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V januári tohto roka sa 

výrazne posilnilo vedenie 

nemocnic Svet zdravia Žiar nad 

Hronom a Banská Štiavnica. 

Novým námestníkom pre liečeb-

no-preventívnu starostlivosť sa stal 

MUDr. Juraj Lukačko. Post námest-

níčky pre ošetrovateľskú starostli-

vosť prevzala PhDr. Mária Ivanová.

Tieto personálne zmeny vedú k lep-

šej pripravenosti nemocnice zavá-

dzať dôležité novinky a zlepšenia v 

celkovej zdravotnej starostlivosti a 

k jej modernizácii. 

„Naše ambície prinášať pacientom žiar-

skeho a štiavnického regiónu vyššiu 

kvalitu zdravotnej starostlivosti sú vy-

soké. 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

18.2.2015 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v B.Štiav-

nici s dátumom 18.2.2015, so zme-

nou poradia prerokovávaných správ 

v bode č. 4. Majetkové veci mes-

ta: Informatívna správa o prenájme 

Amfi teátra pod Novým zámkom v B. 

Štiavnici bola prerokovaná ako prvá

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. 

Juraj Čabák, predseda, Ing. Marián 

Zimmermann, člen, Mgr. Karol Pa-

lášthy, člen  

- volebnú komisiu v zložení: RNDr. 

Pavel Bačík, predseda, Ivan Beňo, 

člen, Mgr. Mikuláš Pál, člen

- poskytnutie dotácií z rozpočtu 

mesta v zmysle VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.3/2013 o poskytova-

ní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica 

MsZ zvolilo: 

- v zmysle §-u 18 a zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriade-

ní v znení neskorších predpisov do 

funkcie hlavného kontrolóra mes-

ta Banská Štiavnica na polovičný 

pracovný úväzok 0,5 Ing. Mariána 

Láslu. Jeho funkčné obdobie sa začí-

na dňom 01.03.2015, ktorý je urče-

ný ako deň nástupu do práce

MsZ vzalo na vedomie:

Posilnenie vedenia nemocníc 

Z februárového rokovania MsZ
Voľba hlavného kontrolóra mesta

PhDr. Mária Ivanová 

foto Svet zdravia

MUDr. Juraj Lukačko 

foto Svet zdravia�3.str.

�3.str.

Pridané pre veľký záujem:

Sobota 28.2.o 16:00 hod.Sobota 28.2.o 16:00 hod.
Streda 4.3. o 18:30 hod.Streda 4.3. o 18:30 hod.

Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Peter Konečný 
(Screener, Kinema.sk) uvádza:

Filmy, ktoré zmenili svet
6. marec 2015, 18:30 hod. 
kino Akademik Banská Štiavnica

Vstupné: 2 €
Rezervácie a predaj online: 
www.banskastiavnica.sk/kino

PAťdesiAT PAťdesiAT 

                odTieňov sivej                odTieňov sivej

Von do mesta!
Prijmite pozvanie na vernisáž sviežej 

energickej výstavy dvoch mladých 

slovenských maliarov Juraja Floreka 

/*1986/ a Juraja Tomana /*1985/. 

Na ich tandemovom výstavnom 

projekte „Von do mesta!“ predstavia 

sériu obrazov, v ktorých skúmajú 

živú sídliskovú realitu i tiché perifér-

ne zákutia súčasného mesta. Obaja 

s nasadením maľujú „naživo“, pria-

mo v plenéri. Na prvý pohľad vy-

prázdnené scenérie či ponuré ur-

bánne prostredia v ich maliarskej 

interpretácii získavajú meditatív-

ne črty nehybnosti klasických záti-

ší i jemne ironickú optiku nadhľadu. 

Juraj Florek je aktuálnym laureátom 

prestížnej súťaže „Maľba roka 2014“. 

Slovenské banské múzeum - Galé-

ria Jozefa Kollára srdečne pozývajú 

na vernisáž výstavy v piatok 27. 2. 

2015, do galérie na Námestí sv. Tro-

jice 8 o 15.00 hod. Výstava potrvá 

od 27.2. do 18.4.2015.

Iveta Chovanová, SBM

Oznam
Stredná odborná škola lesnícka Ban-

ská Štiavnica oznamuje návštevní-

kom mesta, že Botanická záhrada 

bude až do odvolania pre verejnosť 

uzatvorená v dôsledku nebezpe-

čenstva  ohrozenia života a zdravia 

(padania konárov a stromov). Pre 

študentov škôl budú otvorené len 

hlavné brány záhrady.  SOŠL
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aforizmus 

Mesto Banská Štiavnica, v zastúpe-

ní primátorkou mesta Mgr. Nadež-

dou Babiakovou, vypisuje výberové 

konanie na obsadenie funkcie - ar-

chitekt mesta. Bude zabezpečovať :

- odborné činnosti strategického a 

koncepčného charakteru

- vypracovávať zásady tvorby 

prostredia mesta, plniť úlohy mesta 

v oblasti architektúry a urbanizmu 

- 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 požadovanými 

dokladmi treba zaslať alebo osobne 

doručiť do 10. 03. 2015 na adresu: 

Mestský úrad, Radničné námestie č. 

1, 969 24 Banská Štiavnica.na obál-

ke s označením: Výberové 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 pra-

covného 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 

Výberové konanie Anketa
Ako vnímate parkovanie na Tro-

jičnom námestí? Čo by ste navr-

hovali pre zlepšenie situácie?

,,Situácia je hektická, až nebezpečná. 

Som vodič, ale tiež som za námestie 

bez áut, alebo aspoň čiastočné odbre-

menenie. Povolil by som len prejazd a 

zásobovanie.“ 

P.P.

,,Pešia zóna by mestu pridala na 

atraktívnosti, v historickom centre by 

mali byť obchodíky, kaviarničky s te-

rasami, lavičky, zeleň, hudba a spolo-

čenský život. O tom sa už veľa popísa-

lo, ale za štyri roky, čo tu žijeme, je to s 

autami na námestí stále horšie.“ 

J.K.

,,Situácia je vážna, čo sa týka bezpeč-

nosti chodcov, ochrany historických 

pamiatok, i celkového imidžu mesta. 

Čiastočná pešia zóna by mohla byť 

riešením, aj keď len čiastočným. Hlav-

ne už s tým treba niečo robiť.“ 

M.T.

,,Atraktívnejšiu časť námestia nad 

ZUŠ-kou by som si vedel predstaviť 

ako pešiu zónu a v druhej časti námes-

tia by som povolil iba prejazd. Parko-

vacích plôch v okolí centra je dosť, len 

ľudia sú pohodlní prejsť pár metrov.“ 

J.S.

,,Mne je to jedno, výnimky pre výni-

močných aj tak budú, viac ma trápi 

parkovanie na Drieňovej.“ 

L.R.

,,Námestie by malo byť pýchou mesta, 

čo sa o tom našom povedať nedá. Na-

tlačené autá, padajúci ľad zo striech,  

prach a stres. Pre začiatok by som uví-

tala aspoň víkendy bez zaparkova-

ných áut. Návštevníci mesta sa môžu 

prejsť z parkoviska od Nového zámku, 

alebo z Akademickej.“ 

A.K.

,,Zamestnanci MsÚ majú vlast-

né parkovisko, isté riešenie obyvate-

ľom námestia by po rozumnej dohode 

mohlo poskytnúť nádvorie Centrálky, 

výnimku pre zásobovanie a rýchle vy-

bavenie by som ponechal. Pohodlnosť 

a lenivosť väčšiny vodičov rešpektovať 

netreba.“ 

D.P.

,,Som za pešiu zónu tak, ako sa len dá. 

Už dávno sa o tom hovorí, ale situácia 

v praxi je stále horšia.“ 

L.P.

,,Dávam zelenú úplnej pešej zóne v 

historickom centre. Ľudia pošomrú, 

ale zvyknú si a možno opäť objavia 

krásu námestia. “ 

D.T.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

V dňoch 20. – 22.2.2015 sa v 

Banskej Štiavnici uskutočnil 4. 

ročník zimnej verzie fi lmového 

festivalu 4 živly. 

Tohtoročnou témou festivalu bol ne-

zmysel. Vo výbere rokmi overenej kla-

siky fi lmového nonsensu sa objavila aj 

indická snímka Rytmus (1999). A prá-

ve tento fi lm uviedol indický veľvysla-

nec J. E. Param Jit Mann, ktorý takto 

na chvíľu navštívil zasneženú Banskú 

Štiavnicu. Pri svojej krátkej návšteve 

ho na radnici prijala a privítala primá-

torka mesta Mgr. Nadežda Babiako-

vá. Jeho Excelencii sa v Banskej Štiav-

nici veľmi páčilo, o čom svedčí aj jeho 

ďakovný list:

„Vážená pani Mgr. Nadežda Babiaková, 

chcel by som vyjadriť svoje úprimné po-

ďakovanie za prijatie na Mestskom úrade 

počas mojej nedávnej návštevy v Banskej 

Štiavnici. Bola to síce krátka, ale zároveň 

nádherná návšteva tohto historického 

mesta. Teším sa na návštevu Vášho krás-

neho mesta opäť v budúcnosti. S úprim-

ným poďakovaním a pozdravom, Param 

Jit Mann, veľvyslanec Indie.“

Veľmi nás teší, že Banskú Štiavnicu 

navštevujú vzácne návštevy zo vzdia-

lených kútov sveta, pretože sa ta-

kýmto spôsobom aj tam šíri jej dob-

ré meno.

MsÚ

Banskú Štiavnicu 
navštívil indický veľvyslanec

Zápis J. E. Param Jit Manna do kroniky mesta  foto Michal kríž 

Redakčná rada VIO TV.  

Spracovanie podkladov pre Re- 

gionálnu integrovanú územnú 

stratégiu RIÚS/TURM v rám-

ci Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP).

Uskutočnilo sa pracovné stret- 

nutie so zástupcami DHZ Šte-

fultov k požiadavkám občanov 

miestnej časti Štefultov.

Účasť na redakčnej rade týžden- 

níka Štiavnické noviny.  

Pracovné rokovanie k prevádz- 

kovaniu zberného dvora.

24. 2.

Pracovná porada k požiadav- 

kám IROP-u k cestám III. triedy, 

oprava cesty Banská Štiavnica 

- Hodruša Hámre - Žarnovica a 

cesty Banská Štiavnica - Vyhne. 

Pracovné rokovanie s riadite- 

ľom sekcie environmentalistiky 

a riadenia projektov SAŽP Ing. 

Martinom Lakandom k riešeniu 

možných projektov v rámci zele-

ných perspektív v meste a okre-

se Banská Štiavnica. 

Posledná rozlúčka s občiankou  

nášho mesta pani Irmou Sási-

kovou. 

25. 2.

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

Pracovné stretnutie k príprave  

a organizačnému zabezpečeniu 

podujatia Cestný beh Trate mlá-

deže 2015.

Pracovná porada so zástupcami  

Technických služieb, m. p. Ban-

ská Štiavnica. 

26. 2.

Slávnostné prijatie predstavite- 

ľov vysokých škôl v rámci stret-

nutia Univerzitných parkov.       

Uskutočnilo sa vyhodnotenie  

podujatia Štiavnické krňačky.

27. 2.

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

Pracovné rokovanie k pripra- 

vovaným projektom pre získa-

nie fi nančných prostriedkov pre 

roky 2015 - 2016. 

Andrea Benediktyová

„Nikdy sa neočisťuj v špine iných!“

Myšlienka Katky Romušikovej 

z knihy Všetko má svoj čas
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Pri realizácii dôležitých 

zmien sú nevyhnutní kvalitní ľudia. 

Som veľmi rada, že sa nám podarilo po-

silniť tím vedenia o dvoch skúsených a 

progresívnych odborníkov,“ vysvetlila 

Eva Páleníková, riaditeľka nemoc-

nice Svet zdravia Žiar nad Hronom 

a Banská Štiavnica.

MUDr. Juraj Lukačko vyštudoval 

medicínu na Jesseniovej lekárskej 

fakulte UK v Martine. V roku 1997 

nastúpil na chirurgické oddelenie 

vtedajšej NsP Nitra, na úsek detskej 

chirurgie. Neskôr prešiel na trauma-

tologické oddelenie tej istej nemoc-

nice, kde pôsobil až do konca roka 

2014. Najprv ako chirurg, potom 

ako úrazový chirurg a napokon ako 

zástupca primára. Od marca 2009 

do konca minulého roku pôsobil aj 

ako supervízor krajského operačné-

ho strediska Záchrannej zdravotnej 

služby v Nitre, kde získal okrem kli-

nických aj organizačné skúsenosti.

„Plne sa stotožňujem s cieľmi siete Svet 

zdravia, ktoré chcú zvýšiť kvalitu žiar-

skej nemocnice zo všetkých stránok. Za 

priority považujem postupnú reorgani-

záciu nemocnice, modernizáciu jej od-

delení a propaciensky prístup zo stra-

ny všetkých medicínskych pracovníkov,“ 

zdôraznil MUDr. Juraj Lukačko, 

nový námestník pre liečebno-pre-

ventívnu starostlivosť nemocnice 

Svet zdravia Žiar nad Hronom.

PhDr. Mária Ivanová pochádza zo 

Žiaru nad Hronom a v zdravotníc-

tve pracuje od ukončenia strednej 

školy. Po návrate z materskej do-

volenky nastúpila na chirurgické 

oddelenie žiarskej nemocnice ako 

sestra pri lôžku v nepretržitej pre-

vádzke. Prvé manažérske skúse-

nosti začala nadobúdať na tom is-

tom oddelení najskôr ako staničná, 

neskôr ako vedúca sestra. Od roku 

2005 pôsobila v nemocnici ako ná-

mestníčka pre ošetrovateľskú sta-

rostlivosť. V roku 2011 prešla na 

rovnaký post do vranovskej nemoc-

nice. V roku 2014 sa stala mana-

žérkou siete Svet zdravia pre oblasť 

ošetrovateľstva.

„V žiarskej nemocnici som začínala a 

pôsobila som tam 20 rokov. Teším sa, 

že získané skúsenosti z iných nemoc-

níc budem schopná priniesť teraz na-

späť a zúročiť ich v ošetrovateľskej ob-

lasti. Nemocnica musí robiť všetko pre 

zdravie a spokojnosť pacienta. Preto 

plánujeme zamerať sa na rozvoj jeho 

bezpečnosti, do nemocnice chceme vrá-

tiť rodinnú atmosféru a veľký dôraz bu-

deme klásť na motivovanosť našich za-

mestnancov. Vzťah „spokojný pacient 

= spokojný zamestnanec“ dnes určite 

dvojnásobne platí aj opačne: „spokojný 

zamestnanec = spokojný pacient,“ do-

plnila nová námestníčka pre ošet-

rovateľskú starostlivosť PhDr. Má-

ria Ivanová.

O Svete zdravia

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí 

do skupiny Penta Investments. 

Je prevádzkovateľom dvanás-

tich nemocníc v Košickom, Pre-

šovskom, Banskobystrickom a v 

Trenčianskom samosprávnom kra-

ji, ktorých spádová oblasť predsta-

vuje 780-tisíc obyvateľov a pracu-

je v nich 4624 zamestnancov. Ide 

o nemocnice v mestách Humenné, 

Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňa-

va, Trebišov, Michalovce, Vranov 

nad Topľou, Stropkov, Rimavská 

Sobota, Žiar nad Hronom, Banská 

Štiavnica a Partizánske. Viac infor-

mácií na www.svetzdravia.com.

Tomáš Kráľ, PR 

a Marketing manager

NOVINKY

1.str.

čriepok
„Niektoré choroby sú milosrdné v 

tom, že s nimi človek nikdy nezo-

starne.“

Ján Petrík

- Správu o činnosti hlav-

ného kontrolóra Mesta Banská 

Štiavnica za rok 2014

Informatívna správa:

- o prenájme Amfi teátra pod No-

vým zámkom v B. Štiavnici  

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

- zámer na odpredaj 1-izbový byt na 

Ulici L. Exnára č. 1300/3 s príslu-

šenstvom 

- zriadenie vecného bremena v pro-

spech oprávnenej osoby z vecného 

bremena Stredoslovenskej energe-

tiky - Distribúcia a. s., so sídlom Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. 

- prevod nehnuteľností na sídlisku 

Drieňová v B. Štiavnici – odpredaj 

častí pozemku (pod stavbou – garáž 

vo vlastníctve Jarmily Szegéňovej)

- zámer na kúpu nehnuteľnosti na 

Dolnej ul. v B. Štiavnici – kúpa po-

zemku parcela C KN 3984/1, o vý-

mere 941 m2, zastavané plochy a 

nádvoria ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa

- zámer na prevod nehnuteľnosti na 

Obchodnej ul. v B. Štiavnici – pre-

vod pozemku parc. č. C KN 1399/4, 

o výmere 63 m2, zastavané plochy a 

nádvoria ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa

- zámer na prevod nehnuteľnosti na 

Ul. 1. mája v B. Štiavnici – pozemok 

parcela C KN 1909/22 (žiadateľ Sta-

nislav Jány s manželkou) 

- zámer na prevod nehnuteľnosti v 

časti Banky, Banská Štiavnica – pre-

vod pozemku parc. č. C KN 70 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

(žiadateľ: Miroslav Chovanec) 

- zámer na odpredaj akcií Prima 

Banka Slovensko, a. s.

- kúpa nájomných bytov na Ul. bu-

dovateľská 13 v B. Štiavnici 

Po interpeláciách a dopytoch po-

slancov primátorka rokovanie MsZ 

ukončila. 

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.  

ŠN

1.str.

Posilnenie vedenia nemocníc Milí čitatelia, 
pozor!

Mestská knižnica vyhlasuje po-

čas celého mesiaca marec „Amnes-

tiu upomienok“!!! Využite možnosť 

bezplatného vrátenia zabudnu-

tých kníh! Zároveň pozývame a 

povzbudzujeme širokú verejnosť 

k aktívnemu využívaniu knižnice 

a knižničného fondu v rámci svo-

jich voľno-časových aktivít. Kniž-

nica je tu pre všetkých, otvorená 

denne okrem štvrtku, v budove 

ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová. 

Tešíme sa na vás!  MsK

Spoločenská 
kronika

Banská Štiavnica – moje 

rodisko 
17.1. Samuel Gutyán, 19.1. Sára 

Koreňová, 30.1. Erik Kocourek,  

12.2. Viktória Líšková, 13.2. Šte-

fan Sýkora. 

Na spoločnú cestu živo-

tom sa vydali 
14.2. Ing. Michal Fišer a Diana Al-

louache, 14.2. Ján Krnáč a Simona 

Frémalová. 

Navždy nás opustili 

14.10.2014 Pavel Ivanič vo veku 

57 rokov, 5.1.2015 Ján Mojička vo 

veku 65 rokov, 10.1. Anna Blahú-

tová vo veku 65 rokov, 21.1. Ervín 

Bernáth vo veku 86 rokov,  28.1. 

Viera Plachá vo veku  65 rokov,  

30.1. Helena Šlepecká vo veku 

89 rokov, 2.2. Ľubica Halászo-

vá vo veku 82 rokov, 7.2. Ing. Pe-

ter Bolerázsky vo veku 60 rokov, 

12.2. Richard Hoschek vo veku 34 

rokov,  13.2. Jaroslav Pecník vo 

veku 70 rokov, 17.2. Marta Neu-

bauerová vo veku  66 rokov, 20.2. 

Irma Sásiková vo veku 88 rokov, 

23.2.2015 Ing. Ján Tršo vo veku 

86 rokov.

Jarmila Simonidesová

Z februárového rokovania MsZ
Kúpa nájomných bytov na Ul. budovateľská 13
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V zmysle VZN č. 3/2013 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta, bolo k 31. decembru 

2014 na Mestský úrad doru-

čených celkovo 24 žiadostí 

poskytnutie dotácie. 

Z toho pre oblasť školstva boli 

podané 4 žiadosti, pre oblasť 

športu 11 žiadostí a pre oblasť 

kultúry 9 žiadostí. Na základe 

kontroly požadovaných náleži-

tostí, z ďalšieho procesu posu-

dzovania boli vylúčené 2 žiadosti 

o dotácie kvôli nesplneniu pod-

mienok podľa VZN č.3/2013 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica. Násled-

ne boli žiadosti predložené na 

posúdenie príslušným komisiám 

Mestského zastupiteľstva. Pri-

delenie dotácie na návrh prísluš-

nej komisie Mestského zastupi-

teľstva schvaľuje primátor mesta 

v čiastke do 1 000 € vrátane a 

Mestské zastupiteľstvo v čiast-

ke nad 1 000 €. Mestské zastu-

piteľstvo v uznesení č. 32/2015 

schválilo 4 žiadosti o poskytnu-

tie dotácie, konkrétne pre žiada-

teľov FK Sitno Banská Štiavnica, 

Plavecký klub Banská Štiavni-

ca, OZ Priatelia banskoštiavnic-

kej ZUŠ a Slovenské banské mú-

zeum. Ostatné žiadosti, ktoré sú 

v kompetencii primátora mesta, 

boli taktiež schválené vo výške 

odporúčanej príslušnými komi-

siami Mestského zastupiteľstva.

MsÚ

Prehľad dotácií poskytovaných 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č.3/2013 pre rok 2015

Oblasť

P
o
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d

o
v

é
 

čí
sl

o Žiadateľ Účel
Požadova-
ná výška 
dotácie

Odporú-
čaná výš-
ka dotá-
cie
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1. Špeciálna základná škola Denný letný tábor 1 100 €     350 €

2. Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva 
a prevencie

Cvičíme si ručičky a cibríme jazýčky    200 €     200 €

3. Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica Lesnícky deň v Botanickej záhrade SOŠL 
B.Štiavnica

   480 €     250 € 

4. OZ Margarétka Kreatívna výroba sviečok klientmi ŤZP 2 618 €     200 €

SPOLU 4 398 €   1 000 €

Š
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1. Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica Športová činnosť futbalových mužstiev pre 
rok 2015

21 050 € 10 200 €

2. Plavecký klub Banská Štiavnica Činnosť plaveckého klubu Banská Štiavnica 
v roku 2015

  6 400 €   3 000 €

3. Strelecký športový klub Banská Štiavnica Komplexné zabezpečenie činnosti SŠK a re-
prezentácia mesta Banská Štiavnica na rok 
2015

  2 000 €   1 000 €

4. Tanad – Sport, s.r.o 18.ročník Drieňovský okruh- beh pre 
všetkých

     800 €      400 €

5. Rotobalance s.r.o MS v zimnom triatlone (ME Krostriatlon)      590 €      400 €

6. OZ Červená studňa Bežecké lyžovanie na Červenej studni   1 150 €      900 €

7. Klub slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavni-
ca a RRZH

Úprava a preznačenie turistických chodní-
kov, výmena poškodených smeroviek, osade-
nie nových smerovníkov

     580 €      500 €

8. KMT Banská Štiavnica, PO Sitno Banská Štiavnica Plavecká a triatlonová sezóna 2015      900 €      600 €

9. Ing. Miloš Janovský- REDINGS Mikulášsky bedmintonový turnaj      250 €      200 €

10. Benz Corto Gas spol.s.r.o Medzinárodná motocyklová olympiáda 
ISDE, Majstrovstvá Európy, Medzinárodné 
Majstrovstvá Slovenska v ER

   2 270 €      800 €

SPOLU   35 990 €     18 000 €
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1. AB ART press, s.r.o. My Štiavničania 3 2 200 €        0 €

2. Folklórny súbor Sitňan Reprezentácia BŠ v partnerskom meste Ptuj- 
Slovinsko

   800 €    650 €

3. Priatelia Banskoštiavnickej ZUŠ Duchovný a umelecký odkaz Kalvárie v Ban-
skej Štiavnici

1 700 € 1 100 € 

4. Iniciatíva za živé mesto Festival kumštu, remesla a zábavy, 18.ročník 6 000 €        0 €

5. Slovenské banské múzeum Kultúrny rok 2015 v Slovenskom banskom 
múzeu

3 000 € 1 400 €

6. Pohronské osvetové stredisko Kultúrno-spoločenské a výchovno- vzdelá-
vacie podujatia pre mesto Banská Štiavnica 
v roku 2015

1 500 €    700 €

7. ZO SZOPK Banská Štiavnica- Sitno Konzervácia ruín hradu Sitno a ochrana prí-
rody

1 000 €    450 €

8. Živena- Spolok slovenských žien Banská Štiavnica Činnosť spolku v roku 2015 1 000 €    700 €

SPOLU 17 200 €  5 000 €
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Len dva mesiace po odkúpení káblovej 

siete v Banskej Štiavnici spúšťa Slova-

net do prevádzky jej výrazne moder-

nizovanú optickú verziu.

Väčšine obyvateľov oboch sídlisk tak 

už od tohto týždňa prináša komfort-

né služby vysokorýchlostného inter-

netu, digitálnej televízie a bezplatné-

ho telefonovania v sieti operátora. Do 

zoznamu miest Slovenska s moderný-

mi optickými sieťami Slovanet v tých-

to dňoch zaradil aj Banskú Štiavnicu. 

V doposiaľ najkratšom termíne pre-

budoval doterajšiu káblovku na optic-

kú sieť s najvyššími štandardmi vyso-

korýchlostného internetu, digitálnej 

IPTV televízie a telefonovania. Nové 

služby sú aktuálne dostupné už pre 

dve tretiny domácností v rámci sídlisk 

Drieňová a Križovatka a pripojenie 

zvyšných bytov chce operátor stihnúť 

ešte do konca februára. Záujemcom o 

rýchlejší internet a digitálnu televíziu 

z Banskej Štiavnice je zároveň dostup-

ná aj najnovšia akciová ponuka ope-

rátora, vďaka ktorej napríklad získa-

jú internet na dva mesiace zadarmo. 

Banskoštiavničania sa ohľadom výbe-

ru a zapojenia nových služieb interne-

tu a televízie môžu informovať osobne 

v novej pobočke Slovanetu na adre-

se Ludvíka Svobodu 13 alebo cez in-

ternetovú stránku www.slovanet.sk/

banskastiavnica. Slovanet patrí medzi 

najväčších poskytovateľov vysoko-

rýchlostného internetu na Slovensku. 

Samostatne i vo výhodných balíkoch 

Triple play ponúka internetové pripo-

jenie, telefónne služby a digitálnu te-

levíziu pre domácnosti. Vo fi remnom 

sektore poskytuje integrované ko-

munikačné a hlasové služby, virtuál-

ne privátne siete a bezpečnostné rie-

šenia menším či stredným podnikom 

ako aj veľkým slovenským organizáci-

ám. V súčasnosti sa zameriava na bu-

dovanie vlastnej optickej infraštruk-

túry, hlavne prostredníctvom akvizícií 

lokálnych operátorov a rozširovaním 

ich sietí. Slovanet získal v roku 2013 

ocenenie National Champion v celo-

európskej podnikateľskej súťaži Euro-

pean Business Awards a v roku 2014 

získal Cenu ITAPA na najväčšom me-

dzinárodnom kongrese o informati-

zácii spoločnosti na Slovensku.

Roman Greguš, Slovanet, a.s.

V Banskej Štiavnici spúšťa Slovanet 
novú optickú sieť 

Jarné prázdniny sú obdobím, v kto-

rom Banská Štiavnica zvyčajne ešte 

„spí“. V tomto roku bolo ale všetko 

inak a mesto patrilo deväť dní veľ-

kému počtu zaujímavých poduja-

tí. Rôznym spôsobom sa do nich za-

pojilo aj oddelenie kultúry, športu a 

mediálnej komunikácie Mestského 

úradu.

Ako prvé sa konali Štyavnyckje kr-

ňačke (14.2.). Veľa sa o nich popísa-

lo v ostatnom čísle Štiavnických no-

vín. Hlavné poďakovanie za prípravu 

patrí Branislavovi Selešovi, ktorý im 

venoval množstvo svojho súkrom-

ného i pracovného času a bez kto-

rého nadšenia by sa nemohli konať. 

Naše poďakovanie patrí Hotelu Sit-

nu vo Vyhniach, členovi siete Trinity 

Hotels a pivovaru Steiger za poskyt-

nutie sponzorských cien do Valen-

tínskej súťaže a tomboly. Prvý ročník 

bol pre všetkých zainteresovaných v 

mnohom poučný a veríme, že dob-

ré veci sa podaria zachovať a tie me-

nej vydarené naopak budú vylepše-

né. V utorok 17. februára navštívil 

Banskú Štiavnicu Miroslav Donutil 

so svojim programom Cestou neces-

tou. Príjemne naplnená hlavná sála 

Kultúrneho centra si užila takmer 

dve hodiny smiechu a dobrej zába-

vy. Bolo priam neuveriteľné sledovať 

majstra slova, ktorý dokázal plynule 

počas celej doby predstavenia (až na 

krátku prestávku) baviť stovky náv-

števníkov akcie. Veľmi príjemným 

spestrením boli aj spevácke vstupy, v 

ktorých mnohých z prítomných po-

pulárny český herec prekvapil kva-

litou svojho spevu. Jeho výkon bol 

o tom obdivuhodnejší, že do nášho 

mesta pricestoval zdravotne indis-

ponovaný, čo ale bežný divák ne-

mal šancu ani pri osobnom kontakte 

spozorovať. Veľmi príjemné vystu-

povanie aj v zákulisí potvrdilo, že ide 

o skutočnú osobnosť českej fi lmovej 

a divadelnej scény. V rovnaký týždeň 

začalo prebiehať Zimomravenie (16. 

- 22.2.) Šiesty ročník akcie bol rôzny-

mi drobnými podujatiami natiahnu-

tý na celý týždeň. S veľkým poteše-

ním sme sledovali úspech projekcií 

rozprávok v kine Akademik, ktoré 

počas týždňa navštívilo viac ako 300 

divákov. Naopak, so slabšou odo-

zvou sa stretlo Maškarovanie, ktoré 

zaniklo medzi mnohým inými akcia-

mi, organizovanými v danom týždni. 

Zábava bola aj na Červenej studni, 

kde Martin Macharik a tím dobro-

voľníkov prichystali veselé disciplí-

ny a deti si tak mohli užiť posledné 

zvyšky snehu. Darilo sa aj tvorivým 

dielňam v Slovenskom banskom 

múzeu, ktoré navštívili desiatky 

detí. Tradičný vrchol – Veľké Zimo-

mravenie – sa uskutočnil tradične v 

Kultúrnom centre. Otváraciu hru po 

meste tentoraz predstavil Daphne – 

Inšitút aplikovanej ekológie. Odme-

nou, za zvládnutie hry boli nielen 

nové vedomosti a netradičný záži-

tok, ale aj publikácia Juraja Červe-

náka - Legendy Zlatého mesta, ktorá 

vyšla v rámci projektu Živá učebnica. 

Program v Kultúrnom centre napl-

nili zaujímavé tvorivé dielne, atrak-

tívne spoločenské hry či fotoateliér s 

maskotmi. Práve postavičky z úspeš-

ných hollywoodskych animovaných 

príbehov boli veľkou atrakciou a na 

podujatí vznikli doslova stovky fo-

tiek s nimi. V sále bavil deti Miro 

Kasprzyk – či už ako Tatranec, alebo 

mím. Divadlo Mária prinieslo pred-

stavenie o Gulliverovi a Erik Forgáč 

opäť pobavil svojimi hrami. Vrcho-

lom programu bolo vystúpenie Fíha 

Tralala, mimoriadne úspešné najmä 

u detí predškolského veku. Bolo prí-

jemné sledovať, ako sa práve tie od 

prvého okamihu zapájali do pred-

stavenia s nadšením a radosťou. Ná-

ročný, ale zmysluplný detský týždeň 

uzavrel Vodníkov svet na plavárni v 

réžii Bytovej správy, s.r.o. Aby toho 

nebolo málo, pre fanúšikov dobrého 

fi lmu sa konala zimná verzia semi-

nára 4 živly. O ňom sa dočítate viac 

na inom mieste ŠN. Banská Štiav-

nica je mestom, ktoré žije. Mnohé 

mestá podobnej veľkosti nám môžu 

závidieť bohatosť a spektrum kul-

túrneho života. Aj keď nie je všetko 

v našom meste či regióne podľa na-

šich predstáv, mali by sme si vážiť 

aspoň túto skutočnosť, ktorá nie je 

samozrejmosťou. Všetkým návštev-

níkom našich podujatí ďakujeme a 

tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi 

– najbližšie už 6. marca pri stretnu-

tí so známym fi lmovým publicistom 

Petrom Konečným a jeho rozprávaní 

o fi lmoch, ktoré zmenili svet.

Rastislav Marko

Kultúrne prázdniny za nami Kam v BŠ 
a okolí?
27.2. Dielnička v Kammerhofe. 

Košíky z pedigu 3-8 €, 14:00-

16:00. 

27.2. Vernisáž výstavy: Juraj Flo-

rek & Juraj Toman ,,Von do mesta!”. 

Galéria Jozefa Kollára, 15:00

27.2. Cestopisné rozprávanie a 

premietanie dokumentu z Ruska 

a Kazachstanu. 

Vinocentrum, 18:00, vstup voľný. 

27.2. Darčekový piatok s Finlan-

diou. 

Pražovňa, 21:00

28.2.-8.3. Jarné prázdniny v Ter-

ra Permonia. 

Terra Permonia, 13:00-17:00 

28.2. Prázdninová zabíjačka v Sa-

lamandre. 

Salamandra Resort, od 10:00. 

28.2. Kubánska noc. 

S Adrian Bosco De Plazza Cariloo 

a DJ Mauro. 

Trotuar Cafe, 20:00. 

28.2. Večer pre Túlavú labku. 

Koncert: Pox Vobiscum. 

Meštianska krčma, 2 €, 19:00. 

28.2. Archanjelsky fotomaratón.

Archanjel Caff e Bar, od 10:00 re-

gistrácia, 12:00 vyhlásenie tém, 

20:00 verejná prezentácia súťaž-

ných fotografi í.  

28.2. Oldies party. 

Hrá DJ Bukňa, vstup 2 €. Penzion 

Cosmopolitan-Bowling, 20:00.  

1.3. Špeciálne vstupy do expozí-

cie. 

Banské múzeum v prírode. 

Vstupy: 9:00, 12:00, 15:00

1.3. Vilmoška party na svahu. 

Salamandra Resort, od 10:00

3.3. Dielnička v Kammerhofe. 

Smaltovaný šperk, 2-5 €, 14:00-

16:00. 

3.3. Štiavnický kvíz vo Vile Mag-

nolia. 

Otestujte si vedomosti! Zostavte 

tím max. 5 hráčov a prihláste sa! 

Vstupné: 1 € za každého účastní-

ka, 0917 824 514. Vila Magnolia, 

Spojná 5, 18:30. 

5.3. Vinocentrum: Náhoda nie je 

moja príbuzná. 

Autorské čítanie, hudba a dobré 

víno. Autorský klub Salamandra. 

Vinocentrum, 18:00

6.3. Dielnička v Kammerhofe. 

Košíky z pedigu, 3-8 €, 14:00-

16:00. 

15.-27.3. Chovateľská prehliadka 

poľovníckych trofejí. 

Výstava v sýpke pri kaštieli, Mú-

zeum vo Svätom Antone. 

Zmena programu vyhradená ! 

Región Banská Štiavnica
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Fašiangy – slávnosti konca 

zimy, sú vlastné väčšine 

národov na Zemi. Každoročne 

sa preto konajú po celom 

svete karnevaly, kde sa ľudia 

zabávajú a oslavujú. 

Medzi partnerské mestá našej  

Banskej Štiavnice už 13 rokov 

patrí mesto „Ptuj“ v Slovinsku. 

Vzťahy medzi mestami sú veľmi 

dobré a srdečné, čo sa prejavuje aj 

častými návštevami. Práve mesto 

Ptuj patrí do svetovej i európskej 

federácie karnevalových miest 

(patrí tam napr.: Rio de Janeiro, 

Benátky...), kde sa pravidelne ko-

najú veľké fašiangové karnevaly. 

V Ptuji sa tohto roku konal už 55. 

ročník fašiangového karnevalu – 

„Kurentovanje na Ptuju“. Vyše dvoj-

týždňových slávností sa zúčastni-

li zástupcovia 15 štátov Európy. 

Boli tam účastníci zo všetkých bý-

valých štátov Juhoslávie, ale aj z 

Ruska, Francúzska, Belgicka, Ra-

kúska, Nemecka a ďalších štátov. 

Slovensko reprezentoval „Folklór-

ny súbor Sitňan“ z Banskej Štiavni-

ce. Slávnosti vyvrcholili veľkým 

karnevalovým sprievodom, do 

ktorého sa zapojilo tisíce účastní-

kov zo všetkých prítomných štá-

tov. Veľký nádherný sprievod, s 

fantastickými maskami a alego-

rickými vozmi trval vyše 2 hodi-

ny.  Boli tam masky od výmyslu 

sveta. Proste zážitok na nezabud-

nutie. Folklórny súbor Sitňan 

teda znovu vzorne reprezentoval 

Banskú Štiavnicu  i Slovensko v 

zahraničí. Mnohým ľuďom spra-

vil radosť, a rozdával fašiangovú  

náladu a potešenie.

Dominik Kútnik

Sitňan "kurentoval"

Folklórny súbor Sitňan v Ptuji  foto Archív autora

V pondelok, 16. 2. 2015 som sa 

zúčastnila v Banskej Štiavnici 

podujatia Láska nie je len 

slovo. 

Program plný krásnych veršov a me-

lódií o láske sa nám veľmi páčil. Bolo 

to zároveň prekvapenie pre mojich 

bývalých spolužiakov, lebo oni netu-

šili, kam pôjdeme. Pozvala som ich 

na spoločný obed a malé prekvape-

nie k tomu v meste našich študent-

ských rokov. My sme od Lučenca, 

občas sa spolu stretneme, poroz-

právame sa a spomíname. Do Štiav-

nice sme prišli prvýkrát ako 14 roč-

né deti z malej dedinky pri Lučenci. 

Bolo to ťažké, lebo dovtedy sme sa 

z domu nedostali. Štiavnica nás oča-

rila tak, ako aj SPŠ chemická, kde 

sme študovali. Boli sme odkáza-

ní sami na seba, ďaleko od domo-

va. Nebolo to ľahké, ale bola to pre 

nás dobrá škola do života. Zároveň 

sme tu ale prežili krásne roky, prvé 

lásky, sklamania... Z detí vyrástli 

ženy a mladí muži, ktorí boli a stá-

le sú hrdí, že sú absolventami che-

mickej školy v Štiavnici. Ja osobne 

už dlhé roky, keď mám tú možnosť, 

navštevujem Banskú Štiavnicu. Keď 

zazriem kalváriu či iné dominanty 

mesta, vrátim sa do študentských 

čias, zabudnem na svoje starosti a 

problémy. Štiavnica je pre mňa bal-

zam na dušu. Cítim, že toto mesto 

je mojím druhým domovom. Túlam 

sa po uličkách a okolitej prírode, prí-

dem sa sem podeliť o svoje problé-

my, svoje radosti. Štiavnica je ako 

moja dobrá kamarátka, pozná všet-

ky moje tajomstvá. Keď sa mi do-

stala do rúk kniha Naša Štiavnica s 

krásnymi fotografi ami pána Lužinu 

s veršami pani Petrovej, pri jej číta-

ní mi tiekli od dojatia slzy po líci. Ta-

kúto knihu mohli stvoriť len ľudia, 

ktorým toto mesto prirástlo k srd-

cu. Ja síce nie som Štiavničanka, ale 

patrím "do rodiny" týchto ľudí. Mám 

tu priateľov, môjho bývalého pána 

profesora Janka Totkoviča, ktorého 

si veľmi vážim, pretože v čase nášho 

štúdia nám bol nielen učiteľom, ale 

aj otcom, kamarátom, stál pri nás 

v dobrom i zlom a tak to zostalo až 

dodnes. Aj toto je určitá podoba lá-

sky – láska k mestu, k ľuďom, kto-

rých si ctím a vážim. Pani Petrovej 

ďakujem za krásne myšlienky, ktoré 

vkladá do svojich básní  aj za krásne 

popoludnie, ktoré sme so spolužiak-

mi strávili na podujatí, ktoré ona 

pripravila v rámci programu BBSK 

– Pohronského osvetového stredis-

ka aj s Autorským klubom v Banskej 

Štiavnici a Mestom Banská Štiavni-

ca. Pokiaľ nám to okolnosti dovolia, 

radi prídeme aj na ďalšie podobné 

podujatia do Banskej Štiavnice. So 

srdečným pozdravom 

Iveta Líšková, Ružiná

Štiavnica je pre mňa balzam na dušu

Štatistické 
zisťovanie

Štatistický úrad SR pravidelne re-

alizuje zisťovanie údajov pre šta-

tistiku rodinných účtov. V zmys-

le vyhlášky č. 291/2014 Z.z. sa 

toto zisťovanie uskutoční aj v 

roku 2015. Účelom štatistického 

zisťovania je okrem iného získať 

informácie o štruktúre, výške a 

vývoji výdavkov, spotrebe a príj-

mov fyzických osôb v rôznych ty-

poch domácnosti. Výsledky zisťo-

vania sa využijú na zabezpečenie 

potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, požiadaviek minister-

stiev a štátnych organizácií, oso-

bitne na poskytnutie údajov na 

účely posudzovania úprav súm ži-

votného minima. Na Slovensku 

bolo to zisťovania pre rok 2015 

vybraných viac ako 400 obcí me-

dzi nimi aj Banská Štiavnica. Do 

zisťovania je zaradených viac ako 

4700 domácností. Zisťovanie sa 

uskutoční od 1. marca 2015 do 

31. decembra 2015. V tomto ob-

dobí vybrané domácnosti v Ban-

skej Štiavnici navštívi pracovník 

poverený funkciou opytovateľa, 

ktorý je povinný sa preukázať v 

domácnostiach osobitným pove-

rením. Všetky informácie a názo-

ry, ktoré nám v rámci tohto zisťo-

vania domácnosti poskytnú budú 

anonymné a použité výlučne na 

štatistické účely. Ochranu dôver-

ných údajov upravuje zákon č. 

540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 

a zákon č.122/2013 Z.z. o ochra-

ne osobných údajov. Za ochra-

nu dôverných aj osobných údajov 

zodpovedá Štatistický úrad Slo-

venská republiky. 

Zlata Jakubovie, 

generálna riaditeľka 

myšlienka
dňa

„Nech si na tom akokoľvek, nech ti ži-

vot hádže pod nohy akékoľvek prekáž-

ky, nikdy sa nevzdávaj, pretože mož-

no práve to ťažké v živote z teba urobí 

človeka, ktorý bude raz nezabudnu-

teľným.“

Michal Boháč
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Existujú dva 

svety: V jed-

nom krát-

kodobo pre-

bývame a 

musíme z 

neho odísť, aby sme sa už 

nikdy nevrátili a do toho 

druhého budeme musieť 

vstúpiť, aby sme z neho už 

nikdy neodišli. 

Jean de la Bruyere 

Dňa 25.2.2015 sme si pri-

pomenuli 5. výročie úmrtia 

p. Petra Halaja. S láskou 

spomínajú: 

manželka Janka, dcéra 

Adriana a vnučka Dorota

Smútočný 

oznam

So žia-

ľom v srdci 

oznamuje-

me, že dňa 

23.2.2015 

nás navždy opustil náš dra-

hý ocko, starý otec a príbuz-

ný Ing. Ján Tršo vo veku 

86 rokov. Posledná rozlúč-

ka bude dňa 28.2.2015 

o 15.00 hod v mestskom 

Dome smútku Frauenberg v 

Banskej Štiavnici. 

Smútiaca rodina

Slovenské banské múzeum 

- Galéria Jozefa Kollára v 

Banskej Štiavnici, BBSK - 

Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom - pracovisko 

Banská Štiavnica, Slovenská 

agentúra životného prostredia 

Banská Bystrica, Mesto 

Banská Štiavnica a o.z. Daphne 

vyhlasujú XVII. ročník medzi-

národnej výtvarnej súťaže: My 

sa nevieme sťažovať nahlas so 

zameraním na ochranu prírody 

a environmentálnu výchovu – 

téma ročníka: „Príroda = živá 

učebnica“. 

Téma autorom otvára priestor pre 

vnímanie pestrého sveta prírod-

ných fenoménov – krajina, rastli-

ny, živočíchy. Pohyb, sloboda, farby, 

dobrodružstvo i harmónia. Každý 

deň v prírode je neopakovateľný a 

predsa sa všetko spája v pravidel-

nom rytme prírodných cyklov. Keď 

človek dokáže citlivo vnímať príro-

du, stane sa jeho učiteľkou. Príroda 

nás učí múdrosti, ale dáva aj radosť, 

energiu a krásu. Skúsime vnímať 

prírodu ako živú učebnicu?  

Podmienky súťaže:

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kate-

górie:           

1. žiaci MŠ

2. žiaci I. stupeň ZŠ

3. žiaci II. stupeň ZŠ

4. žiaci I. stupňa ZUŠ

5. žiaci II. stupňa ZUŠ

6. študenti SŠ, VŠ, zahra-

ničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľ-

ná (maľba, kresba, koláž, 

plastika, objekty z prí-

rodných a odpadových 

materiálov...). 

Formát: maximálne A2, 

pri trojrozmerných ob-

jektoch výška max. 50 

cm. 

Jeden autor môže poslať 

do súťaže najviac 2 sú-

ťažné práce. Každá ško-

la môže zaslať z každej 

súťažnej kategórie ma-

ximálne 10 súťažných 

prác. Na zadnú stranu každej prá-

ce treba uviesť: názov práce, meno 

a priezvisko autora, vek, triedu, ad-

resu školy, e-mailový kontakt, tel. 

kontakt na koordinátora súťaže, 

resp. autora. Organizátori súťažné 

práce vracajú len na požiadanie. Za-

slaním prác autor súhlasí so zverej-

nením na výstavách a v propagač-

ných materiáloch. 

Uzávierka súťaže: 30.3.2015. 

Vyhodnotenie súťaže a verni-

sáž výstavy súťažných prác bude: 

29.4.2015 o 11.00 hod., v Galérii 

Jozefa Kollára, Nám.Sv.Trojice  č.8, 

Banská Štiavnica. Vystavené nemu-

sia byť všetky práce, len tie, ktoré 

odporučí porota. Súťažné práce po-

sielajte, alebo osobne odovzdajte na 

adresu: Slovenské banské múzeum, 

ul. Kammerhofská 2, 969 01 Ban-

ská Štiavnica, č. t. 045/6949422, 

045/6913431, galeria@muzeumbs.

sk, www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na Vašu kreativitu! 

SBM

Príroda = živá učebnica

Dňa 15.2.2015, v tretiu febru-

árovú nedeľu, sa v hasičskej 

zbrojnici v Štefultove stretli 

členovia Dobrovoľného 

hasičského zboru Štefultov a 

ich pozvaní hostia, na Výročnej 

členskej schôdzi, aby zbilan-

covali predchádzajúci rok – rok 

2014. 

Všetkých prítomných, ako i na-

šich vzácnych hostí, ktorými boli 

predseda Územného výboru DPO 

Žiar nad Hronom Vladimír Sle-

zák, prom. práv., riaditeľ HaZZ v 

Banskej Štiavnici mjr. Ing. Milan 

Hrudka, poverený zástupca Mest-

ského úradu Banská Štiavnica a 

požiarny technik Mesta p. Jozef 

Borský a člen DHZ Banská Štiav-

nica p. Martin Komorník, srdečne 

privítal predseda našej DHZ – Jo-

zef Ďurica. Po otvorení a privítaní 

nasledovala voľba návrhovej komi-

sie, ktorá bola jednohlasne schvá-

lená všetkými prítomnými členmi. 

Ďalším bodom schôdze bolo pred-

nesenie správy o činnosti DHZ za 

rok 2014, ktorú predniesol Jo-

zef Ďurica. Hasičský rok 2014 sa 

v našom zbore niesol hlavne v du-

chu príprav na vzácne výročie – na 

oslavy 110. výročia založenia DHZ 

Štefultov a zároveň oslavy sviatku 

sv. Floriána. Taktiež sme sa zaobe-

rali prípravami na hasičskú súťaž 

THHL, organizáciou zájazdov, or-

ganizáciou postupu prác opráv ha-

sičskej zbrojnice, tvorbe skupín pre 

prevenciu, priebežnými kontrola-

mi v hospodárení, priebežným vy-

hodnocovaním súťaží a teda i špor-

tovej činnosti, zabezpečovali sme 

a i naďalej budeme zabezpečovať 

dôstojné obrady poslednej rozlúč-

ky s našimi členmi, ale aj občan-

mi mestskej časti Štefultov. Člen 

DHZ Štefultov a zároveň i posla-

nec mestského zastupiteľstva, Du-

šan Beránek, prečítal Správu o hos-

podárení DHZ za predchádzajúci 

rok. Nasledovala diskusia, do kto-

rej sa okrem našich členov zapoji-

li i pozvaní hostia. V tomto bode 

programu sa diskutovalo hlav-

ne o nových legislatívnych zme-

nách, ktoré nás na úseku požiar-

nej ochrany čakajú v tomto roku. 

Taktiež boli spomenuté žiadosti, 

ktoré naša organizácia v predchá-

dzajúcom období podala, a to kon-

krétne žiadosť o zariadenie do ce-

loplošného rozmiestnenia síl a 

prostriedkov hasičských jednotiek 

na území SR a žiadosť o pridele-

nie hasičskej techniky Iveco Daily 

CAS. Plán hlavných úloh na ďalšie 

obdobie a povyšovanie členov pre-

čítal veliteľ DHZ Vladimír Jarábek 

ml. Po prečítaní a hlasovaní návr-

hu uznesenia z Výročnej členskej 

schôdzi, predseda DHZ Štefultov 

schôdzu ukončil a pozval prítom-

ných na tradičné občerstvenie. 

Monika Pecníková

Štefultovskí hasiči bilancovali rok 2014

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 
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Fašiangy, čas veselosti a bujarej ra-

dosti. Takto môžeme nazvať obdo-

bie, ktoré sa  končí popolcovou stre-

dou. Potom prichádza pôst, až do 

Veľkej noci. 

Ako mi povedal jeden svätoanton-

čan, Hajnál sa konal dokonca už od 

roku 1968 -1970. Bol úplne iný ako 

boli tieto za posledné roky. Masky 

chodili po celej dedine dokonca boli 

aj na Kremenisku. (Určite viete kde 

je to). Tam bývali gazdovia, ktorí im 

veru štedro nadelili slaniny, klobásy, 

vajcia a nechýbalo ani pálenô. Mali  

aj pokladničku, do ktorej im sem – 

tam nejaký peňiažťok pribudol. Na 

voze sa pyšne viezla hudba, lebo mu-

zikanti veru  peši nechodia. Ražne sa 

prehýbali pod ťarchou slaniny a klo-

bás. Nechýbali ani pampúchy a rôzne 

dobroty, ktoré poputovali do chrbto-

vého koša, ktorý bol veru poriadne 

naprataný. Keď sa obišla celá dedi-

na, zišli sa všetci v kultúrnom dome. 

Hajnál sa konal vždy v utorok a o 

pol noci bolo pochovávanie basy. Po 

smútočnom akte a veľkom náreku za 

priateľkou basou sa všetci rozišli do 

svojich domovov. No skôr než opus-

tili priestory kultúrneho domu pri-

niesla im pani Mešťanová pohoste-

nie, ktoré urobila s toho čo jej masky 

podonášali. Za čo jej boli všetci veľmi 

vďační. Bola to praženica s klobáskou 

a slaninkou. Smútoční hostia sa na-

jedli a v pokoji sa pobrali domov. Aj 

tohto roku sme sa zišli, aby sme po-

kračovali v tradícii našej obci. Haj-

nál sa začal 14. februára o 14.00 hod. 

sprievodom masiek od Lesnej sprá-

vy. Pokračoval až na rínok. Po ceste 

nás ponúkali pampúchmi a všelija-

kými  dobrotami. Nechýbalo ani  pá-

lenô a varené vínko. Zlatí ľudia títo 

svätoantončania, nezabudli na dob-

ré zvyky. Na traktoríku z kaštieľa sa 

slávnostne viezla hudba. A za ňou 

poslušne išla šľachta na čele s pánom 

kráľom. No a za nimi už iba podda-

ní jeho veličenstva. No a tak pekne 

spolu bez šarvátok sme prišli na rí-

nok. Tam sa konalo, okrem jedenia, 

vyhladnutých masiek aj ich vyhodno-

tenie. Pochváliť musím aj našich veľ-

mi šikovných hasičov, ktorí sa obeto-

vali a urobili zabíjačkovú hostinu. A 

to sa už prosím pekne s tým mordo-

vali od deviatej hodiny. Výrobky ne-

mali chybu. Hajnál na ringu modero-

val p. Miroslav Kyjovský. A o hudbu 

sa postaral Radko Veselovský. Na ko-

niec prišlo to najlepšie. Pochovávanie 

basy, ktoré ukončilo obdobie zábavy 

a nastal pôst. Poďakovanie patrí or-

ganizátorom, ktorým bol Obecný 

úrad vo Svätom Antone, DHZ vo Svä-

tom Antone ako aj p. starostke Simo-

ne Gulákovej, ktorá požičala masky z 

Handlovej. A vlastne všetkým obča-

nom, ktorí sa tohto podujatia zúčast-

nili, či už ako masky, alebo ako divá-

ci. Myslím, že bolo dosť tých, ktorým 

sa to páčilo. Ďakujeme vám! Tešíme 

sa o rok. 

Alica Gajanová

KALEIDOSKOP

Fašiangy, čas veselosti a bujarej ra-

dosti. Takto môžeme nazvať obdo-

bie, ktoré sa  končí popolcovou stre-

dou. Potom prichádza pôst, až do

Veľkej noci.

Program pre 
Margarétku 

10. januára 2014 v utorok do-

poludnia boli na pozvanie pani 

Koťovej pásmom ľudových 

piesní potešiť klientov den-

ného stacionára Margarétka 

deti a učitelia ZUŠ. V ich drie-

ňovských priestoroch den-

ného stacionára prichýlili aj 

detičky z MŠ Drieňová. V ho-

dinovom maratóne prekrás-

nych ľudových piesní sa čo to 

dozvedeli o slovenských ľu-

dových piesňach, folklórnych 

krajoch, krojoch a zvykoch. 

Okrem mládeneckých a "diou-

veckých" ľúbostných piesní, za-

zneli i trávnice, svadobné odo-

bierkové, tanečné, či regrútske 

piesne. Malých i veľkých poslu-

cháčov sme zapojili do hudob-

ných hádaniek a posledné dve 

„ľudovky“ si s nami všetci aj za-

spievali. V rámci programu krá-

su slovenských ľudových piesní 

všetkým vďačným posluchá-

čom priblížili Ninka Buzalko-

vá, Paľko Chovan, Veronika 

Bačíková, Danielka Kminia-

ková, Lenka Doletinová a Sisa 

Mravcová, žiaci speváckej trie-

dy Mgr. Ireny Chovanovej. Na 

husliach prekrásne cifroval pán 

učiteľ Marián Krnáčik.

Irena Chovanová

Tento príbeh nás učí, že cesta, 

ako poraziť úkladné plány, tu 

vždy je... Pokiaľ ju hľadáme!

Galéria Jozefa Kollára predstavuje 

pútavú výstavu „Sila občianskej spoloč-

nosti: Osud Židov v Bulharsku v 1940 – 

1944“. Rozpráva príbeh bulharských 

Židov počas II. svetovej vojny a pou-

kazuje na odvahu a solidaritu ich ne-

židovských spoluobčanov. Rovnako 

ako iné európske národy, boli v tých 

časoch aj Bulhari vystavení tlaku, 

hrozbám a vydieraniu. No ich hod-

noty im nedovolili zatratiť svojich 

priateľov a susedov, a v snahe o ich 

záchranu preukázali obrovskú statoč-

nosť a odvahu. Bulharská spoločnosť 

bola veľmi citlivá v otázke rasistickej 

ideológie Nemecka. Rezolútne ju od-

mietali politici, intelektuáli, umel-

ci, predstavitelia pravoslávnej cirkvi 

a tiež obyčajný ľud. Dejiny Bulhar-

ska svedčia o zažitej tradícii spoluna-

žívania a tolerancie medzi etnikami. 

Masový nesúhlas s antisemitskou 

politikou bol spoločnosťou vyjadro-

vaný slovami aj činmi. Výsledkom 

tejto snahy bola záchrana 25 000 Ži-

dov, ktorí boli na základe rozhodnu-

tia cára Borisa III. v máji 1943 depor-

tovaní na bulharský vidiek, a tým aj 

zachránení. Bulharský príbeh je po-

solstvom o voľbe, ktorú má každý z 

nás, stále a v každej dobe. Je o súcite 

s bolesťou druhých, o solidarite. Uka-

zuje, že úkladné plány nemajú šancu 

na úspech, pokiaľ spoločnosť nie je 

ľahostajná. Výstava je organizovaná  

Kultúrnym inštitútom Bulharské-

ho Ministerstva zahraničných vecí a 

Strediskom židovských štúdií  Sofi j-

skej univerzity sv. Klimenta Ochrid-

ského. Ide o európsky putovný pro-

jekt. Po Bratislave je výstava od 12. 

februára do 30. marca predstavená v 

Banskej Štiavnici, odkiaľ putuje ďalej 

do Popradu.  Zuzana Paškayová

Osud Židov v Bulharsku

Výstava v Galérii Jozefa Kollára  foto Lubo Lužina

Svätoantonský Hajnál 2015

Účastníci fašiangového sprievodu  foto archív autora

Nech nám fúka 
do komína 

chladná pani Meluzína...

V tieto zimné mesiace nám 

„pani Zima“ nadelila bohatú ná-

dielku snehu, čo u detí vyvola-

lo radosť a túžbu vyšantiť sa v 

snehu. Spúšťanie sa dolu kop-

com je pre deti vždy najočaká-

vanejšou zimnou udalosťou. A 

preto aj deti z materskej školy 1 

mája elokovanej triedy  na  Šte-

fultove zobrali boby a lopaty a 

vybrali sa za zimnou zábavou. 

Smiechu, radosti, hier v sne-

hu nebolo konca-kraja. "Mrázik" 

všetkým vyštípal líčka a nošte-

ky. Síce uzimení a unavení, ale 

dobre naladení sme sa všetci 

vrátili do našej škôlky. "Pe-

rinbabka" prosíme ešte chvíľu 

snež. A ty "ujko Mrázik" staraj sa 

o náš smiech.

Petronela Šavoltová 

učiteľka MŠ



9
číslo 7 • 26. február 2015

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

FocUsFocUs

Komédia/krimi, USA, 2015, 105 min. Komédia/krimi, USA, 2015, 105 min. 
Vstupné: 4 €. Will Smith stvárňu-Vstupné: 4 €. Will Smith stvárňu-
je Nickyho, ostrieľaného podvodníka, je Nickyho, ostrieľaného podvodníka, 
ktorý sa zapletie so svojou “žiačkou” ktorý sa zapletie so svojou “žiačkou” 
Jess (Margot Robbie). Pri výučbe dô-Jess (Margot Robbie). Pri výučbe dô-
ležitých trikov sa mu Jess dostane pod ležitých trikov sa mu Jess dostane pod 
kožu a on sa rozhodne všetko náhle kožu a on sa rozhodne všetko náhle 
ukončiť. O tri roky neskôr sa kedysi ukončiť. O tri roky neskôr sa kedysi 
neskúsená – teraz už dokonalá femma neskúsená – teraz už dokonalá femma 
fatale objaví v Buenos Aires na nebez-fatale objaví v Buenos Aires na nebez-
pečnom pretekárskom okruhu. Naj-pečnom pretekárskom okruhu. Naj-
novšie Nickyho riskantné plány sa jej novšie Nickyho riskantné plány sa jej 
podarí prekaziť a skúseného podvodní-podarí prekaziť a skúseného podvodní-
ka tak odstaviť z hry.ka tak odstaviť z hry.

Sobota 28.2.o 16:00 hod.Sobota 28.2.o 16:00 hod.
Streda 4.3. o 18:30 hod.Streda 4.3. o 18:30 hod.

PAťdesiAT odTieňov sivejPAťdesiAT odTieňov sivej

Erotický/romantický/dráma, USA, Erotický/romantický/dráma, USA, 
2015, 124 min. Vstupné: 4 €2015, 124 min. Vstupné: 4 €

Sobota 28.2. o 18:30 hod.Sobota 28.2. o 18:30 hod.

TeóriA všeTkéhoTeóriA všeTkého

Životopisný/Romantický/Dráma, Vel-Životopisný/Romantický/Dráma, Vel-
ká Británie, 2014, 123 min., ČSFD  ká Británie, 2014, 123 min., ČSFD  
76%. Vstupné: 4 €. Pohľad na vzťah 76%. Vstupné: 4 €. Pohľad na vzťah 
medzi známym fyzikom Stephenom medzi známym fyzikom Stephenom 
Hawkingom a jeho ženou.Hawkingom a jeho ženou.

Nedeľa 1.3. o 16:00 hod.Nedeľa 1.3. o 16:00 hod.

SpoNgebob: SpoNgebob: 

HUbkA NA sUchUHUbkA NA sUchU

Animovaný, USA, 2015, 77 min. Animovaný, USA, 2015, 77 min. 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Utorok 3.3. o 18:30 hod.Utorok 3.3. o 18:30 hod.

ZorAN, ZorAN, 

Môj sYNovec idioTMôj sYNovec idioT

Komédia/dráma, Taliansko/Slovin-Komédia/dráma, Taliansko/Slovin-
sko, 2013, 106 min. Vstupné: 4 €. sko, 2013, 106 min. Vstupné: 4 €. 
Paolo je cynický Talian, ktorý sa od Paolo je cynický Talian, ktorý sa od 
rána do rána nalieva vínom a keď sa rána do rána nalieva vínom a keď sa 
nenalieva, sleduje svoju bývalú ženu. nenalieva, sleduje svoju bývalú ženu. 
Jedného dňa zdedí slovinský poklad – Jedného dňa zdedí slovinský poklad – 

synovca Zorana. Šestnásťročný outsi-synovca Zorana. Šestnásťročný outsi-
der toho síce veľa nenarozpráva, ale der toho síce veľa nenarozpráva, ale 
má výnimočné nadanie – vie hádzať má výnimočné nadanie – vie hádzať 
šípky. Paolo by to rád využil vo svoj šípky. Paolo by to rád využil vo svoj 
prospech. Slovincova prítomnosť zme-prospech. Slovincova prítomnosť zme-
ní nie len zabehnutý poriadok v malom ní nie len zabehnutý poriadok v malom 
meste, ale aj strýkov stereotypný a ci-meste, ale aj strýkov stereotypný a ci-
tovo vyprázdnený život. tovo vyprázdnený život. 

Štvrtok 5.3. o 18:30 hod.Štvrtok 5.3. o 18:30 hod.

DeAd sNow: DeAd sNow: 

červeNý vr. MŕTvYčerveNý vr. MŕTvY

Komédia/horor/akčný, Nórsko/Is-Komédia/horor/akčný, Nórsko/Is-
land, 2014, 100 min.Vstupné: 4 €land, 2014, 100 min.Vstupné: 4 €
V roku 2009 priniesol Wirkola na V roku 2009 priniesol Wirkola na 
strieborné plátna kín hororovú komé-strieborné plátna kín hororovú komé-
diu Mŕtvy sneh, v ktorej nechal ožiť diu Mŕtvy sneh, v ktorej nechal ožiť 
nacistické zombie na zamrznutých nacistické zombie na zamrznutých 
nórskych pláňach. Ich misia však ne-nórskych pláňach. Ich misia však ne-
skončila a v snímke Dead Snow: Čer-skončila a v snímke Dead Snow: Čer-
vený vs. Mŕtvy sa chystajú na totálnu vený vs. Mŕtvy sa chystajú na totálnu 
genocídu, aby splnili svoje poslanie – genocídu, aby splnili svoje poslanie – 
nastoliť vládu jedného vodcu.nastoliť vládu jedného vodcu.

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.5/2015: „Op-

timizmus je viera, ktorá vedie k úspe-

chom. Nič sa nedá urobiť bez nádeje a 

dôvery.“ Výhercom sa stáva Alena 

Koledová, Energetikov 6, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráme o pou-

kážku 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 9.3.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok René 

Descartes: 

A., Dopísal po česky, cicavec z pra-

lesov, ozn. áut Nové Zámky, stredo-

slovenské mesto,      

B., Časť strechy, poprela si básn., 

polia,  

C., Raky, karmenádle, moc, vysta-

vujem dymu,    

D., Ozn. ruských lietadiel, Začia-

tok tajničky, citoslovce re-

zignácie,       

E., Hlas vrabca, citoslovce 

ťuknutia, lieval, ruská rieka, 

prach na pranie,   

F., Íverok, kozub, literárne lis-

ty, osamote, vládca emirátov,       

G., Neprinášaj, dedina česky, 

čmud, mykajú exp.,   

H., Pridal soľ, otiepka, slo-

venský herec, 

I., Osobné zámeno, vyhynutí 

kočovníci, ženské meno, po-

stava zo seriálu,

J., 3.časť tajničky, ľad po 

česky,

K., Autor Winetua so skrat-

kou mena na začiatku, kde, 

iránska organizácia, švajčiar-

ska rieka, akí.

1., Dioptria, 2. časť tajničky, ob-

vodná volebná komisia,

2., Pracoval s pluhom Ive, snemov-

ňa,       

3., Potom, 105 v Ríme, názov, 

Oľga,  

4., Vydávaj svetlo, pulovre, 

5., Textová skratka, drep, mocný 

chlap,

6., Liter, dub po angl., nenahradi-

teľná tekutina, zvieracia noha, 

7., Podoprel, diabol, nominatív, 

8., Poprešíval, snívali,       

9., Nezbavil hlavy sťatím, vezmi 

viac,            

10., Zbavil vody, vysýpa sa,               

11., Predložka 2.pád, dánsky ostrov, 

podarujem, ruské meno,    

12., Iniciálky Sodomu, najmenšia 

čiastka hmoty, krtko, osobné zá-

meno,

13., Pracujú pluhom, moderný, 

meno Tekelyovej, vzduch grécky,  

14., Plavidlá, očarila,    

15., Patriaci Ele, manžel Mišáneko-

vej, 

16., Koniec tajničky, uro naopak, 

dáva radu.

Pomôcky: Als, In, K.May, Alani, 

Kramár, Zvolen.    

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

Kupón č. 7
Krížovka
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,,Lebo láska je zlatá niť, je 

most od póla k pólu, je všetko 

na čom záleží, je zmyslom 

nášho bytia, kým udrú zvony 

do veží, láska je dôvod 

dýchať.“

Podvečer 16.februára 2015 zazne-

li v Reštaurácii Gallery najkrajšie 

myšlienky, verše a piesne zrode-

né v znamení lásky, v podaní čle-

nov a priateľov Autorského klubu 

literátov, hudobníkov a výtvarní-

kov v Banskej Štiavnici. Príjem-

ný romantický večer pri sviečkach 

ozvláštnili svojou tvorbou Mária 

Petrová, Lucia Beňová, Renáta Ta-

ligová, Katarína Kissová, Nadežda 

Kvaková, Eva a Odo Kolembusov-

ci, i autorka tohto článku. Krásne 

melodické piesne z vlastnej tvor-

by zaznievali v podaní Zdenky Ko-

reňovej a Lubomíra Štrengera, čle-

nov skupiny Impresia. Doslova 

láskyplný  program obohatili svo-

jimi vystúpeniami aj vzácni hos-

tia, Jela Šuleková, Emília Cútová, 

Tatiana Protopopová a Anna Tril-

cová, ktorá v závere rozospievala 

celé publikum. K lahodným tónom 

a slovám sa servírovali nemenej 

lahodné pampúchy lásky a k dob-

rej nálade prispela veselá valen-

tínska tombola. Podujatie pripra-

vili: BBSK - Pohronské osvetové 

stredisko Žiar nad Hronom - Pra-

covisko Banská Štiavnica, A- klub 

v Banskej Štiavnici a Mesto Ban-

ská Štiavnica. Srdečné poďakova-

nie patrí sponzorom: Lubomírovi 

Barákovi a ochotnému personálu 

Reštaurácie Gallery, Galérii ban-

skoštiavnický betlehem, Pekár-

ni Anton Antol, s.r.o., p. Norike 

Rückschlosovej a členom A-klubu. 

Janka Bernáthová

Láska nie je len slovo

Členovia literárneho A-klubu  foto Lubo Lužina

Sviatok sv. Valentína vytvoril 

tematickú atmosféru aj v 

divadle štiavnického pivovaru. 

Presne 14. februára tam 

zavítali Martin Mňahončák, 

Marek Majeský a Lenka 

Barilíková, aby v réžii Michala 

Spišáka pobavili páry v 

hľadisku Láááskou. 

Rozhodne nie romantická, ale 

zato skrz-naskrz bláznivá po-

doba vznešeného citu vznikla v 

scenári amerického autora Mur-

raya Schigsala, ktorého meno 

je spoľahlivou zárukou rozto-

pašnej zábavy. Stačí spomenúť 

jeho významný podiel na scená-

ri k oscarovému fi lmu Tootsie 

s Dustinom Hoff mannom. Pri-

tom Láááska sa začína pokusom 

o samovraždu. Nešťastník Harry 

(Martin Mňahončák) už nevládze 

čeliť svojej životnej smole a nespl-

neným snom a rozhodne sa skočiť 

z mosta. V kľúčovom okamihu sa 

na scéne zjaví úspešný Milt (Ma-

rek Majeský) a Harrymu záme-

ry prekazí. Muži v sebe spoznajú 

bývalých spolužiakov a ich stret-

nutie sa mení na komický dialóg o 

úspechu aj smole, o kariére aj ži-

vorení. Milt presvedčí Harryho, 

že riešením všetkých jeho problé-

mov je láááska. Sám je po uši za-

milovaný, lenže manželka (Len-

ka Barilíková) mu nechce povoliť 

rozvod. Preto sa pokúsi dať ju do-

hromady s Harrym. To, čo spo-

čiatku vyzerá ako sci-fi , sa stane 

skutočnosťou: Miltovi sa podarí 

rozviesť. Po čase sa bývalí man-

želia opäť stretávajú pri osud-

nom moste. Vyjde najavo, že ani 

jeden z nich nie je šťastný a chcú 

sa k sebe vrátiť. Má to však jeden 

háčik: Harryho. Preto sa rozhod-

nú oživiť jeho voľakedajší nápad 

skoncovať so životom. Našťastie 

to všetci prežijú v zdraví, pretože 

napriek dejovej línii srší Láááska 

humorom - nielen vďaka scenáru, 

ale aj vďaka hravej réžii Michala 

Spišáka. Nehovoriac o hereckých 

výkonoch protagonistov, ktorí si 

každý moment predstavenia do-

slova užívajú. V Divadle ERB o to 

viac, že pozitívna spätná väzba 

publika prichádza z bezprostred-

nej blízkosti. 

Alica Hrnčiríková

ERB plný Lááásky 

M. Mňahončák, M. Majeský a L. Barilíková  foto Lubo Lužina 

25 rokov 
od ustanovujúcej schôdzi Žive-

ny- Spolku slovenských žien

(upresnenie údajov k článku pani 

O.Kuchtovej). Pred 25 rokmi ženské 

hnutie v Banskej Štiavnici nadvia-

zalo na tradície a rozhodlo sa prina-

vrátiť k Živene- Spolku slovenských 

žien. A tak Slovenský zväz žien 

na svojej výborovej schôdzi dňa 

23.1.1990 vytvoril akčný výbor, na 

čelo ktorého zvolil pani Máriu Pet-

rovú. Banskoštiavnická organizá-

cia bola zaregistrovaná v Banskej 

Bystrici dňa 24.2.1990 a tým bola 

otvorená cesta pre jej činnosť. Vý-

bor pod vedením p. Márie Petro-

vej pripravil ustanovujúcu schôdzu 

na 6.3.1990. Počet prítomných na 

schôdzi bol 23 členiek. Tajným hla-

sovaním bol zvolený výbor v zlo-

žení: p.Elena Gondová, p. Rozália 

Nováková, p. Anna Radvániová, p. 

Eleónora Luptáková a pani Mária 

Petrová. Za predsedníčku organi-

zácie si zvolil pani Elenu Gondovú, 

ktorá s menšími prestávkami vie-

dla Živenu aktívne a zodpovedne, 

za čo jej patrí veľká vďaka a úcta. 

Bola zvolená aj revízna komisia v 

zložení p. Mária Pecníková, p. An-

gela Radjanská a p. Marta Gašparo-

vá. Krátkodobo predsedkyňu počas 

jej nemoci zastupovali p.Eleónora 

Luptáková a p.Rozália Nováková. 

Krutá choroba ukončila život pani 

Eleny Gondovej a bolo treba pokra-

čovať v rozbehnutej činnosti. Bol 

zvolený nový výbor, ktorý postavil 

do čela organizácie pani Jolanu Ša-

movú, ktorá úspešne a k plnej spo-

kojnosti členiek MO je na jej čele od 

2.1.2000. MO Živeny organizuje 

pod vedením už 15 rokov rôzne ak-

cie, mnohé z nich majú už dlhoroč-

nú tradíciu a sú poriadané nielen 

pre členky, ale aj širokú verejnosť. 

Občania mesta i blízkeho okolia sa 

radi na akciách zúčasťňujú. Popraj-

me našej jubilujúcej Živene do ďaľ-

ších rokov veľa úspechov. 

Výbor Živeny 

Oznam
Vladimír Stračina – mäsiar – úde-

nár oznamuje svojim cteným zá-

kazníkom, že po predajni Mäso-ú-

deniny na Trojičnom nám. otvára 

svoju druhú predajňu v Nákup-

nom centre Dužina dňa 3.3.2015 

o 8:00 hod. Všetci zákazníci budú 

srdečne vítaní! 

Vladimír Stračina, 

majiteľ predajne   
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V nedeľu 22.2.2015 patril 

plavecký bazén celé popo-

ludnie všetkým zábavy 

chtivým deťom a ich rodičom. 

Prišli k nám na Vodníkov 

svet pobaviť sa v rámci akcie 

Zimomravenie 2015. 

Všetky masky mali u nás dvere otvo-

rené. A veru, stretnúť ste tu mohli 

hocičo a hocikoho, napr. slniečko, 

spidermanov, kúzelníka, čarodejku, 

vílu, kostru, motýľa, ba aj piráta. 

Na bazéne čakal vodník so svojou 

asistentkou, pripravená bola aj ši-

kovná víla, ktorá všetkých záujem-

cov krásne namaľovala a zladila s 

kostýmom. Deti najskôr svoju mas-

ku predstavili, predviedli sa v plnej 

paráde a veselým krokom obtanco-

vali okolo celého bazénu. Za svoju 

odvahu si vyslúžili diplom a sladuč-

kú perníkovú medailu. A keďže u 

nás vyhráva každá maska, starý vod-

ník ich obdaroval s radosťou. Nuž a 

potom sa súťažilo, súťažilo a súťaži-

lo. Vo vode, pod vodou , aj na suchu. 

A poviem vám, každé odvážne die-

ťa, veľké či malé, si našlo tú správnu  

disciplínu s možnosťou vyhrať láka-

vú cenu a sladkosť - plávanie za lop-

tou, plávanie cez núdlu, lovenie pu-

kov, vešanie prádla, jedenie šľahačky 

naslepo, box, chodúle, praženica, 

malý basketbal. Popoludnie ubehlo 

ako voda v potoku. Len únava nás 

vyhnala domov. Ale stálo to za to! 

Veď čo by sme neurobili pre malých 

plavčíkov a plavčíčky. A ešte niečo. 

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, 

ktorí podporili našu akciu a vyčarili 

úsmev na tvárach tých najmenších... 

Akciu podporili: Coop Jednota Žar-

novica, Prvá stavebná sporiteľňa,  

Sibacol, s.r.o, T-Com, Orange, Elis, 

KŠP, s.r.o., Lekáreň Helios, Lekáreň 

Mima, Foto Cengel, Agentúra Job 

in USA, kaderníctvo Barbier, Assyst, 

Drogéria Teta, Danhal – záhradkár-

stvo vo dvore, p.Maruniak, p.Kata-

rína Marková, p.Zuzana Švidroňo-

vá, p.Martina Jarábeková, p.Karol 

Kozák, Bytová správa, s.r.o a mesto 

Banská Štiavnica. ... žblnk, čľup, 

šplech... O rok sa vidíme opäť. 

Denisa Slezáková, 

vedúca plavárne

Vodníkov svet 2015
... žblnk, čľup, šplech...

Vodníčatá v maskách v Mestskej krytej plavárni  foto Archív autora 

Tak ako každé jarné prázdniny, 

aj tento rok ich náš klub prežil 

na sústredení na Repišti. 

Po dvojfázovom tréningu 

vždy večer pod dohľadom 

skúsených animátorov nastal 

čas hier a súťaží. 

Celé sústredenie prebehlo v dobrej 

nálade, bez vážnejších zranení, a čo 

je hlavné, scelilo to kolektív. Chlap-

ci prežili týždeň bez PC, notebooku, 

čo bol náš ciel, i keď niekedy ve-

čer trochu boleli nohy večerná sed-

ma na kríž s kamarátmi na izbe tak 

aby neboli prichytení trénerom, má 

svoje čaro.

Richard Neubauer

Sústredenie na Repišti

Športovec roka 
2014 
Komisia školstva, práce s deť-

mi, mládežou a športu oznamu-

je všetkým športovým klubom 

v Banskej Štiavnici, že je možné 

do 15.3.2015 zasielať nominá-

cie na najlepšieho športovca roka 

2014 na e-mail: lucia.jarabeko-

va@banskastiavnica.sk. Podmien-

kou na nomináciu športovec roka 

je, aby konkrétny športovec dosia-

hol úspech minimálne na krajskej 

úrovni.

Lucia Jarábeková, 

zapisovateľka 

Mladí futbalisti na tréningu na Repišti  foto Archív autora 

Žiadosť 
o zaslanie informácií o činnosti 

športového klubu

Prosím zaslať nasledovné infor-

mácie: 

- zhodnotenie uplynulej sezóny 

2014.

- predbežný plán činnosti klubu 

na rok 2015 s orientačným plá-

nom podujatí, ktoré klub usporia-

da alebo sa ich zúčastní; na e-mail: 

peter.sliacky@banskastiavnica.sk 

Peter Sliacky

Prenájom 
priestorov
SOŠ služieb a lesníctva ponúka 

na prenájom nebytové priestory 

- garáže na ul. Koplašskej 9, Ban-

ská Štiavnica a nebytové priesto-

ry za účelom prenájmu priestorov 

na umiestnenie potravinových 

automatov. Bližšie informácie na 

stránke školy www.sosbs.sk, prí-

padne na vstupe do hlavnej budo-

vy školy. 

SOŠ SaL BŠ

Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny: 

Plavecký bazén:

Pondelok    zatvorené

Utorok 11.00-20.30 

Streda 13.00-20.30 

Štvrtok 13.00-20.30 

Piatok 13.00-20.30 

Sobota 14.00-20.00 

Nedeľa 14.00-20.00 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky
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služby

Ponúkam Hostinec Blarazíny na  

prenájom, tel.č.: 0908 922 057

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-

doškolská profesorka s dlhoročnou 

praxou a zárukou doučí matemati-

ku ZŠ a SŠ. Vzbudím záujem a mo-

tivujem! Tel.č.: 0917 947 880

reality

prácapppppppppppppp

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

!!! REKVALIFIKUJTE 
SA !!!

Príležitosť
Rekvalifi kácia

Spolupráca
v perspektívnom 

odbore nákladnej alebo 
osobnej vnútroštátnej a 
medzinárodnej doprave.
Začiatok vzdelávania od 

16.marca 2015
Rekvalifi kácia zahŕňa kurz 

na získanie vodičského 
preukazu skupiny 

C, D, E, T a KKV
Možnosť získať príspevok 

na rekvalifi káciu.
Miesto výučby: 

Banská Štiavnica, 
Žarnovica, 

Žiar nad Hronom
Kontakt: 

AUTOŠKOLA Jozef Bosák
bosak.autoskola@

gmail.com
0908 620 821

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.

Ponúkam Ponúkam 
krátkodobé pôžičkykrátkodobé pôžičky

pre všetkých pre všetkých 
od 160od 160€.

Tel. kontakt: Tel. kontakt: 
0914 149 4290914 149 429

Svet kovu s.r.o. 
Zákazková remeselná výroba 

Zámočníctvo a kováčske práce• 
Ploty, brány, mreže • 
Kovaný nábytok, police, doplnky• 
Ľahké konštrukcie...• 

www.svetkovu.sk, 
Tel.č.: 0904 894 577

Sme OZ Túlavá labka a v 

Banskej Štiavnici a v jej 

širokom okolí pôsobíme už 

ôsmy rok. 

Základom našej činnosti, ktorou 

je pomoc pre týrané, nechcené a 

opustené zvieratá, je poberanie 2% 

z dane. Preto, ak ste sa ešte neroz-

hodli komu 2% venujete, venujte 

ich našim túlavým labkám. Bližšie 

info o nás, o našej činnosti, o zvie-

ratách v núdzi, o možnosti adopcii 

zvieraťa, o kastračnom programe, o 

2% (nájdete tam aj predpísané tla-

čivo na stiahnutie) nájdete na našej 

stránke www.tulavalabka.sk. Údaje 

potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): 

TÚLAVÁ LABKA

Právna forma: 

Občianske združenie

IČO/SID: 45 025 142

Sídlo: 969 01 Banská Štiavnica, 

Ferka Urbánka 4

V mene štvornohých priateľov vám 

ďakujeme.

OZ Túlavá labka

Svoje 2% z dane 
môžete venovať na dobrú vec


