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Svet zdravia dementuje 

anonymné fámy o pláno-

vanom zrušení pôrodnice v 

Banskej Štiavnici. 

Oddelenie, ktoré na Slovensku pre-

slávilo nemocnicu v Banskej Štiav-

nici, pomáha prinášať na svet no-

vonarodené deti úspešne aj naďalej. 

V minulom roku gynekologicko-

pôrodnícke oddelenie v nemocnici 

Svet zdravia Banská Štiavnica zre-

alizovalo 526 pôrodov. V novom 

roku do dnešného dňa (17. februára 

2015) nemocnica pomohla na svet 

priviesť už 47 novorodencov.

„Radi by sme ubezpečili verejnosť, že 

gynekologicko- pôrodnícke oddelenie 

v tejto nemocnici funguje štandardne, 

poskytuje veľký rozsah nadštandard-

ných služieb a i naďalej je pripravené 

privítať budúce mamičky so širšieho a 

vzdialenejšieho okolia,“ zdôraznil To-

máš Kráľ, hovorca siete nemocníc 

Svet zdravia. Tomáš Kráľ

Banskoštiavnická Kalvária 

patrí k pamiatkovým 

skvostom na Slovensku. 

Každoročne si ju príde pozrieť do 

nášho mesta tisícky turistov i náv-

števníkov. Po rekonštrukcii jednotli-

vých kaplniek, Dolného a Stredného 

kostola sa pokračuje v rekonštrukcii 

Horného kostola. V roku 2012 do-

šlo k elektrifi kácii a čiastočnom na-

svietení kaplniek a Horného kosto-

la. Postupne došlo aj k pootvoreniu 

kaplniek pre návštevníkov Kalvárie. 

Posledným zaujímavým počinom je 

digitalizácia Kalvárie. Na samotný 

zámer a realizáciu sme opýtali sa-

motného autora RNDr. Daniela Ku-

binského PhD. a položili sme mu pár 

otázok:

1. Pán Kubinský, aký máte vzťah k 

Banskej Štiavnici a ku Kalvárii?

V Banskej Štiavnici som sa narodil, 

vyrastal a stále tu bývam. Mesto a 

celé okolie mám veľmi rád a kde sa 

dá, ho propagujem. Dve najväčšie 

srdcovky sú tajchy a Kalvária. Na 

kalvársky kopec sa denne pozerám 

priamo z okna a je to najkrajší po-

hľad.

2. Predstavte sa našim čitateľom, 

čo ste vyštudovali, kde pôsobíte? 

Pôrodnica funguje naďalej 

Digitalizácia banskoštiavnickej Kalvárie

Banskoštiavnická nemocnica foto Archív ŠN

�3.str.

Špeciálne:

Piatok, Sobota, Nedeľa Piatok, Sobota, Nedeľa 
20.2. - 21.2. - 22.2.20.2. - 21.2. - 22.2.
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Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

Autorské 
čítanie 

s Antikvariátikom: Agda Bavi 

Pain, literárna beseda, štvrtok 

19. 2. 2015, 17.00 hod.

Agda Bavi Pain (1969) je turecký 

spisovateľ a umelec slovenského 

pôvodu. Slovenskému čitateľovi 

je známy aj vďaka literárnej súťaži 

Poviedka, v ktorej bol mnohokrát 

ocenený. Debutoval okultistickou 

zbierkou básní Kosť & Koža, je au-

torom sci-fi  eposu Rytier bez bás-

ne a Hany a zbierky revolučných 

manifestov a zákonov poetiky 

Euröpain. Za román Koniec sveta 

získal Veľkú cenu za východoeu-

rópsku literatúru 2008. Na konci 

roka 2014 mu vyšla zbierka povie-

dok More. Love. Čajky. Ako sám 

uvádza na svojej webovej stránke: 

je prívržencom Satanic Reds a ra-

dikálnym obhajcom slobody zvie-

rat, vo voľných chvíľach sa venuje 

kriminálnej činnosti a drogám.

Je ďalším autorom, ktorý bude 

predstavený v sérii literárnych 

besied v Antikvariátiku. Poduja-

tie moderuje Zuzana Tkáčiková. 

Vstup voľný.

Tomáš Lazar
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z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

16. 2.

Garanti študijného odboru „Verejná politika a udržateľný roz-

voj“  foto Lubo Lužina 

Imatrikulácia študentov 1. roč. VŠ štúdia  foto Lubo Lužina

Mesto Banská Štiavnica, v 

zastúpení primátorkou mesta 

Mgr. Nadeždou Babiakovou, 

vypisuje výberové konanie na 

obsadenie funkcie: Architekt 

mesta

bude zabezpečovať :

- odborné činnosti strategického a 

koncepčného charakteru

- vypracovávať zásady tvorby 

prostredia mesta, plniť úlohy mes-

ta v oblasti architektúry a urbaniz-

mu 

- vypracovávať  podklady  k zadá-

vacím  strategickým dokumentom 

mesta  

- vyhotovenie návrhov záväzných 

stanovísk k investičnej činnosti v 

meste

- spracováva ideové  návrhy a pro-

jekty súvisiace s rozvojom mesta

Architekt mesta bude podliehať 

priamej riadiacej právomoci primá-

tora mesta a bude v pracovnopráv-

nom vzťahu na 0,5 pracovného 

úväzku. 

Výberové konanie sa uskutoč-

ní dňa 16. 03. 2015 (pondelok) 

o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ v 

Banskej Štiavnici.

Bližšie informácie k výberovému 

konaniu získate na Mestskom úra-

de v čase od 07.00 hod. do 15.00 

hod. alebo na tel. č. 045/6949612, 

resp. 6949622.

Písomné prihlášky s požadova-

nými dokladmi treba zaslať alebo 

osobne doručiť do 10. 03. 2015 na 

adresu: Mestský úrad, Radničné 

námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-

nica.na obálke s označením: Výbe-

rové konanie – architekt mesta.             

Kvalifi kačné predpoklady: 

- Vysokoškolské vzdelanie II. stup-

ňa  v odbore architektúra

Iné požiadavky:

- prax v danej oblasti vítaná

- občianska bezúhonnosť

Ponúkame:

- fi nančné ohodnotenie na základe 

príslušných právnych noriem plus 

pohyblivá zložka v závislosti od 

pracovného výkonu

Uchádzači o výberové konanie k 

prihláške doložia:

- prihláška do výberového konania

- stručný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

(u úspešného kandidáta sa bude vy-

žadovať výpis z registra trestov nie 

starší ako 3 mesiace)

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

Výberového konanie

Dopravná nehoda

Dňa 24.1.2015 pri kontrolnej 

činnosti v centre mesta Banská 

Štiavnica hliadka MsPo spozoro-

vala vozidlo Mercedes Benz bie-

lej farby, ktoré sa pohybovalo po 

Radničnom námestí v smere na 

Ul. A. Pécha. Vozidlo náhle za-

stalo, začalo cúvať pričom svojou 

zadnou časťou narazilo do budo-

vy Metropolu. Pri pokuse otočiť 

sa odrazilo zvod odkvapovej rúry 

a odtiaľ pokračovalo smerom na 

Ul. A. Pécha, kde poškodilo do-

pravnú značku a následne nara-

zilo do odparkovaných vozidiel 

Škoda Fabia a vozidla Seat – Cor-

doba. Vodič vozidla sa snažil po-

kračovať v jazde ďalej. Hliadka 

MsPo uvedené vozidlo zastavila 

na Ul. A. Pécha č. 17. Vodič vozi-

dla javil známky požitia alkoho-

lu. Následne bola hliadkou MsPo 

zistená totožnosť vodiča a vec 

bola odovzdaná na OO – PZ BŠ, 

ktoré prípad zadokumentovalo. 

Dychovou skúškou bolo u vodi-

ča vozidla Mercedes Benz zistené 

2,74 promile alkoholu.

Voľný pohyb psa

Dňa 26.1.2015 o 17:00 hod. bolo 

telefonicky oznámené, že na Ul. 

M. M. Hodžu v Banskej Štiavni-

ci sa voľne pohybuje veľký čier-

ny pes. Hliadka MsPo po prícho-

de na miesto spozorovala voľne 

sa pohybujúceho veľkého čier-

neho psa (nemeckého ovčiaka). 

Príslušníci MsPo psa odchytili a 

následne pomocou čítacieho za-

riadenia a identifi kačného čipu 

psa zistili majiteľa, ktorým bol 

P.J. z Banskej Štiavnice. Priestu-

pok bol riešený v zmysle prie-

stupkového zákona v blokovom 

konaní.

Asistencia

Dňa 29.1.2015 o 15:20 hod. 

hliadka MsPo na základe žia-

dosti príslušníkov HaZZ v Ban-

skej Štiavnici vykonala zabezpe-

čenie miesta dopravnej nehody 

v časti Štefultov, následkom kto-

rej bol úsek od Mediky po predaj-

ňu Coop Jednota ťažko prejazd-

ný. Hliadka zabezpečila v danom 

úseku riadenie a usmerňovanie 

cestnej premávky.

Vladimír Kratoš 

Náčelník MsPo 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Uskutočnilo sa pracovné roko- 

vanie k projektu univerzity tre-

tieho veku.  

17. 2.

Pracovná porada k riešeniu  

problematiky poskytovania 

zdravotníckych služieb.

18. 2.

Rokovanie Mestského zastupi- 

teľstva v Banskej Štiavnici. 

19. 2.

Pracovné rokovanie k údržbe  

a obnove objektov v majetku 

Mesta Banská Štiavnica. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

20. 2.

Príprava a zabezpečenie údrž- 

by a vysprávok miestnych ko-

munikácií.

Riešenie problematiky zamest- 

návania v rámci projektov Úra-

du práce, sociálnych vecí a ro-

diny. 

21. 2.

Uvítanie do života. 

Andrea Benediktyová

Pozvánka
Všetkých, ktorí sa prihlásili do vý-

tvarnej súťaže Salamander očami 

detí a mládeže - žiakov, študentov, 

vyučujúcich, rodinných príslušní-

kov, ale aj záujemcov z radov ši-

rokej verejnosti srdečne pozýva-

me na vyhodnotenie súťaže dňa 

25.2.2015 o 10.00 hod. v ZUŠ na 

Nám. sv. Trojice v Banskej Štiavni-

ci. Za organizátorov (BBSK - Po-

hronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom - Pracovisko Banská 

Štiavnica a Mesto Banská Štiavni-

ca v spolupráci so ZUŠ). 

Mária Petrová
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V auguste 2014 som 

úspešne dokončil doktorand-

ské štúdium na Univerzite Mate-

ja Bela v Banskej Bystrici v odbo-

re evolúcia ekosystémov a biológia 

ich ochrany. Výskum som mal za-

meraný na tajchy v okolí Banskej 

Štiavnice. V súčasnej dobe sa aj ďa-

lej venujem informatike, výskumu 

a tiež pôsobím vo vedení ústavu 

automatizácie a komunikácie na 

vyššie spomenutej univerzite.

3. Prečo ste sa rozhodli pre ten-

to počin, kto vás k nemu privie-

dol?

Celý projekt bol môj vlastný ná-

pad, ktorý som pôvodne chcel re-

alizovať len sám pre seba. Podob-

né veci ma bavia a vždy si na ne 

nájdem čas. Až jedného dňa som 

započul sťažovanie dvojice turis-

tov na náročný výstup až na vrchol 

kopca. A vtedy ma napadlo, že ten-

to projekt dokončím a budem pub-

likovať, aby bol aspoň trochu uži-

točný a neostal len u mňa doma v 

počítači.

4. Predstavte nám projekt „Di-

gitalizácie Kalvárie“, o čo vlast-

ne ide?

Proces digitalizácie a terénne prá-

ce patrili asi k najnáročnejším. 

Každý objekt bolo treba nafotiť, 

pričom aby vznikla jedna 3D pre-

hliadka, bolo potrebné získať pri-

bližne 50 čiastkových fotografi í. 

Celú realizáciu som si nechal na 

jesenné obdobie, keď opadnú lis-

ty zo stromov, aby na jednotlivých 

vyhliadkach boli jasne viditeľné aj 

susedné objekty. A po terénnych 

prácach nasledovalo spracovanie v 

počítači. To bolo rovnako náročné, 

ale už sa dalo realizovať kedykoľ-

vek. Či počas dažďa, v noci ...

5. Čo znamená pojem „Virtuál-

na Kalvária“? 

Virtuálna kalvária je interaktív-

na on-line aplikácia, ktorej posla-

ním je pomôcť záujemcom orien-

tovať sa v komplexe kalvárie v 

Banskej Štiavni-

ci. Séria 3D vizu-

alizácií, fotografi í 

a textových infor-

mácií poskytuje 

základný prehľad 

o jednotlivých ob-

jektoch a ich po-

lohe. Zjednoduše-

ne napísané: je to 

web stránka. Vďa-

ka responzívnemu 

dizajnu si ju poho-

dlne môžu preze-

rať aj záujemcovia 

na svojich mobil-

ných telefónoch, 

pokojne aj priamo 

v teréne pri objek-

te.

6. Vízia do bu-

dúcna?

Projekt je dokon-

čený len z časti. Do 

budúcna plánujem 

rozšíriť textové 

informácie, spra-

viť viacjazyčnosť 

(angličtina, nemči-

na, madarčina), rozšíriť 3D pohľa-

dy do objektov, ktoré sú pre rekon-

štrukciu neprístupné. A ak bude 

dostatok času, rád by som spraco-

val aj zimné a letné prevedenie pre-

hliadky, ktoré by tak doplnili súčas-

né jesenné pohľady.

Do ďalšej realizácie projektu vám 

želáme veľa inšpirácie a tvorivých 

nápadov. Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

�1.str.

Vážený pán generálny riaditeľ 

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

Dovoľujem si Vás týmto láskavo 

požiadať o predloženie koncep-

cie poskytovania zdravotnej sta-

rostlivosti v nemocnici v Banskej 

Štiavnici. Svoju žiadosť odôvod-

ňujem tým, že obyvatelia mesta 

a okresu Banská Štiavnica sa na 

nás obracajú s otázkou, či je prav-

divá informácia o tom, že v ban-

skoštiavnickej nemocnici sa má 

zrušiť gynekologicko-pôrodnícke 

oddelenie.

V prípade pravdivosti uvedenej in-

formácie vyslovujeme svoj katego-

rický nesúhlas so zrušením pôrod-

nice v Banskej Štiavnici. 

Vychádzajúc z histórie si dejiny 

mesta nepamätajú, že by v Banskej 

Štiavnici nebola pôrodnica, obyva-

telia si nevedia predstaviť, že sa tu 

nebudú rodiť deti a že si už nikto 

do svojho rodného listu a životo-

pisu nenapíše miesto narodenia 

Banská Štiavnica.  

Mesto Banská Štiavnica, odovzdá-

valo nemocnicu v roku 2007 spo-

ločnosti Nemocnice a polikliniky, 

n. o. Bratislava s tým, že v nemoc-

nici zostane zachovaný rozsah 

zdravotnej starostlivosti na pô-

vodnej úrovni a na základe nášho 

predchádzajúceho stretnutia sme 

boli presvedčení, že aj Vy ako ná-

stupnícka organizácia, pôvodný 

rozsah zdravotníckej starostlivos-

ti zachováte.

Viem, že sa jedná o zdravotnú sta-

rostlivosť poskytovanú Vami, ako 

súkromným poskytovateľom Sve-

tom zdravia a. s., ale ako predstavi-

teľke mesta mi záleží na tom, aby 

obyvatelia mesta a okresu Banská 

Štiavnica mali zabezpečenú zdra-

votnú starostlivosť v nezmene-

nom rozsahu a verím, že na úkor 

nemocnice v Banskej Štiavnici sa 

nebudú udržiavať a rozvíjať odde-

lenia v inej nemocnici v rámci Sve-

ta zdravia a. s. S pozdravom

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

List primátorky mesta 
generálnemu riaditeľovi Svet zdravia, a.s.

Digitalizácia banskoštiavnickej Kalvárie

Schéma "virtuálnej Kalvárie"  

Obrázok: http://virtualna-kalvaria.eu/kalvaria.png 

Deň šlabikára
Prváci zo ZŠ Jozefa Kollára na síd-

lisku Drieňová pozvali svojich ro-

dičov na Deň šlabikára. Spolu so 

svojimi pani učiteľkami ukázali 

rodičom ako sa učia v škole písať, 

ako rýchlo dokážu počítať a nebáli 

sa ani prečítať neznámy text. Ro-

dičia mohli vidieť správnu tech-

niku čítania, písania a rôzne hra-

vé aktivity. Zaujímavé posedenie 

spríjemnili básničkami, pesnič-

kami i tančekom. Pri príležitosti 

úspešného zvládnutia prvého šla-

bikára dostali prváci pamätný list. 

Všetci im želáme veľa úspechov v 

ich ďalšom snažení.         

Triedne učiteľky 

I.A a I.B triedy   

Odpoveď 
generálneho riaditeľa Svet 

zdravia, a.s.

Vážená pani primátorka,

rád by som reagoval na Váš vče-

rajší list, ktorý sa týka budúcnos-

ti gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia v nemocnici Svet zdra-

via Banská Štiavnica. Vo fi rme sa 

držíme zásady, že nereagujeme 

na anonymné fámy, ktoré kolu-

jú o našich regionálnych nemoc-

niciach. Keďže táto fáma sa týka 

práve miestnej pôrodnice, spravili 

sme výnimku a jednoznačne sme 

ju verejne dementovali.

Ako iste dobre viete, štiavnické 

gynekologicko-pôrodnícke odde-

lenie v prevažnej miere obsluhu-

je rodičky mimo tohto okresu. Ak 

má ďalej prežiť, udržanie dobrého 

mena je nevyhnutnou podmien-

kou. Každá podobná fáma tomu-

to oddeleniu iba škodí. Odrádza 

budúce mamičky a tiež lekárov a 

sestry, ktorí nám v tejto nemoc-

nici tak chýbajú. Môžem Vás uis-

tiť, že manažment Sveta zdravia, 

vedenie nemocnice ako aj samot-

ný primár oddelenia robia všetko 

preto, aby sme miestnu pôrodni-

cu zachovali. S pozdravom  

Ľuboš Lopatka, 

generálny riaditeľ
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Zimné športy patria v 

našom regióne medzi veľmi 

obľúbené. Lyžovať sa dá v 

dolno-hodrušskej doline v 

stredisku Salamandra Resort. 

Ale čoraz častejšie priaznivci zim-

ných športov vyhľadávajú bežkár-

ske trate. O nich a bežkovom lyžova-

ní sme sa porozprávali s výkonným 

riaditeľom Regiónu Banská Štiavni-

ca Igorom Kuhnom:

1. Kto sa stará o bežkárske trate?

O údržbu sa stará OZ Červená stud-

ňa. Región Banská Štiavnica má v 

rozpočte sumu, ktorou ich činnosť 

podporí, peniaze na projekt zo štát-

nej dotácie však prídu až v júni. S 

bežkármi sme dohodnutí na forme 

podpory. 

2. Koľko stojí vybudovanie bež-

kárskych tratí a ich udržiava-

nie?

Trasy sú už vybudované niekoľ-

ko rokov, budovala ich OZ F. Tur-

čeka pod vedením p. Petra Múd-

reho. V tomto čase nie je potreba 

budovať ďalšie, sieť má cca 45 km. 

Trasy však treba udržiavať už dlho 

pred sezónou. Členovia OZ Červe-

ná studňa a dobrovolníci strávili pri 

údržbe niekoľko sto hodín, z vlast-

ných prostriedkov si kúpili techni-

ku, niečo si vyrobili sami. My im na 

údržbu prispievame čiastkou rádo-

vo v stovkách eur už posledné dva 

roky, a budeme v tom podľa mož-

ností pokračovať aj v budúcnosti.

3. Kde sa dá bežkovať v štiavnic-

kom regióne a kde sa môžu bež-

kári dozvedieť o bežkárskych 

tratiach?

Mapu všetkých trás nájdete na 

www.banskastiavnica.travel a na 

tabuli na Červenej studni. OZ Čer-

vená studňa garantuje, že za priaz-

nivých snehových podmienok budú 

vždy upravené dve trasy: jedna ve-

die po trase tzv. Geoparkového ná-

učného chodníka cez Rosniarky, 

udržiava sa po zjazdovku Salaman-

dra resort. Odtiaľ sa naspäť na Čer-

venú studňu môžete dostať po hor-

nohodrušskom jarku. Táto trasa je 

bez stúpania a je obojstranne zjazd-

ná. To sú garantované trasy. Navy-

še dobrovoľníci prešliapavajú aj po-

kračovanie hornohodrušskej trasy. 

O aktuálnej prejazdnosti trás sa do-

zviete na www.nabezky.sk, údaje 

tam pravidelne aktualizujeme.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Bežkárske lyžovanie

O projekte ROP (Regionálny 

operačný program), týka-

júceho sa opravy Starého 

zámku a objektu Prachárne 

v skanzene (od 18.stor. sa 

tam skladoval pušný prach, 

dovtedy v Novom zámku) 

v Banskej Štiavnici sme sa 

porozprávali s riaditeľom 

Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici PhDr. 

Jozefom  Labudom, CSc.:

1. Kedy a ako budú prebiehať sta-

vebné práce?

V januári začali stavebné práce na 

Starom zámku, podľa harmonogra-

mu budú ukončené 12.6.2015. Je to 

mimo sezóny, režim pre návštevní-

kov sme len trochu obmedzili z bez-

pečnostných dôvodov, brány múzea 

úplne neuzavrieme. Festival kumštu 

remesla a zábavy bude 22. - 23.mája 

sa uskutoční v areáli Starého zám-

ku, rovnako tu poskytujeme prená-

jmy pre svadby, fi remné akcie,...

2. Čo sa všetko zrekonštruuje? 

Samotnou rekonštrukciou dosiah-

neme z eurofondov – výmenu za-

tekajúcej šindľovej krytiny (spolu 

1400m²), vymenia sa a opravia po-

škodené okná, opravia sa zavlhnu-

té a poškodené omietky, v podkroví 

zámku sa vybuduje tzv. otvorený de-

pozit pre návštevníkov, čím sa sprí-

stupnia nové a zaujímavé priesto-

ry. K dispozícii budú aj schodolezy, 

čím umožníme prístup do expo-

zície aj pre handicapovaných ľudí. 

Objekt Prachárne bude kompletne 

opravený, aj reštaurátorsky, s inte-

riérom pre interaktivity (výstavy, 

prednášky,...) Bude tak konečne po 

dlhých rokoch aspoň jeden objekt 

tejto časti skanzenu prístupný pre 

verejnosť.

3. Koľko bude stáť rekonštruk-

cia?

Finančné náklady predstavujú výš-

ku 1,6 mil € (v tom sú aj stavebné 

práce a interiérová vybavenosť), sta-

vebné práce bude realizovať fi rma 

Simkor, s.r.o. Banská Štiavnica

4. Kto zabezpečuje práce?

SBM zabezpečuje práce z povere-

nia nášho zriaďovateľa, ktorým je 

MŽP SR a ktoré je oprávneným pri-

jímateľom fi nancií. Nemusím niko-

ho presviedčať, že objekt Národnej 

kultúrnej pamiatky Starý zámok 

si zvýšenú pozornosť aj zo strany 

údržby právom zaslúži, je to naša 

povinnosť a rovnako i objekt baro-

kovej technickej budovy Prachárne 

na skanzene, veď o 2 roky uplynie 

390 rokov od prvého použitia čier-

neho strelného prachu na svete pre 

prácu v baniach.

Ďakujeme za rozhovor  ŠN

Rekonštrukcia Starého zámku 
a objektu Prachárne

Vybudované bežkárske trate  foto www.banskastiavnica.travel 

Kam v BŠ 
a okolí?
19.2. Autorské čítanie s An-

tikvariátikom: Agda Bavi 

Pain. Moderuje Zuzka Tkáči-

ková. Vstup voľný. Antikvari-

átik, 17:00. 

19.-22.2. Zimomravenie. 

Zimný rodinný festival. Kul-

túrne centrum.  

20.-22.2. Zimné 4 Živly. 

Téma: Nezmysly. Kino Akade-

mik, www.4zivly.sk. 

20.2. Dielnička v Kammerho-

fe. Smaltovaný šperk, 2-5 €, 

14:00-16:00. 

20.2. V Art Cafe – 4 Živly: 

Veľký filmový kvíz, 23:00. 

Nonsens party s DJ Sa-mu-

rai, 00:00.

20.2. Česko-slovenská par-

ty. Vstup v kroji zdarma. Pra-

žovňa, 21:00. 

21.2. V Art Cafe – 4 Živly: 

Prednáška: Na raňajky Zmlu-

va s diablom, 11:00. Nonsens 

party s DJ A, 23:00. 

21.2. Večer v tónoch saxo-

fónu. V podaní  Ela Gorčiho. 

Trotuar Cafe, 20:00.  

21.2. Dielnička v Kammer-

hofe. Pečenie chleba, 1,50 €, 

14:00-16:00. 

24.2. Dielnička v Kammerho-

fe. Smaltovaný šperk 2-5 €, 

14:00-16:00. 

27.2. Dielnička v Kammer-

hofe. Košíky z pedigu 3-8 €, 

14:00-16:00. 

27.02. Juraj Florek & Juraj 

Toman „Von do mesta! ” Galéria 

Jozefa Kollára

28.2. Prázdninová zabíjač-

ka v Salamandre. Salaman-

dra Resort, od 10:00. 

28.2. Kubánsky večer. S Ad-

rian Bosco De Plazza Cari-

loo a DJ Mauro. Trotuar Cafe, 

20:00. 

28.2. Večer pre Túlavú labku. 

Koncert: Pox Vobiscum. Meš-

tianska krčma, 2 €, 19:00. 

28.2. Archanjelsky fotoma-

ratón. Archanjel Caffe Bar, 

od 10:00 registrácia, 12:00 

vyhlásenie tém, 20:00 verej-

ná prezentácia súťažných fo-

tografií.  

28.2. Oldies party. Hrá DJ 

Bukňa, vstup 2 €. Penzion Co-

smopolitan-Bowling, 20:00.  

Zmena programu vyhradená ! 

Región Banská Štiavnica
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Anketa
Ako sa vám páčili Štiavnické kr-

ňačky?

,,Prišla som až popoludní, ale som 

rada, že toto mesto žije a že sa 

nájdu ľudia, ktorí majú dobré ná-

pady a chuť ich dotiahnuť do fi -

nálnej podoby. Pohyb na čerstvom 

vzduchu, tradičné kroje, smiech, 

dobrá nálada a ešte aj to počasie 

vyšlo.“ 

E. M.

,,Mám zmiešané pocity, na jednej 

strane zaujímavé športové poduja-

tie, ktoré prilákalo množstvo turis-

tov. Na strane druhej mi krňačky 

medzi meštianske domy veľmi ne-

pasujú, cieľ pretekov by som si ve-

dela predstaviť niekde inde. A tiež 

si spomínam, že v Štiavnici sa na 

zvoz dreva používali takzvané lin-

gerky, alebo ródle.“ 

O. K.

,,Na to, že to bol prvý ročník, cel-

kom dobre.“ 

P. T.

,,My sme si ako diváci vybrali naj-

krkolomnejšie miesto pri trati a 

keďže najväčšia radosť je škodo-

radosť, natešení sme boli k spokoj-

nosti.“ 

L. S.

,,Podujatie to bolo milé, ale pre 

nás, čo denne cestujeme za prá-

cou katastrofálnym úsekom  Hájik 

-Červená studňa sa vynára otáz-

ka, či by tá energia a technika ne-

mohla byť využitá rozumnejšie.“ 

B. I.

,,Veselé podujatie pre malých aj 

veľkých, dôvod stráviť pekný deň 

na slniečku a stretnúť kopu zná-

mych.“ 

A. Z.

,,Dobre to bolo pripravené, aj spro-

pagované. Navyše, všetky takéto 

podujatia sú dôkazom, že Trojičné 

námestie nemusí fungovať len ako 

škaredé zaprášené parkovisko.“ 

K. Š.

,,Nasmiali sme sa a sme odhodlaní 

o rok štartovať a zvíťaziť. „ 

T. G.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

V sobotu 14.februára 2015 

sa uskutočnil prvý ročník o 

cenu mesta Banská Štiavnica 

v krňačkových pretekoch, 

zaradený do Slovenského 

pohára pretekov v krňačkách.

Je nadmieru potešujúce, že sa nám 

podarilo zorganizovať  takéto pod-

ujatie aj v Banskej Štiavnici, keď-

že tradícia dopravného prostriedku 

krňačky siaha niekoľko storočí do-

zadu a je typická pre horské a ban-

ské regióny stredného Slovenska, 

Čiech, Poľska a hlavne alpských kra-

jín. Na Slovensku sa prvé krňačko-

vé preteky uskutočnili v roku 1957 

na Tureckej. V minulosti sa krňačky 

využívali hlavne na transport dreva, 

sena a vyťaženej rudy. Tradícia sán-

kovania v Banskej Štiavnici má už 

svoju históriu. Starší občania v Ban-

skej Štiavnici si ešte pamätajú éru 

pre toto mesto špecifi ckých sánok, 

nazývaných „lenkerky“ alebo „linger-

ky“, ktoré sa ovládali pomocou kor-

mánu a bŕzd. Na týchto sánkach sa 

spúšťali od Klopačky dolu mestom a 

prišli na nich až do Svätého Antona. 

Z myšlienkou tohto podujatia prišli 

Branislav Séleš, ktorý je zároveň aj 

prezidentom Slovenskej krňačkovej 

rady  a Erik Sombathy, ktorý mal na 

starosti technické vybudovanie tra-

te. Trať mala dĺžku 1200 m a výš-

kový rozdiel 180 m. Trať viedla so 

štartom na Červenej studni a cie-

ľom priamo v historickom strede 

mesta na Námestí sv. Trojice, čo je 

európskym unikátom. Za nádher-

ného slnečného počasia sa prete-

kov zúčastnilo takmer 30 posádok 

v kategóriách muži, ženy a zmieša-

né dvojice. V mužskej kategórii sa 

na prvom mieste umiestnila posád-

ka Pavol Kučerák, Vladimír Dekret 

(OZ Jasienok) s časom 2:30.63. Na 

druhom mieste bola posádka Pe-

ter Stieranka, Palo Zluky (Premost-

Brezno). Na treťom mieste skončila 

posádka Pavol Kováčik, Ján Golian 

(Rohozná). V ženskej kategórii sa 

zúčastnili len dve posádky. Na pr-

vom mieste bola posádka Stanislava 

Romaňáková, Ľubica Beňová (Staré 

Hory) a na druhom mieste skončila 

domáca posádka Lu-

cia Šinková, Hanka 

Matkovičová. Zmie-

šané dvojice sa nepo-

čítajú do bodovania 

Slovenského pohá-

ra. Zvíťazila dvojica 

Monika Kamenská, 

Milan Kamenský 

(Budča). Program 

oživili aj sprievod-

né podujatia v po-

dobe Valentínskej a 

detskej súťaže. Pod-

ujatie otvorila pri-

mátorka mesta Ban-

ská Štiavnica Mgr. 

Nadežda Babiaková 

a riaditeľ pretekov 

Mgr. Branislav Sé-

leš za podpory do-

máceho spevokolu 

Štiavničan. Kultúr-

ny program podpo-

rila aj Horehronská 

spevácka skupina 

Krnohári. Atmosfé-

ru podujatia v nádhernom valen-

tínskom počasí prišlo podporiť vyše 

tisíc divákov. Hlavnou cenou bol pu-

tovný  pohár mesta Banská Štiavni-

ca, ktorý odovzdala primátorka 

mesta Banská Štiavnica. Svoju cenu 

víťazom osobne odovzdal aj euro-

poslanec Ing. Vladimír Maňka. Ve-

čer sa pretekári zabávali na krňač-

kovom bále na Trojičnom námestí. 

Z vybudovanej snehovej dráhy mali 

ešte aj na druhý deň obrovskú ra-

dosť  hlavne deti so svojimi rodičmi, 

ktorých sa na Námestí svätej Troji-

ce zišlo okolo stovky, aby si vyskú-

šali svoje sánkárske umenie priamo 

v centre historického mesta. Za prí-

pravu podujatia chceme poďakovať 

v prvom rade Mestu Banská Štiav-

nica a kultúrnemu oddeleniu pod 

vedením Ing. Rastislava Marka, ďa-

lej Ing. Erikovi Sombathymu a jeho 

partnerom pri budovaní snehovej 

dráhy, hlavnému rozhodcovi Miro-

slavovi Osvaldovi a jeho tímu, orga-

nizátorom a spolusponzorom: n.o. 

Barbora, Elgeo-Banská, s.r.o., ďalej 

osobitne kolektívu Lubo Matkovič, 

Jitka Petrová, Ing. Marta Mozero-

vá, Iveta Petáková, Lýdia Ivaničová, 

Mgr. Beata Chrienová. Rovnako sa 

chceme poďakovať aj všetkým spon-

zorom tohto podujatia: Ing. Ľudoví-

tovi Kaníkovi a Hotelu Grand Ma-

tej za hlavnú cenu tomboly. Ďalšími 

sponzormi boli: reštaurácia Gallery, 

Svetro, s.r.o, reštaurácia Black M, 

Slovenské banské múzeum, Meš-

tianska pizzeria/Penzión pod Sit-

nom, Dužina, Perla, Štiavnický Bet-

lehem, Salamandra resort, SimKor, 

s.r.o., Steiger, Región Štiavnica. Na 

záver ďakujeme aj všetkým  ostat-

ným občanom, ktorí podporili svo-

jou účasťou toto podujatie. 

Branislav Seleš, Erik Sombathy

Štyavnyckje krňačke 1. ročník

myšlienka
dňa

„Žiadna teória nie je potrebnejšia ako 

sila skúsenosti. Človek musí veľa skú-

siť, aby veľa pochopil.“

Myšlienka Katky Romušikovej 

z knihy Všetko má svoj čas

Víťazi krňačkových pretekov  foto Ján Miškovič 

Súťažiaci krňačkových pretekov  

foto Ján Miškovič 
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Dňa 6.2.2015 sa uskutočnil v 

hoteli Grand - Matej v Banskej 

Štiavnici "23. reprezentačný 

banícky ples – jubilejný 15. 

obnovený celoslovenský“. 

Zúčastnilo sa ho 56 osôb, medzi 

ktorými boli aj viaceré význam-

né osobnosti Slovenskej republi-

ky a významné banícke osobnos-

ti: Ing. Ľudovít Kanik, poslanec 

NR SR, Ing. Dušan Petrík, emerit-

ný štátny tajomník MH SR, Ing. Fe-

dor Boroška, riaditeľ úradu Sloven-

skej banskej komory, Ing. Richard 

Kaňa, predseda Banskoštiavnicko 

- hodrušského baníckeho spolku, 

Ing. Ján Hrabovský, PhD.,  prezi-

dent Slovenskej baníckej spoločnos-

ti, Ing. Marián Beňovský, prezident 

Slovenskej spoločnosti pre trhacie  

a vŕtacie práce, Ing. Ivan Bača, ria-

diteľ Slovenskej banskej, s.r.o. Hod-

ruša-Hámre a prof. RNDr. László 

Miklós, CSc., vedúci Katedry UNE-

SCO TU Zvolen.  Tohtoročný ples 

mal dvojnásobné jubileum, pred 

40 rokmi sa konal v Hoteli Kyjev v 

Bratislave 1. reprezentačný baníc-

ky ples za účasti 270 osôb. V Brati-

slave pokračovala uvedená tradícia 

do roku 1989, kedy sa uskutočnil v 

Hoteli Fórum 5. reprezentačný ba-

nícky ples. Tradícia konania celo-

slovenských baníckych plesov bola 

obnovená v Banskej Štiavnici v 

roku 2001, kedy sa uskutočnil v Ho-

teli Grand-Matej 9. reprezentačný 

banícky ples – 1. obnovený celoslo-

venský za účasti 95 osôb. Podujatie 

sa začalo tradičným uvítacím prípit-

kom, zápisom do plesovej kroniky, 

prefáraním banskými svietidlami 

vysvietenej banskej štôlne a uvíta-

cím„skokom cez kožu“ vo vestibu-

le hotela. Slávnostné otvorenie ple-

su vykonal zaklopaním na banícku 

klopačku Ing. Kaňa a potom už mo-

derátor podujatia, Ing. Milan Dur-

bák, ohlásil začiatok slávnostného 

programu, ktorého prvým bodom 

bola intonácia baníckej hymny „Ba-

nícky stav“ v podaní operného spe-

váka, Štiavničana, Mgr. art. Stani-

slava Bartku. Po ňom nasledovali 

príhovory Ing. Kaňu, Ing. Petríka 

a slávnostný prípitok Ing. Boroš-

ku. Po prípitku nasledoval kultúrny 

program, recitál Mgr. Bartku, kto-

rého  na klavíri sprevádzala Mgr. 

art. Alexandra Mária Matušovová 

s repertoárom „Bačovské piesne“ od 

Eugena Suchoňa. Potom nasledo-

valo predtancovanie, ktoré zabez-

pečila tanečná skupina "Tanečná ško-

la Anna" zo Žarnovice  a po ňom sa 

už začalo otváracie plesové valčíko-

vé kolo pod vedením tanečného or-

chestra Pavla Zajáčka z Bratislavy. 

Do programu prispel aj Ing. Petrík, 

zaspievaním niekoľkých sloven-

ských ľudových piesní. Za vydare-

né spoločenské podujatie patrí po-

ďakovanie personálu hotela Grand 

-Matej, organizačnému výboru a 

hlavným sponzorom podujatia, 

ktorými boli: Mesto Banská Štiav-

nica, Hornonitrianske bane Prie-

vidza, a.s. Prievidza, Engas, s.r.o. 

Nitra, LB Minerals, a.s, Košice, Slo-

venská banská komora, SMZ, a.s. 

Jelšava, Baňa Čáry, a.s., Baňa Do-

lina, a.s. Veľký Krtíš, Luvema, s.r.o. 

Nová Baňa a Slovenská banská, 

s.r.o. Hodruša-Hámre. Poďakova-

nie patrí  aj všetkým ďalším neme-

novaným sponzorom, ktorí prispe-

li cenami do zlosovania vstupeniek 

v celkovej sume vyše 2 000 €. Počas  

podujatia bola uskutočnená aj dob-

rovoľná zbierka, do ktorej účastníci 

plesu prispeli sumou 447 €, ako aj 

dobrovoľná dražba 2 ks vzoriek zla-

to-striebornej rudy z Bane Rozália, 

z ktorej sa získalo 325 €. Získané fi -

nančné prostriedky budú použité 

na 2. vydanie publikácie „Šibalstvá, 

huncútstva a príbehy štiavnického Nác-

ka“, ktoré pripravuje banícky spolok 

v roku 2015.

Milan Durbák

Jubilejný banícky ples

2. Ilijský ples 
- Kultúrny dom Ilija 

V rámci „balíčka Hajnal„ sa 7. febru-

ára 2015 uskutočnil 2. Ilijský ples. 

Pri vstupe, ktorý bol cez „šenk“, ča-

kal na ženy kvietok a mužov prí-

pitok.... V sále už hrala živá hudba 

Starling Band. Sála bola príjem-

ne a nevtieravo vyzdobená. Vďa-

ka sponzorom bol tombolový stôl 

bohatý. V programe vystúpil aj p. 

Ing. Kútnik D. so svojou pôsobi-

vou  hrou na fujare. Moderátorom 

plesu bol Cengel Branislav a foto-

grafkou Cengelová Zuzana. Or-

ganizátormi plesu sú Monika Pa-

chingerová, Marianna Svetlíková 

a Vratislav Cengel. Menu zabezpe-

čovala reštaurácia Ametyst. 

Nakoľko organizátori plesu si dali 

záležať na komforte podujatia, 

neprekročili  kapacitu 60 zabáva-

júcich sa ... A oplatilo sa.  Zábava 

trvala do rána. 

Ingrid Kosmeľová

Plesová 
sezóna 
v plnom prúde... 

Plesová párty (2.ročník) - 7.febru-

ár 2015 Kultúrne centrum Ban-

ská Štiavnica Zaujímavý program 

moderoval Matúš Krnčok, zná-

my hlas z éteru rádia Európa 2. V 

programe vystúpili: slovenská hu-

dobná skupina A.M.O., DJ a pro-

ducent Milan Lieskovský, „Gip-

sy čáve“, DJ I-ONE. Organizárori: 

Mičko Tomáš, Hudák Daniel a Mi-

roslav. Poďakovanie patrí primá-

torke Mgr. Babiakovej,  L -Optik, 

hotelu Grand Matej, reštaurácii 

Gallery, Obuv u Rocha, obchodu 

s oblečením Brands za spoluprácu 

a ceny do tomboly. Cieľom  pod-

ujatia bolo prilákať ľudí do nášho 

mesta, nakoľko má  veľký potenci-

ál a je škoda nevyužiť ho. Pre mla-

dých ľudí sa skutočne zaujíma-

vý program neorganizuje. Mnohí  

účastníci párty videli B. Štiavni-

cu prvýkrát a boli unesení. Budú 

sa sem vracať znovu a znovu ... Za 

informácie ďakujeme  

Mičko Tomáš

Členovia Klubu dôchodcov v 

Štefultove uchovávajú zvyky 

a tradície svojich predkov. 

Svedčí o tom aj vydarené 

podujatie Fašiangové popo-

ludnie vo štvrtok 5. februára. 

Členovia Klubu dôchodcov sa stre-

tli vo vyzdobených priestoroch 

klubu. Tu sa konala prehliadka 

masiek. Medzi najkrajšie patrili 

mníška, nevesta a ženích, mačič-

ka, klaun s harmonikou a loptou. 

Pekné a nápadité boli aj ostatné 

masky. Ako je tradíciou fašiango-

vý sprievod za zvukov harmoni-

ky vyšiel do ulíc. Najprv navštívi-

li predajňu Jednoty a potom na 

miestnej komunikácii obdarová-

vali pampúchmi, šiškami, ako aj 

dobrotami z ražňa našich občanov 

i vodičov motorových vozidiel a 

autobusov. Veselé fašiangové pes-

ničky dlho zneli ulicami a vytvo-

rili tak nezabudnuteľnú atmosfé-

ru. Po skončení sprievodu členovia 

KD posedeli pri horúcom čaji a 

občerstvení. Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí pripravili toto vy-

darené fašiangové popoludnie. 

Milan Štencl

Fašiangy na Štefultove

Seniori zo Štefultova fašiangovali  foto Archív autora 

čriepok
„Skrášľovací proces kapitalizmu: „Mi-

nimálna mzda a maximálna daň, bude 

človek pekný – štíhly ako laň.“

Ján Petrík
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Blahoželanie

Naša mamka 

Elena Lon-

gauerová sa 

26.2.2015 do-

žíva 85 rokov. V tejto súvis-

losti jej želáme všetko naj-

lepšie, hlavne veľa úprimnej 

lásky, ktorá vždy príjemne na 

srdci zohreje, pevné zdravie, 

veľa naplnených snov a každý 

deň úsmev na tvári. 

Synovia Dušan, Ľubomír 

a Jaroslav s rodinami

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Prenájom 
priestorov
SOŠ služieb a lesníctva ponúka na 

prenájom nebytové priestory - ga-

ráže na Ul. Koplašskej 9, Banská 

Štiavnica a nebytové priestory za 

účelom prenájmu priestorov na 

umiestnenie potravinových au-

tomatov. Bližšie informácie na 

stránke školy www.sosbs.sk, prí-

padne na vstupe do hlavnej budo-

vy školy.  SOŠ SaL BŠ

Oznam
Výbor Slovenského zväzu teles-

ne postihnutých v Banskej Štiav-

nici oznamuje svojim členom, že 

dňa 25.februára 2015 (streda) 

sa uskutoční rekondičný zájazd 

do Kováčovej. Odchod autobusu 

o 11:00 hod. z Križovatky. Cena 

vstupenky vrátane prepravného 

9,-€. Prihlásiť sa a vyplatiť môže-

te v kancelárii zväzu v pondelok, 

stredu a štvrtok.  Ivan Madara 

Oslavy MDŽ
Spolok slovenských žien Živena, 

Mesto Banská Štiavnica a SMER - 

SD Banská Štiavnica Vás srdečne 

pozývajú na Oslavy MDŽ, ktoré 

sa uskutočnia 6.3.2015 o 16:00 

hod. v Kultúrnom centre na Kam-

merhofskej ul. 1, Banská Štiavnica 

(pri hoteli Grand Matej). Čaká na 

Vás bohatý program, občerstvenie 

a darčeky. 

Jolana Šamová, 

predsedníčka SSŽ Živena 

V Banskej Štiavnici má 

darcovstvo krvi svoju tradíciu, 

pravidelné organizujeme 

odbery krvi v spolupráci s NTS 

Banská Bystrica s nemocnicou 

v Banskej Štiavnici ako aj 

so školami, kde úspešne 

získavame prvodarcov.

V roku 2015 máme naplánované 

odbery v Banskej Štiavnici v nasle-

dovných termínoch: 

- 11.3. v nemocnici

- 22.4. na Gymnáziu Andreja Kme-

ťa Banská Štiavnica

- 6.6. Baďan

- 10.6. v nemocnici

-  9.9. v nemocnici 

- 16.12. v nemocnici

V mesiacoch október, november 

organizujeme „Študentskú kvap-

ku krvi“ pre študentov našich škôl, 

spolupracujeme s Múzeom vo Svä-

tom Antone pri organizácii „Hu-

bertovej kvapke krvi“ pri príležitos-

ti Hubertových dní. Verím, že po 

prečítaní týchto riadkov sa zamys-

líte nad dôležitosťou darcovstva 

krvi, nakoľko nikdy neviete kedy 

krv budete potrebovať vy, váš ro-

dinný príslušník, priateľ, kolega a 

pridáte sa do radov darcov krvi v 

našom meste, alebo ak ste dlhšiu 

dobu neboli krv darovať, tak príď-

te. Treba si vyskúšať ten jedineč-

ný pocit, že ste niekomu pomohli. 

Slovenský Červený kríž oceňu-

je za bezpríspevkové darovanie 

krvi podľa počtu odberov plaketa-

mi profesora MUDr. Jána Janské-

ho a medailou profesora MUDr. 

Jána Kňazovického za mnohoná-

sobné darovanie krvi v spolupráci 

s Mestským úradom, sponzormi, 

zdravotnými poisťovňami dar-

cov o Obradnej sieni MÚ, kde ten-

to akt má svoju vážnosť a vzdanie 

holdu darcom krvi. Kategórie oce-

nenia podľa počtu odberov: 

- Bronzová plaketa- ženy 10 odbe-

rov, muži 10 odberov

- Strieborná plaketa- ženy 20 od-

berov, muži 20 odberov

- Zlatá plaketa- ženy 30 odberov, 

muži 40 odberov

- Diamantová plaketa- ženy 60 od-

berov, muži 80 odberov

- Kňazovického medaila- ženy 80 

odberov, muži 100 odberov

- Pamätná plaketa doc. MUDr. Vla-

dimíra Krišla, CSc.- za rozvoj dar-

covstva krvi 

Katarína Senciová

Odbery krvi v roku 2015

Ekodubáci z Materskej školy 

na Ulici 1. mája č. 4 v Banskej 

Štiavnici Vás srdečne pozývajú 

do svojho detského raja.

Príďte  zapísať svoje deti na školský 

rok 2015/2016 k nám a stanú sa na-

vždy našimi malými priateľmi.

- na Ulici 1. mája č. 4 a do alokovanej 

triedy Námestie padlých hrdinov na 

Štefultove bude prebiehať súčasne 

od 02.03 – 06.03.2015 v čase od 8.00 

hod do 14.00 hod v riaditeľni mater-

skej školy na ulici 1. Mája, č.4 v Ban-

skej Štiavnici. 

Ak Vám nevyhovuje termín zápisu, 

môžete si dohodnúť iný termín indi-

viduálne telefonicky. 

Zároveň Vás srdečne pozývame na 

Deň otvorených dverí, ktorý sa usku-

toční dňa 05.03.2015 od 8.00 hod 

do 10.00 hod. a od 14.00 hod do 

16.00 hod.

Ponúkame:

- Lásku a priateľský prístup, ktoré sú 

u nás   samozrejmosťou

- Zameranie na environmentálnu vý-

chovu a tradície mesta Banská Štiav-

nica

- Záujmový krúžok PERMONÍK – 

poznávanie a prezentovanie tradícií 

nášho mesta

- Výučbu anglického jazyka

- Výtvarný krúžok, ktorého členo-

via už získali nejedno medzinárodné 

ocenenie

- Implementáciu digitálnych techno-

lógií do edukácie detí – interaktívna 

tabuľa, programovateľné hračky, di-

gitálne mikroskopy... 

Podmienky prijímania:

- prednostne sa prijímajú 5-6 ročné 

deti, deti s odloženým plnením po-

vinnej školskej dochádzky a doda-

točne odloženým plnením povinnej 

školskej dochádzky

- deti po dovŕšení troch rokov veku, 

ak je voľná kapacita aj deti po dovŕše-

ní dvoch rokov veku

Všetky informácie o nás, ako aj   žia-

dosť o prijatie dieťaťa získate na našej 

webovej stránke: www.ekodubaci.sk, 

ako aj na tel. čísle: 0917 201 223. 

MŠ 1. Mája 4, BŠ

Zápis do materskej školy

Ďalšie úspechy našich záhrad-

károv v roku 2014.

Štiavnickí záhradkári boli opäť 

úspešní v roku 2014. Na celoslo-

venskej výstave SR Jahrada 2014 v 

Trenčíne s medzinárodnou účasťou 

boli prezentované výpestky z nášho 

štiavnického regiónu a tiež šikov-

ných rúk záhradkárov v aranžova-

ní a prezentácii našej banskoštiav-

nickej záhradkárskej organizácie. 

Súťaž v aranžovaní sa konala dňa 

22.10.2014, na ktorej sa prezento-

vala naša členka Michaela Mojžišová 

za okres Banská Štiavnica a ďalší čle-

novia z okresov Žiar nad Hronom, 

Žarnovica a Kremnica. Pri vysokej 

účasti ďalších viacerých profesionál-

nych spoločností a fi riem získala v 

aranžovaní vynikajúce 2.miesto, za 

ktoré jej organizácia ďakuje. Na po-

kračujúce úspechy na celoslovenskej 

súťaži Jahrada Trenčín 2014 nadvia-

zal aj náš člen Bohumír Mojžiš, kto-

rý medzi 1600 vzorkami jabĺk získal 

pekné 6. miesto. Záhradkársky zväz 

ZO Štefultov mu vyslovuje poďako-

vanie za prezentáciu záhradkárskej 

organizácie.

Ukončenie roka 2014 záhradká-

rov.  

ZO Štefultov ukončili úspešný rok 

2014 príjemným nultým ročníkov 

s posedením pri kapustnici. Aj keď s 

nižšou účasťou, ale o to v srdečnejšej 

atmosfére s príjemnou hudbou, kto-

rú pripravil náš člen záhradkárov. 

Záhradkári sa príjemne cítili a spo-

kojne si vymieňali svoje skúsenosti, 

ktoré získali počas celého roka. Ďa-

kujeme všetkým sponzorom, ktorí 

ochotne pomáhali fi nančne, alebo 

osobne Záhradkárskej organizácii 

Štefultov.  Výbor ZO Štefultov     

Záhradkári v roku 2014
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20. - 22. 2. 2015, Banská 

Štiavnica. 

4. ročník zimnej verzie tradičného fi l-

mového seminára 4 živly ponúkne cez 

víkend pestrý mix fi lmových absurdít 

a zábavných sprievodných podujatí, 

zastrešených témou Nezmysly. 

Program:

Piatok, 20. 2. 2015

Akademik 

17.30, Prechod (CSR, 1980, 13 

min., OV), Lasica a Satinský v úlo-

he športových komentátorov zme-

nenej cestnej premávky.

Vtáčkovia, siroty a blázni (CSR/FR, 

1969, 78 min., OV+ES) Legendárny 

fi lm Juraja Jakubiska.

19.30 Ové Pictures uvádza... (SK, 

blok, 46 min., OV+ES). Blok krát-

kych fi lmov kreatívnej dvojice Ové 

Pictures.

21.30 Hellzapoppin' (USA, 1941, 

84 min., OV+SS). Zástupca zlatého 

fondu americkej komédie. 

Art Cafe 

23.23 Veľký fi lmový kvíz

24.24 Nonsens párty (DJ SA-MU-

RAI)

Sobota, 21. 2. 2015

Art Cafe 

11.11 Na raňajky Zmluva s diab-

lom. Prednáška o tom, ako sa z čes-

koslovenskej komédie stalo talian-

ske softporno.

Akademik 

13.00 Domček a nerozum (CSR, 

1961, 2 min., OV). Absurdná rekla-

ma na poistenie v domácnosti. 

Fízli! (USA, 2013, 83 min., OV+CS). 

Bizarná komédia, v ktorej sú poli-

cajti jedinými gaunermi. 

15.00 Hrajúci z taniera (PL, 1995, 

107 min., OV+ES). Poetický fi lm o 

láske, smrti a hudbe z črepín tanie-

rov. 

Amifteáter 

18.00 Interview v metelici (CSR, 

1969, 13 min., OV). Koncipovaná 

reportáž s Lasicom a Satinským. 

Optimizor č. 1. (CSR, 1957, 14 

min., OV). Dobová satira na byto-

vú výstavbu. 

Akademik 

19.30 Louise-Michel (FR, 2008, 98 

min., OV+CS). Čierna komédia o 

ceste za pomstou za stratu zamest-

nania. 

21.30 Pre tých, ktorí... (CSR, 1959, 

10 min., OV). Hraná agitka o príno-

se telovýchovy a Spartakiády. 

Hotel „U mŕtveho horolezca“ (EE/

ZSSR, 1979, 82 min., OV+ES). So-

vietske sci-fi  o hoteli plnom bizar-

ných existencií. 

23:23 Nonsens párty (DJ A) 

Nedeľa, 22. 2. 2015

Akademik 

11.00 Rytmus (IN, 1999, 179 min., 

OV+ES). Indický muzikál o prekáž-

kach v láske a ich zdolávaní. 

15.00 Happy end (CSR, 1967, 71 

min., OV+FS). Pospiatky rozpráva-

ný príbeh, ktorý robí z tragédie ko-

médiu. 

OV – originálna verzia / original 

version

ES – anglické titulky / English sub-

titles 

SS – slovenské titulky / Slovak sub-

titles 

CS – české titulky / Czech subtitles 

FS – francúzske titulky / French 

subtitles 

Peter Gašparík, 

OZ 4 živly

4. Zimný fi lmový seminár 4 živly: 
Nezmysly

Aj naše pamiatky zažili 

sviatok Valentína. Dňa 14.02. 

sa v priestoroch Starého 

zámku odohralo divadelné 

predstavenie ,,Kráska a 

červený rytier“. 

Pred začiatkom predstavenia sprie-

vodkyňa pútavo informovala o his-

tórií Starého zámku a nášho mesta. 

Účinkujúci predstavili návštevní-

kom legendu o krásnej mladej dáme  

a červenom rytierovi, ktorý zasvätil 

život Bohu. Za jeho hriech boli zod-

povedné čarodejnice, pred ktorými 

sa rytier snažil ochrániť dievčinu. 

Dievčina pri úteku pred ním spa-

dla zo schodiska a on sa kvôli tomu 

trápil, nenašiel pokoj ani po smr-

ti. Legenda hovorí, že sa dodnes 

prechádza po chodbách štiavnic-

kej dominanty. Dojmy z predstave-

nia sú pozitívne. Dobové kostýmy, 

historické priestory a téma lásky 

k tomu...Balzam na dušu. Za pre-

hliadku a predstavenie ďakujeme. 

Členovia redakčnej rady ŠN: 

I. Kosmeľová a F. Golian. 

Valentín 
na Starom zámku

Zelený svet  
- 20. ročník medzinárodnej súťa-

že výtvarnej tvorivosti detí a mlá-

deže

Téma súťaže: Pohľadnice pre naj-

drahšieho človeka

Vyhlasovateľ súťaže: MŽP SR, 

organizátor: Slovenská agentúra 

životného prostredia

Súťažné kategórie:

Kresba, maľba, grafi ka, kombino-

vané techniky (MŠ, ZŠ – CVČ, iné 

školské zariadenia, do 10 rokov, 

11 – 15 rokov, od 15 rokov, ZUŠ, 

špeciálne školy, stredné školy)

Detský animovaný fi lm ( základ-

né školy – CVČ iné školské zaria-

denia, základné umelecké školy, 

stredné školy)

Čiernobiela a farebná fotografi a 

(ZŠ – CVČ, iné školské zariadenia, 

ZUŠ, SŠ)

Komiksy (ZŠ – CVČ, iné školské 

zariadenia, ZUŠ, SŠ)

Uzávierka súťaže: 20.3.2015

Bližšie informácie a prihlášky 

na POS, Nám. sv. Trojice 7, Ban-

ská Štiavnica, č.t.:  0915 819 989, 

mail: petrova@osvetaziar.sk ale-

bo: č.t.: 048 / 4374 195, mail: ze-

lenysvet@sazp.sk

MP

"Zamilovaní" na nádvorí Starého zámku  foto Archív ŠN

Zapojte sa do 3. ročníka 

súťaže videí Moje mesto, 

naše svetové dedičstvo, ktorú 

vyhlásila Organizácia miest 

svetového dedičstva. Súťaž 

je určená pre mladých ľudí v 

dvoch vekových kategóriách: 

14- 17 rokov a 18 – 21 rokov. 

Podmienkou je natočenie videa 

prezentujúceho mesto svetové-

ho dedičstva v anglickom, fran-

cúzskom alebo španielskom jazy-

ku, v max. dĺžke 5 minút a jeho 

zverejnenie na youtube.com. Au-

tor(i) víťazného videa v kategó-

rii 14 – 17 rokov získajú odme-

nu vo výške 500 USD, v kategórii 

18 – 21 rokov 1 000 USD a víťaz-

né video bude prezentované na 

svetovom kongrese OMSD, ktoré 

sa bude konať 3. – 6. 11. 2015 v 

Peru. Viacej informácií o súťaži a 

podmienkach nájdete na interne-

tovej stránke: http://www.ovpm.

org/en/2015_video_competition. 

Do súťaže sa je možné prihlásiť 

na e-mailovej adrese: henrieta.

godova@banskastiavnica.sk. Ter-

mín na zverejnenie videí je do 17. 

7. 2015.

Henrieta Godová

Moje mesto, 
naše svetové dedičstvo 2015
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Piatok ,Sobota,Nedeľa 

4 živlY4 živlY

Nedeľa 22.2. o 18:30 hod.Nedeľa 22.2. o 18:30 hod.
Štvrtok 26.2. o 18:30 hod.Štvrtok 26.2. o 18:30 hod.

KiNgsMAN: KiNgsMAN: 

TAjNÁ slUžbATAjNÁ slUžbA

Akčný/Dobrodružný/Krimi/Komé-Akčný/Dobrodružný/Krimi/Komé-
dia, Velká Británia, 2014, 129 min., dia, Velká Británia, 2014, 129 min., 
MP 15. Vstupné: 4 €. Film rozprá-MP 15. Vstupné: 4 €. Film rozprá-
va príbeh zdvorilého, konzervatívne-va príbeh zdvorilého, konzervatívne-
ho britského superšpióna, ktorý do ho britského superšpióna, ktorý do 
vysoko konkurenčného vzdelávacie-vysoko konkurenčného vzdelávacie-
ho programu svojej agentúry regrutu-ho programu svojej agentúry regrutu-
je zatiaľ nevycvičeného, ale nádejného je zatiaľ nevycvičeného, ale nádejného 
chlapca z ulice. V rovnaký moment za-chlapca z ulice. V rovnaký moment za-
čne svet ohrozovať zvrátený americ-čne svet ohrozovať zvrátený americ-
ký podnikateľ. V hlavnej úlohe Colin ký podnikateľ. V hlavnej úlohe Colin 
Firth.Firth.

Utorok 24.2. o 18:30 hod.Utorok 24.2. o 18:30 hod.

Divoké hisTorkYDivoké hisTorkY

Poviedkový/Komédia/Thriller/Drá-Poviedkový/Komédia/Thriller/Drá-
maArgentína/Španielsko, 2014, 122 maArgentína/Španielsko, 2014, 122 
min MP 15, ČSFD 85%, Vstupné: 4 min MP 15, ČSFD 85%, Vstupné: 4 
€. Šest divokých historek spojuje téma €. Šest divokých historek spojuje téma 
drobných i větších nespravedlností a drobných i větších nespravedlností a 
křivd, kterým se člověk nemůže brá-křivd, kterým se člověk nemůže brá-
nit, nechce-li překročit hranice záko-nit, nechce-li překročit hranice záko-
na či dobrých mravů. Čeho je ale moc, na či dobrých mravů. Čeho je ale moc, 
toho je příliš. V různých situacích se toho je příliš. V různých situacích se 
hrdinové fi lmu dostanou do bodu, kdy hrdinové fi lmu dostanou do bodu, kdy 
už jim dojde trpělivost. Vezmou věci už jim dojde trpělivost. Vezmou věci 
do svých rukou a s lidskou malostí, by-do svých rukou a s lidskou malostí, by-
rokracií či vypočítavostí si to vyřídí s rokracií či vypočítavostí si to vyřídí s 
intenzitou rozzuřeného zvířete. Černá intenzitou rozzuřeného zvířete. Černá 
komedie koprodukovaná bratry Almo-komedie koprodukovaná bratry Almo-
dóvarovými si podmanila diváky fes-dóvarovými si podmanila diváky fes-
tivalu v Cannes i Karlových Varech. tivalu v Cannes i Karlových Varech. 
Není divu. Nervy totiž můžou rupno-Není divu. Nervy totiž můžou rupno-
ut každému a pocity hněvu jsou stejně ut každému a pocity hněvu jsou stejně 
univerzální jako uvolňující účinek smí-univerzální jako uvolňující účinek smí-
chu, který se dostaví při každém z šes-chu, který se dostaví při každém z šes-
ti překvapivých rozuzlení.ti překvapivých rozuzlení.

Streda 25.2. o 18:30 hod.Streda 25.2. o 18:30 hod.

50 odTieňov sivej50 odTieňov sivej

Dráma/Romantický, USA, 2015, Dráma/Romantický, USA, 2015, 
124 min., MP 15. Vstupné: 4 €124 min., MP 15. Vstupné: 4 €
Študentka literatúry Anastasia (Da-Študentka literatúry Anastasia (Da-
kota Johnson) je podľa vlastných slov kota Johnson) je podľa vlastných slov 
nezaujímavá a nudná ,,sivá myš“ s níz-nezaujímavá a nudná ,,sivá myš“ s níz-
kym sebavedomím, pravý opak tajom-kym sebavedomím, pravý opak tajom-
ného podnikateľa Christiana Greya ného podnikateľa Christiana Greya 
(Jamie Dornan), ktorého prišla vyspo-(Jamie Dornan), ktorého prišla vyspo-
vedať pre článok do študentského ča-vedať pre článok do študentského ča-
sopisu. Napriek tomu, že sa ju Grey sopisu. Napriek tomu, že sa ju Grey 
snaží odradiť svojom chladným a od-snaží odradiť svojom chladným a od-
meraným správaním, má ho plnú hla-meraným správaním, má ho plnú hla-
vu, tento fakt ešte prehĺbia ich opako-vu, tento fakt ešte prehĺbia ich opako-
vané pracovné stretnutia. vané pracovné stretnutia. 

Štvrtok 26.2. o 10:00 hod.Štvrtok 26.2. o 10:00 hod.
PreMieTANie pre seNiorovPreMieTANie pre seNiorov

ExodUs: ExodUs: 

BohoviA A krÁliBohoviA A krÁli

Vstupné: 2,50 €Vstupné: 2,50 €

Piatok ,Sobota,Nedeľa Piatok Sobota NedeľaPiatok ,Sobota,Nedeľa 

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Aktuálne filmy v kine Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.4/2015: „Nech 

sa v živote sústredíte na čokoľvek, zo-

silnie to.“ Výhercom sa stáva Zden-

ka Rabatinová, Akademická 13, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 2.3.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Laryho 

Kinga: 

A., Nastrkuje nasúvaním, módny 

návrhár, bojové vozidlo, Slovensko,      

B., Začiatok tajničky, žltohnedá 

farba, valuta, 

C., Nová scéna, vysoké učenie, skal-

ný masív, 3.časť tajničky,    

D., Družka Adama, lukratívny skr., 

Dido naopak, väčšia obec,       

E., Zn. tónu, český spisovateľ, švaj-

čiarska rieka, Charlota,   

F., Kladný elektrický pól, pat-

riaci psovi, červená planéta, 

herec bez slov,       

G., Vyučuj, mostík, pomôcka 

na štiepanie, školák, boxer-

ský úder,   

H., Hlas vrabca, starý motor 

exp., polep, kvet obilnín, po-

lomer, 

I., Onak, rob záhyby, nemec-

ké vozidlo, obrob,

J., Oblizla, panovník, jedova-

tá bylina, orgán zraku,

K., Hliník, Koniec tajničky, 

otravné látky,

L., Preváža ľudí na druhý 

breh, nie dobrí, marí, part,

1., Podpis anonyma, 2. časť 

tajničky, podmienková spoj-

ka,

2., Zvýšený tón A, nie dnu, konalo,       

3., Spoluhlásky slova sokov, časť 

hmoty, mazivo, iniciálky herca Ma-

lachovského,  

4., Osud, patriaci Adovi, klep, 

5., Vyžeň, jeden z izraelských kme-

ňov, lovkyňa perál,        

6., Judejský kráľ, mizni, čarodejní-

kov kúsok, ozn. vozidiel Rumunska 

a Zambie,        

7., Prístav, riskovanie, meno Du-

choňa, 

8., Imrich, sólové vystúpenie, stavia 

sa niečo po česky,       

9., Malá obec, meno Rozborila, Le-

kárska posudková komisia,            

10., Staroegyptský boh Slnka, staré 

ozn. Th ajska, nestrihá štichy,               

11., Zvuk hudobný, rob dražbu, pí-

sacie potreby, predložka 2.pád,    

12., Ruské meno, meno psa, poľuje, 

13., Nerob účes, pilo, kríženec jed-

nohrbej a dvojhrbej ťavy,  

14., Hrdlo, osamote, cudzie žen. 

meno, čínske meno,    

15., Malý sveter, dravý vták, 

16., Radoslav, boh lásky, existova-

la..

Pomôcky: Karo, Akim, Arik, Aser, 

Šára, Kompa.    

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 6
Krížovka
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14.2. – 22.2. 2015, sobota - ne-

deľa, 13:00 – 17:00 hod., Radničné 

nám. 14, vstupné 3 €

Terra Permonia:

Terra Permonia je tvorivou dielňou, 

miestom oddychu, zábavy, uče-

nia a poznávania. V najatraktívnej-

šej časti sa deti učia hravou formou 

pracovať s rôznymi technickými za-

riadeniami, pília, orezávajú, farbia, 

režú, ohýbajú, vŕtajú, zvárajú a pou-

žívajú rôzne materiály. Menšie deti 

si môžu pozrieť Mašinkáreň - úžas-

ný model vláčikov na ploche takmer 

20 m2. Fosforovňa pobaví každého, 

kto sa rád hrá so svojim tieňom a ak 

radi tvoríte z legendárnych lego ko-

ciek, tiež si prídete na svoje. Terra 

Permonia je jednoducho určená pre 

každého od 3 do 99 rokov.

Program 

Zimomravenia:
20.2. 2015, piatok, 

10:00 – 16:00 hod., Slovenské ban-

ské múzeum, Kammerhofská 2. 

Dielnička v Kammerhofe 

Obľúbené tvorivé dielne opäť aj po-

čas Zimomravenia! Smaltované prí-

vesky, náušnice za 1,5 – 4,5; Batiko-

vanie hodvábnych šatiek a šálov  za  

5,5-8,5 €; Batikovanie tričiek (tre-

ba si doniesť vlastné)  za 1,5 €, plá-

tených tašiek za 3,5 €.  Bližšie in-

formácie: enviro@muzeumbs.sk, 

tel.045/6949451

20.2. 2015, piatok, 

od 11:00 hod., Červená studňa

Veselá Červená studňa

Hry a súťaže pre deti v atraktívnej 

lokalite (v prípade priaznivého po-

časia). Detský curling, srandovný 

hokej, stavanie snehuliakov, bobo-

vanie do jazera a iné prekvapenia. 

Účasť so sánkami a bobami vítaná!

20.2. 2015, piatok, 

16:00 Kultúrne centrum, Kammer-

hofská 1

Maškarovanie

Posledný maškarný detský ples se-

zóny. Juraj Fáber a jeho tanečná 

škola vás roztancujú, čakajú vás 

súťaže i skvelá zábava. Najkrajšie 

masky vyhrávajú!

21.2.2015, sobota, 

9:00 hod., Kammerhof: Baníctvo na 

Slovensku, Kammerhofská 2

Múzeum deťom

9:00 hod. Rozprávka o baníkovi 

Joškovi – interaktívne  sprevádza-

nie pre rodiny s deťmi

11:00 hod. Hádaj, čo je to – zábavné 

súťaženie s netradičnými zbierko-

vými predmetmi  pre rodiny s deť-

mi. Bližšie informácie: hramesa@

muzeumbs.sk, tel. 045/6949418 

21.2. 2015, sobota, 

9:00 – 14:00 hod., Slovenské ban-

ské múzeum, Kammerhofská 2

Dielnička v Kammerhofe 

Vlastnoručne vymiesený a upeče-

ný chlebík za 1,5 €; Smaltované prí-

vesky, náušnice za 1,5 – 4,5 €; Bati-

kovanie hodvábnych šatiek a šálov 

5,5-8,5 €. 

21.2. 2015, sobota, 

10:00 hod. – 19:00 hod., Kultúrne 

centrum, Kammerhofská 1, 

vstupné: 5 € / osoba 

Veľké zimomravenie

10:00 – 12:00 hod. Štiavnica: Živá 

učebnica

Veľká rodinná hra po meste, začia-

tok v Kultúrnom centre.  Zdolajte 

prekážky a hravou formou získajte 

nové vedomosti. 

12:00 hod. Komnata hier

Miestnosť plná spoločenských hier 

pre celé rodiny. Príďte objavovať 

kúzlo spoločnej rodinnej zábavy.

12:00 hod. Komnata tvorivosti

Ukážte svoju šikovnosť a v tvori-

vých dielňach vytvorte skvelé diel-

ka.

12:00 hod. Komnata imaginácie

Vytvorte si nádhernú a jedinečnú 

fotku ako spomienku na tohtoroč-

né Zimomravenie!

12:00 Komnata zábavy

Bavte sa so zabávačom Erikom, roz-

právkou o Gulliverovi, Tatrancom a 

mímom Mirom Kasprzykom či fan-

tastickým divadelným predstave-

ním Fíha Tralala (o cca. 17:30 hod.). 

Celodenná zábava pre všetky šanti-

vé a zvedavé deti.

22.2. 2015, nedeľa, 14:00 hod., 

Plaváreň, ul. Mládežnícka

Vodníkov svet

Ďalší ročník skvelej rodinnej karne-

valovej zábavy v maskách v miest-

nej plavárni. Hry a súťaže o ceny, 

zábava zaručená!

22.2.2015, nedeľa, 17:00 hod.

Rozprávkové kino: 

Cililing a Zver – Nezver

V najnovšom magickom dob-

rodružstve stretáva Cililing s pria-

teľmi zubatú beštiu s čudnými zele-

nými očami! 

Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, 

vstupné: 4 €

Rastislav Marko

Zimomravenie - program pre deti

Skvelý úspech dosiahol v nedeľu 8. 

februára 2015 10-ročný Banskoštiav-

ničan Michal Chovan, ktorý na Me-

dzinárodnej tanečnej súťaži v taneč-

nom športe Dansovia Grand Gala v 

Malinove pri Bratislave získal skvelé 

1. miesto v kategórii Junior I. D latin-

sko-americké tance. 

K tomuto úspechu sa pretancoval pod 

vedením trénera Juraja Fábera ako 

člen tanečného klubu Fáber Dance 

Team Slovakia.

Položili sme mu niekoľko otázok:

1. Miško, koľko rokov sa už venuješ 

spoločenskému tancu?

„Začal som tancovať, keď som mal 5 rokov 

tu v Banskej Štiavnici najskôr s partner-

kou Mirkou Pavlendovou, potom s Emkou 

Bielou a Ninou Klukovou.

2. Tancovať na takejto úrovni si vyža-

duje naozaj intenzívnu prípravu. Ako 

často trénuješ?

„4 až 5 krát do týždňa mám pravidelné 

tréningy v Banskej Štiavnici, vo Zvolene 

(kde ma často sprevádza aj bratranec, tiež 

šikovný tanečník Jakub Lulák) a  v Banskej 

Bystrici + individuálne tréningy. Z Banskej 

Bystrice pochádza aj moja terajšia part-

nerka Rebeca Dudášová, s ktorou si per-

fektne rozumiem.

3. V tanečnej škole Fáber Dance Slo-

vakia sa venujete aj štandardným aj 

latinsko-americkým tancom. Ktoré z 

týchto rytmicky, technicky a kondične 

náročných tancov ti, Miško, najviac 

prirástli k srdcu?

„Zo štandartných mám najradšej qu-

ickstep a z latinsko-amerických jive.“

4. Uplynulé víkendy boli pre váš taneč-

ný pár Michal Chovan, Rebeca Dudá-

šová veľmi významné. Získali ste pr-

venstvo na prehliadke spoločenských 

tancov Dansovia Grand Gala a skvelé 

15.miesto na MSR v latinsko-americ-

kých tancoch. Ako ste sa pripravovali a 

ktorými tancami ste sa predviedli?

„Na súťaže sme sa veľmi tešili. Poctivo 

sme trénovali, pretože  nás čakala premié-

ra na Majstrovstvách Slovenska Latino 

31.1.2015. Absolvovali sme sústredenie 

na MSR v Brezne a každú voľnú chvíľu 

trénovali. V našej kategórii DETI II. D sa 

súťažne tancuje v štandardných tancoch: 

walz, valčík, tango, quickstep a v latinsko-

amerických: samba, cha-cha, rumba, jive a 

na MSR sme tancovali aj paso doble.

5. Bolo niečo špeciálne, čo ste doteraz 

nezažili a čo vás motivovalo na súťaži 

Grand Gala podať tak skvelý výkon?

„Ešte nikdy nás nesprevádzala živá hudba.  

Počas Gala večera vo finále sa tancova-

lo s podporou orchestra Gustava Brohma. 

Bolo to nádherné. A keď sme v sále uvide-

li tie obrovské  poháre pre víťazov, na nič 

iné sme nemysleli, len ako  získať ten naj-

cennejší.  

5. Aké boli tvoje prvé pocity, keď poro-

ta oznámila vaše víťazstvo v kategórii 

Junior I. D LAT?

„Vždy  si pri vyhlasovaní v duchu hovorí-

me „Len, aby sme neboli štvrtí!!. Do finále 

v štandardných tancoch sme sa nepretan-

covali,  zostali sme pred bránami finále, ale 

1. miesto za latinu bolo pre nás veľké pre-

kvapenie a obrovská radosť. Ten pohár pre 

víťazov bol tak veľký, že nás pri závereč-

nom fotení skoro ani vidieť nebolo.

6. Kto ťa, Miško, na tejto tvojej taneč-

nej ceste najviac podporuje?

„Najviac ma na mojich cestách po Sloven-

sku, ale už i v zahraničí sprevádza a pod-

poruje moja mamka Anka Chovanová.  So 

všetkým, dokonca i šitím kostýmov pomá-

ha starká Anka Gregáňová a celá moja ro-

dina. V nedeľu nás v hľadisku v Malinove 

boli podporiť aj sestry Anička a Tánička, 

ujo Mirko, teta Jarka a Veronika, bratra-

nec Jakub Lulák a  Rebekina najbližšia ro-

dina.“

Miško, za všetkých, ktorí sa s tvojho 

úspechu tešia, ti srdečne gratulujeme, 

ďakujeme za skvelú reprezentáciu 

nášho mesta a prajeme ešte veľa zo-

dratých tanečných topánok, ktoré ti 

pomôžu naplniť tvoj veľký sen o "Veľ-

kom tanečníkovi".

Irena Chovanová

„Prvé Latinky“ mu vytancovali víťazstvo
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Základný lyžiarsky kurz je 

súčasťou učebných osnov pre  

žiakov ZŠ. 

Sú to činnosti, ktoré si má dieťa 

osvojiť v detskom veku. Ťažko si 

vieme predstaviť, že dospelý člo-

vek sa začne učiť plávať alebo bicyk-

lovať. To isté platí aj o lyžovaní. V 

tomto školskom roku sme absolvo-

vali základný lyžiarsky kurz v dňoch 

3.až 6. februára. Príroda bola šted-

rá, nadelila nám dostatok snehu, s 

ktorým si už chlapi na "dúbravách" v 

obci Ilija hravo poradili a pripravili 

nám podmienky o akých sa deťom 

z väčších miest ako je Banská Štiav-

nica, iba sníva. Komorné prostre-

die, perfektne upravený svah, teplo 

pri otvorenom krbe, k tomu nád-

herné počasie, no jedna báseň. Ško-

da len, že z možného počtu našich 

žiakov sa na kurz prihlásila menšia 

časť ako sme pred začiatkom kurzu 

predpokladali. Tí žiaci, ktorí boli na 

lyžiarskom kurze, tí boli radi, aj keď 

sa museli podriadiť pravidlám, pod-

ľa ktorých kurz prebieha. Všetci ab-

solvovali kurz bez ujmy na zdraví, 

žiadne zranenia, iba dobrý pocit, že 

sú bohatší o ďalšiu skúsenosť. Sami 

seba presvedčili, že aj pár dní sta-

čí, aby v sebe objavili odvahu spus-

tiť sa dolu svahom, precvičiť nauče-

né a neublížiť si. Som presvedčený, 

že aj po rokoch si zaspomínajú na 

prvé oblúky na lyžiach, nehovoriac 

o prvých jazdách na vleku. Všetkým 

prajem veľa chuti do lyžovania. Po-

ďakovanie patrí všetkým zaintere-

sovaným za zdarný priebeh lyžiar-

skeho kurzu.

Tibor Szendrei

Vydarený lyžiarsky kurz žiakov 
ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici  

Športovec roka 
2014 

Komisia školstva, práce s deť-

mi, mládežou a športu ozna-

muje všetkým športovým klu-

bom v Banskej Štiavnici, že je 

možné do 15.3.2015 zasie-

lať nominácie na najlepšieho 

športovca roka 2014 na e-mail: 

lucia.jarabekova@banskastiav-

nica.sk. Podmienkou na no-

mináciu športovec roka je, aby 

konkrétny športovec dosiahol 

úspech minimálne na krajskej 

úrovni.

Lucia Jarábeková, 

zapisovateľka 

Prehry LN 
Trade

Stolným tenistom LN Trade sa 

nedarilo v posledných dvoch 

kolách 4. Ligy v stolnom teni-

se. Najprv prehrali najtesnej-

ším rozdielom na domácich sto-

loch, po trojhodinovej dráme s 

OŠK Stará Kremnička 8:10, a o 

týždeň nato prekvapujúco jed-

noznačne s družstvom Žarnovi-

ce „C“ v pomere 13:5. Ďalší zá-

pas zohrá LN Trade v nedeľu o 

10:00 na domácich stoloch s ve-

dúcim družstvom súťaže STK 

Vyhne „A“.

LN Trade – OŠK Stará Kremnič-

ka 8:10

Body za LN Trade: štvorhra Dob-

rovič Martin-Marko

Dvojhry: Dobrovič Martin 4, 

Buzalka 2, Marko 1

Žarnovica „C“ – LN Trade 13:5

Body za LN Trade: dvojhry: Dob-

rovič Martin 3, Buzalka a Marko 

po 1.

Ján Sedilek

Žiaci ZŠ J. Kollára na lyžiarskom výcviku  foto Archív autora

Banskobystrický plavecký pohár 

– 1.kolo

Dňa 7.2.2015 sa na krytej mest-

skej plavárni v Banskej Štiavnici za 

účasti 10 klubov konalo 1. kolo Ban-

skobystrického pohára. Pretekov sa 

zúčastnilo 145 pretekárov. Medzi 

nimi nechýbali ani plavci z plavecké-

ho klubu Banská Štiavnica, ktorí si 

viedli úspešne. Prinášame výsledky:

Žiačky:

8. roč. a ml.: 

Kašiarová Tatiana: 4. 25m VS 28.57, 

5. 25m Z 30.14, 4. 25m P 31.63

Chladná Stacy: 5. 25m VS 28.81, 7. 

25m Z 34.07, 7. 25m P 32.36

9. – 10. roč.:

Domaníková Nikola: 8. 50m VS 

50.39, 2. 50m P 52.07, 1. 200m P 

4:04.15

11. – 12. roč.: 

Lepáčeková Paulína: 16. 50m VS 

39.78, 12. 50m Z 48.09, 4. 50m P 

45.73, 3. 200m P 3:28.00

Pavlendová Miroslava: 14. 50m VS 

38.59, 14. 50m Z 48.80, 7. 50m P 

46.83

Ľuptáková Emma: 20. 50m VS 

42.78, 15. 50m Z 48.82, 6. 50m P 

46.78, 7. 200m P 3:51.17

Melicherčíková Timea: 11. 50m VS 

37.94, 2. 50m P 44.28

13. – 14. roč.: 

Michalová Barbora: 1. 50m VS 

32.45, 1. 50m Z 37.11, 1. 200m Z 

2:46.01, 1. 50m P 39.72, 1. 200m P 

3:06.65

15. – 16. roč.: 

Potančoková Timea: 1. 50m VS 

29.49, 1. 50m Z 35.22, 1. 50m P 

35.83, 1. 200m P 2:47.10, 1. 100m 

M 1:12.11

Žiaci: 

8. roč. a ml.:

Buzalka Adam: 3. 25m VS 30.04, 2. 

25m Z 33.32, 1. 25m P 32.61

9. – 10. roč.: 

Mojička Ján: 2. 50m VS 39.73, 3. 

50m Z 48.72, 3. 50m P 52.69, 1. 

100m M 1:47.97

Borguľa Martin: 4. 50m VS 42.79, 

2. 50m P 51.06, 4. 200m P 4:16.48

Pavlenda Martin: 10. 50m VS 56.61, 

6. 50m Z 58.22, 9. 50m P 1:00.94

Macharík Samuel: 6. 50m VS 46.78, 

4. 50m P 53.20, 1. 200m P 3:28.00

Maruniak Patrik: 8. 50m VS 50.36, 

1. 50m P 50.88, 2. 200m P 4:02.78

Bók Šimon: 7. 50m VS 50.08, 8. 

50m P 59.02, 7. 200m P 4:28.75

13. – 14. roč.:

Balázs Michal: 3. 50m VS 30.98, 4. 

50m Z 38.44, 2. 200m Z 2:49.86, 4. 

50m P 40.99, 3. 200m P 3:11.19

Dóczy Filip: 8. 50m VS 35.65, 6. 

50m Z 43.94, 5. 100m M 1:56.84

15. – 18. roč.: 

Ernek Matej: 1. 50m VS 25.21, 1. 

400m 4:35.21, 1. 50m Z 29.88, 

1. 200m Z 2:17.97, 1. 200m PP 

2:21.16

Orság Dalibor Daniel: 2. 50m 

26.85, 6. 400m VS 5:38.23, 6. 50m 

Z 34.97, 1. 50m P 33.06, 3. 200m 

P 2:48.65

Ernek Šimon: 7. 50m VS 28.62, 3. 

50m Z 32.38, 2. 200m Z 2:24.97, 3. 

50m P 35.45, 1. 200m P 2:42.26

Muži:

19. roč. a st.: 

Čamaj Ján: 3. 50m VS 27.10, 2. 

50m Z 31.16, 2. 50m P 35.13, 1. 

200m PP 2:32.17

Adamský Marian: 1. 50m VS 26.05, 

1. 50m Z 30.63, 3. 50m P 35.17

Konečný Marek: 4. 50m VS 28.86, 

3. 50m Z 35.15, 1. 50m P 33.80, 1. 

200m P 2:56.51

Vysvetlivky:

P – prsia, Z – znak, PP – poloho-

vé preteky, M – motýlik, VS – voľ-

ný spôsob

K dosiahnutým výsledkom našim 

plavcom srdečne blahoželáme a pra-

jeme im veľa plaveckých úspechov. 

PK Banská Štiavnica

Najúspešnejší plavci 
Barbora Michalová, Matej Ernek a Timea Potančoková 

Vodníkov svet
... aj v roku 2015, na Vás čaká 

rozprávkový karneval „Vodní-

kov svet“ na plavárni. Pripravte 

si plavky, masky, uteráky a v ne-

deľu 22.2.2015 od 14.00 hod. 

spolu súťažíme, spievame, tan-

cujeme, špliechame a plávame 

na plavárni. Čaká na Vás vod-

ník, víly, žabky, rybky a plný ba-

zén zábavy. Vstup pre deti aj do-

spelých len 1€!!! 

Denisa Slezáková, 

vedúca Mestskej plavárne 
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služby

Predám dom v Banskej Štiavnici,  

lokalita Križovatka, cena dohodou, 

tel.č.: 0907 684 491 

Odstúpim zariadený obchod s  

textilom na Kammerhofskej 12, 

Banská Štiavnica, kontakt: 0903 

226 510

Ponúkam Hostinec Blarazíny na  

prenájom, tel.č.: 0908 922 057

Prenajmem zariadený 3-izbový  

byt na Drieňovej, 320 € (vrátane 

energií), tel.č.: 0915 676 274

Požičiavam karnevalové masky,  

tel.č.: 0908 190 312

Kto mi vycvičí psa? Tel.č.: 0908  

164 834

Matematika je opäť dôležitá! Roz- 

hoduje o rozumových schopnos-

tiach a uplatnení sa v živote. Stre-

reality

prácappppppppppp

Hľadáme šikovných ľudí so skú- 

senosťami v gastronómii pre prácu 

v novootvorenej prevádzke v Ban-

skej Štiavnici, tel.č.: 0915 779 620, 

0915 365 371, e-mail: jurajmlkvy@

gmail.com. 

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

V akademickom školskom roku 2015/2016 bude otvorená 
denná aj externá forma Bc. štúdia v akreditovanom študijnom 

programe "Verejná politika a udržateľný rozvoj" na Katedre 
udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici (detašované 

pracovisko FSV UCM v Trnave), s predpokladom akreditácie 
Mgr. štúdia do dvoch rokov, prípadne pokračovania 

v magisterskom štúdiu v Trnave.
Všetky informácie ku prijímaciemu konaniu je možné nájsť na 

internetovej stránke http://www.fsvucm.sk/uchadzaci.

GENERALI Poisťovňa, a.s.
ponúka životné 

a neživotné poistenie
Nájdete nás: 

PO, PI 9:00 – 16:00 hod.
ST 9:00 – 17:00 hod.

Dolná 6/A, Banská Štiavnica

Tel. kontakt: 0914 149 429

Za akýkoľvek nákup v našej lekárni možnosť zakúpenia týchto cenovo zvýhodnených produktov.
Táto akcia je časovo ohraničená, limitovaná je aj do vypredania zásob. Predaj maximálne 1 kus/1 osoba/1 deň.

ul. Dolná 3, Banská Štiavnica
tel: 045/6922322
otváracie hodiny: 
pondelok - piatok 8,00 - 16,30 hod.
                 sobota 8,00 - 12,00 hod.

LACALUT flora 50 ml s darčekom

len za  1,50€ obvyklá cena 3,80€

DORITHRICIN 20 tbl. 

len za  3,50€ obvyklá cena 6,80€

GS LAKTOBACILY Antibio 10 kapsúl 

len za  2,50€ obvyklá cena 4,90€

DOR

len

Za akýkoľvek nákup v našej lekárni možnosť z

GS LAKTO

len za

MAGNÉZIUM + B6 20 šumivých tbl. 

len za  1,50€ obvyklá cena 4,20€

FIX - KRÉM 84 g 

len za  2,00€ obvyklá cena 5,05€

M

l

€

F

l

doškolská profesorka s dlhoročnou 

praxou a zárukou doučí matemati-

ku ZŠ a SŠ. Vzbudím záujem a mo-

tivujem! Tel.č.: 0917 947 880


