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INZERCIA

Dňa 4.2.2015 Mestské zastu-

piteľstvo schválilo Uznesením 

č.11/2015 Rozpočet mesta 

Banská Štiavnica pre rok 2015. 

Vo výdavkovej časti sa nachádza po-

ložka Autobusová doprava, na kto-

rú bola vyčlenená a schválená pre 

tento rok suma v celkovej výške 23 

824,-eur. V tejto súvislosti sme oslo-

vili zástupcu primátorky Ing. Maria-

na Zimmermanna a opýtali sa ho na 

túto dotáciu z rozpočtu mesta:

1. Pán viceprimátor, prosím Vás, 

na aké konkrétne spoje (trasy) 

v meste sa vynakladajú tieto fi -

nančné prostriedky?

Na Mestskom zastupiteľ-

stve konanom 4.2.2015 

bol schválený Uznesením 

č.11/2015 Rozpočet mesta 

Banská Štiavnica pre rok 2015. 

Vo výdavkovej časti Mestskej pla-

várni – kúpeľom bola schválená do-

tácia v celkovej výške 110 000,-Eur. 

(100 000,-eur – prevádzkové nákla-

dy + 10 000,-eur náklady na údrž-

bu). V tejto súvislosti sme oslovi-

li konateľa Bytovej správy, s.r.o. 

RNDr. Pavla Bačíka, ktorá prevádz-

kuje Mestskú plaváreň – kúpele v 

Banskej Štiavnici a položili sme mu 

pár otázok:

1. Pán konateľ, prezraďte nám 

aká bola návštevnosť v plavár-

ni v uplynulom roku, má stúpa-

júcu, klesajúcu tendenciu, ako sa 

to prejavilo na tržbách?

V roku 2014 bola návštevnosť 19 

896 návštevníkov. Od roku 2009 

sme zaznamenali  prvýkrát pokles 

zhruba o 4,3%. Pokles je spôsobený 

znížením hodín detského kúpania 

v relaxačnom bazéne v doobedňaj-

ších hodinách. Zaznamenali sme aj 

pokles tržieb, ktorý bol spôsobený 

výpadkom príjmov z prenájmu fi t-

nes centra a bufetu. Celková tržba 

na prevádzke poklesla o 4,6% v po-

rovnaní s rokom 2013 a ostala na 

úrovni tržby za rok 2012.

2. V minulom roku sa zrekon-

štruovali priestory sauny, vy-

menili sa staré skrinky za nové, 

pribudli nové sprchy, ako tieto 

zmeny prijali návštevníci pla-

várne? 

Dotovanie autobusovej dopravy 
v meste

Mestská krytá plaváreň a jej služby

Mestská autobusová doprava foto Michal Kríž	3.str.

	3.str.

Špeciálne:

Utorok 10.3. o 18:30 hod.Utorok 10.3. o 18:30 hod.
Vstupné: 3 €Vstupné: 3 €

HľAdANie HľAdANie 

              ViviAN MAYer              ViviAN MAYer

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

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že 24.3.2015 

od 8:00 - 12:30 hod. bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu plánovaných prác na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v B. Štiavnici 

na Ul. dolná 19 - 25. Ďakujeme za 

porozumenie!

Ing. Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. 

Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 12. marca 2015 (štvrtok) o 

13 hod. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie č.dv. 4. Priestor 

pre občanov je od 15:00 hod. Sr-

dečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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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 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 Obchodná 
verejná súťaž

Mesto Banská Štiavnica vy-

hlasuje obchodnú verejnú sú-

ťaž na predaj: 

- jednoizbového bytu s príslu-

šenstvom v bytovom dome na 

Ul. L. Exnára 3, súp. č. 1300 v 

Banskej Štiavnici, spolu s pri-

slúchajúcim podielom na po-

zemku p. č C KN 1876, v k. ú. 

Banská Štiavnica. 

Minimálna požadovaná cena 

za nehnuteľnosti je 10.000,- 

€. Ukončenie predkladania ná-

vrhov do súťaže je 25.3.2015. 

Predmetom verejnej obchod-

nej súťaže je výber najvyššej 

cenovej ponuky na nehnuteľ-

nosť. Bližšie informácie a pod-

klady k verejnej obchodnej 

súťaži si záujemcovia môžu vy-

zdvihnúť na Mestskom úrade 

v Banskej Štiavnici, odd. práv-

nom a správy majetku,  tel:  

045 -6949637, 0905413945, 

e-mail: olga.nigriniova@ban-

skastiavnica.sk. Podmienky 

verejnej obchodnej súťaže sú 

zverejnené na úradnej tabuli 

mesta a na www.banskastiav-

nica.sk. 

MsÚ

Štatistické 
zisťovanie

Štatistický úrad SR pravidel-

ne realizuje zisťovanie údajov 

pre štatistiku rodinných účtov. 

V zmysle vyhlášky č. 291/2014 

Z.z. sa toto zisťovanie uskutoč-

ní aj v roku 2015. Účelom štatis-

tického zisťovania je okrem iné-

ho získať informácie o štruktúre, 

výške a vývoji výdavkov, spot-

rebe a príjmov fyzických osôb v 

rôznych typoch domácnosti. Vý-

sledky zisťovania sa využijú na 

zabezpečenie potrieb informač-

ného systému Štatistického úra-

du Slovenskej republiky, požia-

daviek ministerstiev a štátnych 

organizácií, osobitne na poskyt-

nutie údajov na účely posudzo-

vania úprav súm životného mi-

nima. Na Slovensku bolo pre rok 

2015 vybraných viac ako 400 

obcí medzi nimi aj Banská Štiav-

nica. Do zisťovania je zaradených 

viac ako 4700 domácností. Zisťo-

vanie sa uskutoční od 1. marca 

2015 do 31. decembra 2015. 

V tomto období vybrané domác-

nosti v Banskej Štiavnici navští-

vi pracovník poverený funkciou 

opytovateľa, ktorý je povinný sa 

preukázať v domácnostiach oso-

bitným poverením. Všetky in-

formácie a názory, ktoré nám v 

rámci tohto zisťovania domác-

nosti poskytnú budú anonymné 

a použité výlučne na štatistické 

účely. Ochranu dôverných úda-

jov upravuje zákon č. 540/2001 

Z.z. o štátnej štatistike a zákon 

č.122/2013 Z.z. o ochrane osob-

ných údajov. Za ochranu dôver-

ných aj osobných údajov zodpo-

vedá Štatistický úrad Slovenská 

republiky. 

Zlata Jakubovie, generálna 

riaditeľka sekcie zberu 

a spracovania dát

aforizmus 
„Úprimnosť zbližuje ľudí. A nezáleží 

na tom, či prostredníctvom smiechu 

alebo plaču.“

Myšlienka Katky Romušikovej 

z knihy Všetko má svoj čas

Mestská polícia sa čoraz 

častejšie stretáva s prípadmi, 

kedy tzv. psíčkári si neplnia 

svoje povinnosti, ktoré sú 

uvedené vo Všeobecnom 

záväznom nariadení mesta 

Banská Štiavnica č.3/2011 

o niektorých podmienkach 

držania psov. 

Toto VZN ustanovuje podmienky 

vodenia psa na verejných priestran-

stvách mesta Banská Štiavnica. 

Počas vodenia psa mimo chovné-

ho priestoru musí  byť pes označe-

ný evidenčnou známkou umiestne-

nou na obojku. Evidenčnú známku 

vydá MsÚ Banská Štiavnica pri za-

písaní psa do evidencie. Znamená 

to, že držiteľ je povinný psa prihlá-

siť do evidencie. Nesplnenie si tejto 

povinnosti je priestupok. Vodiť psa 

mimo chovného priestoru môže len 

osoba, ktorá je fyzicky a psychicky 

spôsobilá a schopná ho ovládať, pri-

čom je povinná predchádzať tomu, 

aby pes útočil alebo inak ohrozo-

val iné osoby. Za psa vždy zodpo-

vedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá 

psa vedie, alebo nad psom vykoná-

va dohľad. Najväčším a dlhodobým 

problémom je odstraňovanie výka-

lov po psoch. V § 7 VZN č.3/2011 

o niektorých podmienkach drža-

nia psov sa jasne uvádza, že prie-

stupku sa dopustí ten, kto vedie 

psa a neodstráni bezprostredne vý-

kaly, ktorými pes znečistil verejné 

priestranstvo. Za toto mu hrozí blo-

ková pokuta do výšky 65 €. Táto po-

vinnosť je uvedená i vo VZN mesta 

Banská Štiavnica č. 4/2011 o čistote 

mesta a verejnom poriadku v člán-

ku 3 odstavec 3 písmeno l. MsPo v 

súčasnej dobe zintenzívnila kon-

trolu psíčkárov hlavne na sídlisku 

Drieňová, kde je najväčší problém s 

výkalmi. Aj touto cestou chcem vy-

zvať tzv. psíčkárov, aby si uvedomi-

li, že svojím nerešpektovaním VZN 

č. 3/2011 sami sebe a svojim suse-

dom znečisťujú okolie kde žijú, kde 

sa prechádzajú a kde sa hrajú deti. 

Tak isto je potrebné, aby sa vytvoril 

tlak okolia a občania sa nebáli pou-

kázať na tých, ktorí porušujú tieto 

pravidlá. Počas kontrol je zisťova-

ná veľmi zaujímavá skutočnosť. Pri 

kontrole majú všetci so sebou vre-

cúško na výkaly a všetci pri kon-

trole tvrdia, že výkaly zbierajú. Áno 

je to tak, ale v mnohých prípadoch 

iba vtedy, ak je v blízkosti Mestská 

polícia. Ak by to tak skutočne bolo, 

potom by tento problém neexisto-

val. Uvítame i anonymné podnety 

od občanov na zefektívnenie tých-

to kontrol, hlavne čo sa týka miesta 

a konkrétneho zamerania. Chcem 

všetkých občanov uistiť, že MsPo 

bude na Drieňovej, ale i v iných čas-

tiach mesta, vykonávať intenzívne 

a opakované kontroly psíčkárov už 

od skorých ranných hodín a tak isto 

počas dňa. Tieto kontroly už začali 

a budú pokračovať. V prípade ziste-

nia priestupku bude MsPo v  maxi-

málnej miere využívať oprávnenia, 

ktoré jej dáva zákon.

Vladimír Kratoš

náčelník MsPo

"Psíčkari" a ich povinnosti
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V zmysle dohody o po-

skytnutí príspevku mesta na 

úhradu časti vzniknutej straty zo 

dňa 28.03.2013 a dodatku č.1 zo 

dňa 27.06.2013 jedná sa o spoje 

602405 – Štiavnické Bane , Horná 

Roveň – Banská Štiavnica, MÚ – 

sídl. Drieňová – Akusit (8 spojov), 

spoj č.602401 Banská Štiavnica 

– Banská Štiavnica, sídl. Drieňo-

vá – Banská Štiavnica, žel. stanica 

(12 spojov), spoj č.602404 Banská 

Štiavnica – Banská Štiavnica, Šte-

fultov – Ilija (8 spojov) - celkovo 

teda tri linky a 28 spojov.

2. Prečo musí mesto Banská 

Štiavnica vynakladať nemalú 

sumu na autobusovú dopravu?

Vzhľadom na skutočnosť, že tieto 

linky zabezpečujú vo väčšej mie-

re aj vnútromestskú dopravu, nie 

len výlučne prímestskú autobuso-

vú dopravu, tak sa zmluvné strany 

(SAD Zvolen a.s. a Mesto Banská 

Štiavnica) dohodli mesačne posky-

tovať dopravcovi od 1.apríla 2013 

príspevok na úhradu časti vznik-

nutej straty pri prevádzkovaní 

týchto liniek a to vo výške 2/3 sku-

točných mesačných nákladov, pri-

čom 1/3 hradí VÚC BBSK .

3. Sú tieto spoje rentabilné, aká 

je vyťaženosť týchto spojov?

Mesto Banská Štiavnica vyžiada-

lo od dopravcov, to je SAD Zvolen 

a.s. vyhodnotenie využiteľnosti 

uvedených autobusových spojov. 

Následne prehodnotíme rentabil-

nosť, ale aj nutnosť jednotlivých 

spojov.

4. Dopláca mesto aj na železnič-

nú dopravu a spoje?

Mesto nedopláca žiadnou fi nanč-

nou sumou na tento druh dopravy 

a nemá ani žiadnu dohodu so že-

lezničným prepravcom.

5. Pribudnú v tomto roku aj 

nové autobusové spoje?

Do dnešného dňa sa o rozšírení 

tejto dohody neuvažuje.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Počas letnej odstávky 

– júl, august 2014 sa nám podari-

lo uskutočniť množstvo nevyhnut-

ných opráv. Niektoré z nich sú však 

pre bežného zákazníka neviditeľ-

né. Okrem spomenutých šatňových 

skriniek, rekonštrukcie sauny (vý-

mena keramického obkladu parnej 

sauny, výmena zárubní a dverí, nový 

strop v masérni) a hygienických ná-

terov prevádzky (865m²) sme opra-

vili a natreli bazénovú vaňu, opravili 

stropy nad sprchami, opravili scho-

dy pred budovou, vymenili hrdzavé 

a poškodené potrubie bazénovodu, 

namontovali vysoko účinný ohrie-

vač teplej úžitkovej vody a vymeni-

li kovania na bazénových oknách, 

ktoré boli skorodované natoľko, že 

otváranie okien už nebolo možné. 

Zabezpečili sme všetky potrebné re-

vízie technických zariadení. Nerobi-

li sme žiadny prieskum spokojnos-

ti, ale si myslím, že každú zmenu, 

ktorá zlepší služby plavárne, vníma 

väčšina zákazníkov pozitívne. 

3. Výdavky vo výške 100 000,-e-

ur sú vyčlenené na prevádzkové 

náklady plavárne, čo všetko táto 

suma zahŕňa?  

Finančný príspevok 100 000 €  z 

rozpočtu mesta prevádzkovateľ vy-

užíva výhradne na úhradu energií 

(plynu, elektriky), vody, nevyhnut-

ného materiálu a služieb spojených 

s prevádzkovaním plavárne, nákup 

chemikálií, čistiacich a hygienic-

kých potrieb, úhradu miezd a odvo-

dov. Časť prostriedkov používame 

na revízie elektrických zariadení a 

inštalácie, kotolne a chlórovne, kto-

ré zabezpečujú bezpečnosť zákaz-

níkov. Taktiež raz za mesiac zabez-

pečujeme rozbory vody, výsledky si 

zákazníci môžu pozrieť pri poklad-

ni. Príspevok z rozpočtu mesta je 

pravidelne vyúčtovávaný. 

Na prevádzku plavárne sa 

používajú aj všetky tržby  

z pokladne a prenájmov.

4. V tomto roku máte 

na rekonštrukčné práce 

a údržbu vyčlenených 

10 000,-eur, čo plánu-

jete za tieto fi nančné 

prostriedky urobiť?

Našou prioritou je, aby 

prevádzka bola pre verej-

nosť bezpečná a hygienic-

ky nezávadná a samozrej-

me čo najefektívnejšia. 

Letná odstávka 2015 

bude tak, ako minulý rok 

v znamení opráv. V plá-

ne je rekonštrukcia sani-

tárnych zariadení na bazéne a s tým 

spojená rekonštrukcia kanalizač-

ných potrubí, opätovná oprava ba-

zénovej vane, oprava stropu nad ba-

zénom, náter malej strechy, oprava 

priestorov práčovne a žehliarne. Je 

to však zatiaľ rámcový plán, ktorý 

sa spresní pred odstávkou. Plaváreň 

prešla v roku 2009 len čiastočnou 

rekonštrukciou. Časť technológie je 

pôvodná a môže kedykoľvek dôjsť k 

poruche. Naposledy praskla vodo-

vodná prípojka pravdepodobne z 

roku 1964. Musíme plniť aj požia-

davky Regionálneho úradu verejné-

ho zdravotníctva napr. náter stropu 

bazénovej časti, hygienické náte-

ry a podobne. Bytová správa, s.r.o. 

s Mestom Banská Štiavnica pracu-

jú na projekte v rámci operačného 

programu Životné prostredie, kto-

rého výsledkom by malo byť zníže-

nie emisií a samozrejme  zníženie 

energetickej náročnosti prevádzky. 

5. O čo majú návštevníci plavár-

ne najväčší záujem, o aké služ-

by?

Máme skalných zákazníkov, ktorí 

nás navštevujú pravidelne, ale zá-

ujem časti zákazníkov je závislý od 

ročného obdobia a počasia. Na za-

čiatku roka a v sychravom počasí 

preferujú zákazníci saunu, pred le-

tom a pri vyšších vonkajších je náv-

števnosť nižšia. Deti sa k nám cho-

dia učiť plávať, členovia plaveckých 

klubov trénujú, aby dosahovali čo 

najlepšie výsledky, školy k nám cho-

dia na plavecké výcviky, mnohí zá-

kazníci prídu len tak zrelaxovať, 

zlepšiť si svoju kondíciu, či urobiť 

niečo pre svoje zdravie. Sauna aj ba-

zén sú využívané denne a zákazní-

ci nielen zo Štiavnice sa k nám radi 

vracajú. 

6. Ako to vyzerá s doplnkovými 

službami na plavárni napr. ma-

sáže, bufet, fi tnes?

Na prevádzke fungujú 2 masérske 

salóny. Pracujú v nich živnostníci, 

ktorí majú priestory prenajaté na 

základe platných zmlúv. Bufet a fi t-

nes sú momentálne zatvorené, pre-

biehajú však opakovane výberové 

konania na ich obsadenie.

7. Aké novinky, podujatia pri-

pravujete v tomto roku, aby ste 

prilákali, čo najviac návštevní-

kov?

Plaváreň v priebehu roka organizu-

je niekoľko menších či väčších ak-

cií. Milá a obľúbená akcia prebeh-

la aj v nedeľu 22.2.2015, kedy sa 

na bazéne konal karneval Vodní-

kov svet. V jarných mesiacoch pre-

biehajú plavecké preteky pre žiakov 

základných škôl pod názvom De-

ťom pre radosť. Tieto preteky pre-

biehajú vždy v troch kolách a fi nále 

je spojené s oslavou medzinárodné-

ho dňa detí. Ceny za skvelé výkony 

fi nančne podporuje mesto Banská 

Štiavnica a odovzdáva ich deťom 

pani primátorka. Z tých menších 

akcií spomeniem Valentína, kedy 

zamilované páry majú vstup na ba-

zén aj saunu 1+1 zdarma, plavecké 

preteky stredných škôl, či mikuláš-

ska sladkosť pre každé dieťa.  

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž 

�1.str.

Dotovanie autobusovej dopravy v meste

Mestská krytá plaváreň a jej služby

Plaváreň na Mládežníckej ulici  foto Michal Kríž 
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Ako sme čitateľov ŠN informo-

vali v predchádzajúcich číslach 

Botanická záhrada v Banskej 

Štiavnici bola začiatkom tohto 

roka uzatvorená pre širokú 

verejnosť. 

Preto sme sa opýtali kompetent-

ných na príčinu a aktuálny stav bo-

tanickej záhrady. Odpovedala nám 

Ing. Veronika Dudíková zo Stred-

nej odbornej lesníckej školy v Ban-

skej Štiavnici:

1. Prečo došlo k uzatvoreniu Bo-

tanickej záhrady?

K uzatvoreniu záhrady došlo z dô-

vodu rozsiahlej kalamity zo dňa 

30.1.2015, kedy v dôsledku napad-

nutia veľkého množstva mokrého 

snehu v kombinácii so silným vet-

rom došlo k vývratom  niektorých 

stromov s následným polámaním 

iných okolostojacich stromov (bo-

rovica, hladká, cezmíny ostrolisté, 

tis obyčajný, moruša biela a pod.). 

Pretože stromy boli zavesené a ďa-

lej snežilo so silným vetrom, bolo 

nutné z bezpečnostného hľadis-

ka záhradu uzatvoriť, nakoľko bol 

ohrozený život a zdravie všetkých, 

ktorí sa v záhrade pohybovali. Te-

rénnou obhliadkou za účasti pra-

covníkov Okresného úradu Ban-

ská Štiavnica odboru starostlivosti 

o životné prostredie a ŠOP SR Sprá-

vy CHKO Štiavnické vrchy sa zisti-

lo, že ťažký a mokrý sneh môže spô-

sobiť polomy aj ďalších stromov. 

Bolo zdokumentovaných a označe-

ných ďalších 11 ks drevín určených 

na výrub z dôvodu hrozby vážnej 

ujmy na zdraví, životoch študentov  

a pracovníkov školských zariadení 

a návštevníkov záhrady. Tieto bolo 

nutné bezodkladne vyťažiť. 

2. Kedy sa otvoria brány Botanic-

kej záhrady pre verejnosť? 

Brány záhrady pre verejnosť budú 

už tento týždeň otvorené, len je po-

trebné dodržiavať bezpečnosť po-

hybu po chodníkoch, pretože sú v 

dôsledku vývratu stromu poškode-

né  a nakoľko sa následky kalamit-

ných výrubov neustále odstraňujú 

a spracovávajú  chodníky nie sú do-

statočne očistené  a prechod cez zá-

hradu je sťažený. Tento týždeň bude 

ešte vykonávaný zdravotný orez 

stromov (opiľovanie nebezpečných 

suchých konárov). Prosíme preto o 

trpezlivosť, zhovievavosť a porozu-

menie, Stredná odborná škola les-

nícka robí všetko preto, aby táto 

kalamitná situácia bola čo najskôr 

spracovaná a odstránená a záhrada 

mohla slúžiť verejnosti tak ako do-

posiaľ. Za aktuálne informácie po-

ďakoval Michal Kríž

Botanická záhrada opäť v prevádzke 

Radi by sme upozornili 

obyvateľov mesta Banská 

Štiavnica, že sa blíži koniec 

mimovegetačného obdobia, a 

teda aj koniec jarného výrubu 

drevín. 

Posledný dňom kedy je možné vy-

konať výrub drevín je 31.marec 

2015, ďalší výrub je možný až od 1. 

októbra. 

Súhlas na výrub drevín od orgánu 

ochrany prírody sa vyžaduje:

1. V zastavanom území:

- na stromy s obvodom kmeňa nad 

40 cm (meraných vo výške 130 cm)  

- súvislé krovité porasty s výmerou 

nad 10 m2

2. V záhradách a záhradkárskych 

osadách

- stromy s obvodom kmeňa nad 80 

cm (meraných vo výške 130 cm)  

Požadovaný súhlas na výrub drevín 

vybavíte na Mestskom úrade, odde-

lenie ŽP, tel.č.: 045/6949619. Vyda-

nie rozhodnutia na výrub drevín aj s 

terénnou obhliadkou trvá približne 

10 pracovných dní.

MsÚ

Jarný výrub drevín - upozornenie

Omega 3-mastné 
kyseliny 
– zázrak prírody

Seriál Štiavnických novín o zdra-

vej životospráve.

Omega 3-mastné kyseliny sú zá-

zrakom prírody. Ich pravidelný 

príjem je jedno z najlepších roz-

hodnutí, aké môže tehotná žena 

urobiť pre svoje dieťa. V rastlinnej 

ríši sa nachádzajú v ľanových se-

mienkach, no nájdeme ich predo-

všetkým v zdravých rybách, čo je 

niekedy veľmi ťažké posúdiť. Naj-

zdravšie sú totiž tie, ktoré ulovili 

vo voľnej prírode a nie z chovov. 

Ak už sa vám podarí zistiť, v akých 

vodách plávali ryby, ktoré sa chys-

táte kúpiť, vyberte si v prvom rade 

lososa, veľké množstvo omega-3 

mastných kyselín majú aj ančovič-

ky, sardinky s kosťami, atlantický 

sleď, atlantická makrela, pstruh 

dúhový, mečiar obyčajný alebo tu-

niak biely. Rybí olej nájdete aj v 

tabletách v lekárni, no radšej sa 

poraďte s lekárom, ako často a v 

akých dávkach ho užívať. Význam-

ný vplyv majú omega 3-mastné 

kyseliny aj na problémové sprá-

vanie, myslenie a prežívanie. Po-

zitívne pôsobia na vývoj mozgu 

ľudského plodu. Množstvo ome-

ga-3 mastných kyselín v strave te-

hotných žien pomáha určiť inte-

ligenciu dieťaťa, jeho motorické 

zručnosti, ale aj sklon k antisociál-

nemu správaniu. Omega 3-mast-

né kyseliny majú aj protizápalo-

vé účinky, čo pomáha pri liečbe 

prakticky všetkých degeneratív-

nych chorôb od ochorení srdca až 

po Alzheimerovu chorobu. Podpo-

rujú tiež cirkuláciu krvi, pôsobia aj 

na riedenie krvi, pomáhajú znižo-

vať krvný tlak a pre diabetikov sú 

účinné z hľadiska zlepšenia me-

tabolizmu inzulínu a glukózy. Ak 

máte otázky súvisiace so zdravým 

životným štýlom a zdravou stra-

vou, zavolajte mi na telefónne čís-

lo 0905615538 alebo napíšte na : 

info@bonanutricia.sk. 

Iveta Zimmermannová, Špecia-

listka na zdravú životosprávu

zdravá 
životospráva

Vstupná brána do Botanickej záhrady  foto Michal Kríž 

Ilustračné foto  foto Michal Kríž
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Dnes si už nevieme ani len 

predstaviť, že ulice, po ktorých 

kráčame, boli miestom bojov 

medzi fašistickými vojskami 

a vojskami oslobodzovacej 

Červenej a Rumunskej armády. 

6.marca 2015 si pripomíname 

70.výročie oslobodenia Banskej 

Štiavnice. Aj Štiavničania sa zúčast-

nili v bojoch o oslobodenie Banskej 

Štiavnice a priľahlých obcí. Zásluhou 

partizánov, našich občanov v domá-

com odboji, ktorí sa priamo zúčast-

nili týchto udalostí bolo, že zazna-

menali tieto udalosti aj v písomnej 

forme. K tejto udalosti boli vydané 

aj články v Moskovských novinách, 

ktoré opísali boje v Banskej Štiavnici 

a na počesť oslobodenia nášho mes-

ta, zazneli v Moskve aj delové salvy. 

Občania majú v pamäti plk. Žukova z 

Volgogradu – veľiteľa mesta Banská 

Štiavnica. Štiavničania spomínajú 

na por. Vasila Virzu, neskôr generá-

la vo výslužbe, spisovateľa Rumun-

skej armády – Vojenskej akadémie v 

Bukurešti, ktorý opísal boje v oko-

lí Pukanca – Bátoviec – Bohuníc a 

Vysokej a navštívil pamätné miesta 

v r. 1973. Spomínajú na postup pri 

oslobodzovaní veliteľa divízie Tu-

dora Vladimiresku – Dobretina, na 

vojakov Červenej armády L.V.Kuz-

mina zo 110. gardovej divízie, kto-

rý obdŕžal rozkaz oslobodiť Banskú 

Štiavnicu. Z archívnych materiálov 

sa dozvedáme, že boje o mesto Ban-

ská Štiavnica začali ráno o 4:30 hod. 

6.marca 1945, útokom 110 Strelec-

kej gardy, 227 samohybnej divízie a 

18 motorizovanej divízie, zaútoči-

li z juhu od Ilije a Štefultova. Fašis-

tické vojská nasadili do bojov množ-

stvo tankov, motorizované jednotky 

a obrnené trasportéry v urputných 

bojoch v hornatom teréne. Na ťaž-

ký boj si spomínal hrdina S.P. Krav-

cov. Z jeho oddielu zahynuli dôstoj-

níci Kravčenko a Skliar., ktorí padli 

do rúk okupantov a boli zavražde-

ní. Náš občan, Ján Koleda, spomínal 

na drastické udalosti, keď na Háji-

ku boli postrieľaní 14 sovietski vo-

jaci, ktorých fašisti zajali v Krnišo-

ve. Partizáni so skupiny Sokol pod 

velením kpt. Sokola, previedli voja-

kov Červenej armády kapitána Kozi-

kova, cez Hornú Bakomi vodnú štôl-

ňu do tyla nepriateľa, čo spôsobilo 

zmätok medzi vojakmi nemeckej ar-

mády a prispelo k rýchlemu oslobo-

deniu Piargu a tým mohli vojaci Čer-

venej armády zaútočiť aj z východu 

bez zbytočných obetí  Štiavnických 

Baní. Boje poznačili i podobu mesta, 

bojom padli za obeť mnohé budovy, 

ktoré boli poškodené alebo zniče-

né ako  Kostol panny Márie Snežnej 

na Frauenbergu, Banícka škola. Ne-

mci pri ústupe z mesta vyhodili do 

povetria aj Beliansku bránu. V bo-

joch zahynulo 244 Nemcov. Je na-

šou svätou povinnosťou  stále si pri-

pomínať, že v boji za slobodu nášho 

mesta položilo život až 455 vojakov, 

360 vojakov Červenej armády, 70. 

rumunských vojakov, 13. vojakov 

čsl. paradesantnej brigády a 12 par-

tizánov.  Na tomto pietnom mies-

te, kde teraz stojíme, boli pochovaní 

spomínaní vojaci, ktorých pozostat-

ky boli neskôr  prevezené na centrál-

ny cintorín do Zvolena. Táto zem, 

ktorá je pod týmito mramorovými 

kvádrami, je autentická a posvätná, 

tak sa  k tomuto miestu  chovajme 

aj v budúcnosti. Na tomto pietnom 

mieste si dnes pripomíname a neza-

búdame, že pri  oslobodzovaní úze-

mia Slovenska zahynuli ďalšie státi-

síce  vojakov, za čo si zaslúžia našu 

trvalú úctu. Česť a sláva ich trvalej 

pamiatke.

Vladimír Poprac 

predseda ZO SZPB v B. Štiavnici

70. výročie oslobodenia 
Banskej Štiavnice - 6.3.1945 

Frederika Šimová z Banskej Štiavni-

ce sa dňa 13.2.2015 v Nitre zúčast-

nila semifi nálového kola súťaže  Naj 

agrodievča 2015, kde sa spája múd-

rosť, šikovnosť a krása. 

Postúpila do prvej desiatky dievčat. 

Do súťaže ju nominovala polytech-

nická stredná škola Liptovsky Mi-

kuláš, kde študuje odbor agropod-

nikanie, chov koni a jazdectvo. Za 

,,papuľnatosť“ si ju zafi xovali porot-

covia, moderátor aj s fotografom a 

nevolali ju už nijak inak ako ,,Banská 

Štiavnica“. Súťažili semifi nalisti z ce-

lého Slovenska. Finálové kolo bude 

26.6.2015 v Nitre na výstavisku Ag-

rokomplex. Cieľom súťaže je pro-

pagácia slovenského agrosektoru, 

spropagovať stredné školy s poľno-

hospodárskymi študijnými odbor-

mi a predstaviť študentov poľno-

hospodárskych odborov stredných 

škôl ako moderných, vzdelaných a 

sympatických mladých ľudí a zvý-

šiť záujem mladej generácie o štú-

dium poľnohospodárskych odborov 

na stredných a vysokých školách a o 

prácu v agrobiznise. 

Organizátor súťaže: Vydavateľstvo 

Slovenský Chov, s.r.o., Hlohovec-

ká 2, 951 41 Lužianky. Organizátor 

vydáva odborné mesačníky Sloven-

ský Chov a Agromagazín a prevádz-

kuje poľnohospodársky portál www.

agrobiznis.sk. Internetové hlasova-

nie bude prebiehať 30 dní na portáli 

www.agrobiznis.sk. Zúčastnia sa ho 

všetci fi nalisti súťaže oboch kategórií 

zaslaním fotografi e tváre fi nalistu. Z 

výsledkov hlasovania bude určené 

Naj web dievča a Naj web chlapec. 

Link priamo na hlasovanie http://

www.agrobiznis.sk/index.php/com-

ponent/content/article/1214. Ďa-

kujeme...Informácie poskytla 

Šimová Petra

Podporte Štiavničanku

Semifi nalistka Frederika Šimová  foto Archív autora 

Kam v BŠ a okolí?

Do 8.3. Jarné prázdniny v Terra 

Permonia. Príďte si vyrobiť niečo 

pekné! Mašinkáreň, vynálezovňa, 

fosforovňa a permonhrisko. Terra 

Permonia, 13:00-17:00.

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: Ko-

šíky z pedigu. Kontakt: 045-694 

94 51, muzeumbs.sk. Kammer-

hof, 14:00 - 16:00 

6.3. Apres Ski Party. Hrá Dj. Lu-

kasss a DJ. Josh – Co. Súťaž o líst-

ky kurzu snowbordovania alebo 

lyžovania. V lyžiarskom outfi te 

vstup zdarma! 

13.3. Vernisáž výstavy fotografi í: 

Hviezdny prach. Výstava unikát-

nych záberov celebrít showbiznisu 

z festivalu v Cannes v podaní auto-

ra Petra Leginskeho. Výstava potr-

vá do 30.4.2015. Penzión Cosmo-

politan-vežička, 20:00.

14.3. Koncert:  Darkness Positi-

ve Feat. Tomy Kotty. Trotuar Cafe, 

20:00.  

14.3. Ochutnávka vína: Víno na 

Olympe 1. Fantastické slovenské 

vína, vynikajúci someliér, prostre-

die vínnej pivnice priamo v ban-

skej štôlni, Penzion Cosmopolita-

n-vežička, 19:00

15.3. Chovateľská prehliadka po-

ľovníckych trofejí. Výstava v sýp-

ke pri kaštieli. Múzeum vo Svätom 

Antone

17./20.3. Dielnička v Kammer-

hofe: zdobenie kraslíc. Zdobenie 

kraslíc voskom a slamou. Kontakt: 

045-694 94 51, muzeumbs.sk. 

Kammerhof, 14:00 - 16:00

19.3. Autorské čítanie s Antikvari-

átikom: Márius Kopcsay. Podujatie 

moderuje Zuzka Tkáčiková. Vstup 

voľný. Antikvariátik, 17:00.

Zmena programu vyhradená ! 

Región Banská Štiavnica 

čriepok
„Čo sa ti snívalo? Ako to mám ve-

dieť, keď som spal."

Ján Petrík

myšlienka
dňa

„Základom úspechu je poznať, že myš-

lienka môže byť raz skutočná“.

Michal Boháč
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Písal sa rok 1945. Jar sa prebú-

dzala a druhá svetová vojna sa 

chýlila ku koncu. 

Banskú Štiavnicu začiatkom marca 

oslobodili spojenecké vojská spod 

nemeckej okupácie. Frontové uda-

losti zanechali pečať na majetkoch 

i na osudoch obyvateľstva. Pre-

chod frontu spôsobil veľké škody 

v zásobovaní potravinami aj ener-

giou. Tesne pred prechodom fron-

tu odvádzali nemecké vojská mu-

žov, ktorých sa im podarilo objaviť, 

na nútené práce do Nemecka. Po-

čas frontu bolo mesto ostreľované 

delostreleckou a mínometnou paľ-

bou, až kým nemecké vojská neboli 

odsunuté mimo dostrel. Mesto bolo 

oslobodené 6. marca 1945, ale ešte 

potrvalo niekoľko dní, pokým boli 

nemecké vojská vytlačené za hra-

nice okresu a mohlo sa začať s od-

straňovaním vzniknutých škôd. A 

bolo čo odstraňovať, pretože elek-

trické vedenia, ktorými bolo mesto 

napájané, boli poškodené vo veľ-

kom rozsahu. A neboli to len vede-

nia vysokého napätia 20 kV, ale aj 

sekundárna sieť 3 kV a 220 V. Vý-

padok prúdu nastal už 4. marca. 

Niekoľko dní bolo mesto bez elek-

trického prúdu, a tak pracovníkov 

Stredoslovenských elektrární čaka-

la neľahká úloha uviesť veci do pô-

vodného stavu, aby mali domácnos-

ti aj fabriky a bane energiu. Práce 

boli rozdelené na opravy sekundár-

neho nízkonapäťového rozvodu v 

meste a blízkom okolí, ktoré trvali 

od 12. marca do Veľkej noci 

1. apríla, a na opravy vyso-

konapäťového (VN) rozvo-

du, ktorý predstavovali tri 

VN vedenia: sieť č. 20 od 

Levíc cez Peciny k Franti-

šek šachte, č. 30 od Krupi-

ny cez Sv. Antol a č. 31 od 

Hronskej Breznice. Tieto 

opravy trvali od 1. apríla do 

konca mája. Zásobovanie 

mesta elektrickým prúdom 

v čase opráv zabezpečoval 

4-valcový dieselagregát na 

František šachte. Pohonné 

hmoty pre agregát dodáva-

la Červená armáda, ktorú s 

väčšou či menšou ochotou 

pre spoluprácu reprezento-

val miestny veliteľ v hodnosti ma-

jora. Výkon tohto agregátu nestačil 

pokryť spotrebu celého mesta, pre-

to boli striedavo zapájané jednotli-

vé mestské časti a kvôli úspore sa 

svietilo len do 22. hodiny. Oprava 

VN sietí vyžadovala postaviť oko-

lo 30 stĺpov. Najprv museli odpí-

liť v lese vhodné stromy a dopraviť 

ich na miesto opravy. Povozy na do-

voz stĺpov a materiálu zabezpečo-

vali miestni povozníci, ktorí vlast-

nili kone a vozy. Stredoslovenské 

elektrárne v tom čase nemali žiadne 

vozidlo. Chýbajúce vedenie muse-

li nahradiť napriek nedostatku ma-

teriálu. 4. mája sa stal na VN vede-

ní smrteľný úraz montéra Antona 

Krátkeho. V dňoch 23. – 25. mája 

došlo k výpadku dodávky elektric-

kého prúdu na opravenom vedení 

pri Banskej Belej. Príčinou bolo pre-

strelené vedenie v dôsledku toho, že 

sovietski vojaci z dlhej chvíle strieľa-

li na vedenie a izolátory. Na neľah-

kej práci pri odstraňovaní škôd spô-

sobených vojnovými udalosťami sa 

podieľali montéri a robotníci obvo-

dovej služobne Stredoslovenských 

elektrární (SSE) v Banskej Štiavni-

ci pod vedením Pavla Škodu. Boli to 

montéri Ján Zvozil, Anton Krátky, 

ktorý 4. mája pri práci na VN tragic-

ky zahynul, Daubner, Michal Dupal, 

Ľudovít Doro, bratia Pecníkovci, 

Alojz Cibuľa, Mozolányi, Schaff er a 

viacerí ďalší. Celý tento kolektív si 

zaslúži, aby sa zachovala spomien-

ka na ich prácu.

Z rukopisných zápiskov Pavla Ško-

du prepísal, doplnil a skrátil 

Štefan Škoda

Spomienky na udalosti z jari 1945

Pavel Škoda  foto Archív Autora 

Už 60 rokov nesie marec so 

sebou prívlastok mesiac knihy. 

Ako vieme, iniciovaný bol v r. 1955 

Ministerstvom kultúry, Zväzom 

československých spisovateľov, 

združeniami nakladateľov, či pre-

dajcov kníh, podporený mnohými 

organizáciami a občanmi. Myšlien-

ka mohla vzniknúť z mnohých prí-

čin, no v našich krajinách sa ujala 

tak, že pretrváva dodnes. To sved-

čí o skutočnej nadčasovosti knihy 

ako takej. Prečo práve marec? Stalo 

sa tak na počesť národného budite-

ľa, milovníka a zberateľa kníh a ľu-

dového básnika Mateja Hrebendu, 

ktorý sa narodil, aj zomrel v marci a 

ktorý napriek svojmu veľkému zdra-

votnému hendikepu- (veľmi skoro 

stratil zrak), dokázal pre šírenie lite-

ratúry a zachovanie vzácnych kníh 

urobiť viac, než ktorýkoľvek z jeho 

súčasníkov. Jeden z jeho výrokov 

znie „Beda národu, ktorý nečíta“. O ži-

votných osudoch Mateja Hrebendu 

sa môžeme dočítať napr. aj v romá-

ne V. Šikulu Matej, alebo Ľ. Zúbka V 

službách Mateja Hrebendu. Je prav-

dou, že po r. 1989 mesiac knihy pre-

stal byť preferovanou záležitosťou a 

na jeho miesto nastúpil tzv. Týždeň 

slovenských knižníc, ktorý vyhlasu-

jú knihovnícke inštitúcie ako Slo-

venská asociácia knižníc a Spolok 

slovenských knihovníkov a knižníc. 

Spravidla býva určený na posledný 

marcový týždeň a v ňom sa kumu-

lujú podujatia knižníc na celom Slo-

vensku. V posledných rokoch pri-

budol k mesiacu knihy fenomén 

internet, ktorý nemožno ponechať 

bez povšimnutia, nakoľko je nielen 

silnou konkurenciou pre knihu, ale 

tiež pre jeho nesporný význam ako 

nástroja vzdelávania a šírenia infor-

mácií. V dnešnom modernom sve-

te je zahrnutý do knižničnej praxe v 

čoraz väčšej miere, najmä z hľadiska 

vzdelávania a informatizácie spo-

ločnosti, digitalizácie knižničných 

fondov a šírenia dobrej literatúry 

aj prostredníctvom e-kníh. Úlohou 

knižníc je využiť jeho užitočný po-

tenciál v prospech všetkých na obo-

hatenie vzdelanostnej úrovne oby-

vateľov. MsK

Mesiac knihy a internetu

Slovenskí 
medici 

majú novú 

súťaž

Lákadlom je 

vysoká výhra 

a garantova-

né pracovné 

miesto po skončení štúdia. Sieť 

nemocníc Svet zdravia spoločne 

s partnermi vyhlasuje odbornú 

súťaž Medik roka 2015 pre štu-

dentov 5. a 6. ročníkov všetkých 

slovenských lekárskych fakúlt. 

Budúci lekári v odbore všeobecné 

lekárstvo si v nej môžu preveriť a 

zmerať svoje teoretické poznat-

ky. Aprílové vyvrcholenie súťaže 

následne 20 fi nalistom ponúkne 

kombináciu odborných worksho-

pov a napínavého súťaženia v 

praktických podmienkach sku-

točnej nemocnice. Na jedného ví-

ťaza čaká fi nančná výhra v hod-

note 3 000 €. Všetkým fi nalistom 

bude súčasne ponúknuté garanto-

vané pracovné miesto v nemocni-

ci siete Svet zdravia a na oddelení 

podľa vlastného výberu. Registrá-

cia do súťaže prebieha na stránke 

www.medikroka.sk do 18. marca 

2015.

„Pre lekárov by mala byť ich práca dô-

ležitým poslaním. Rovnako je to aj ne-

ustály súboj o prinavrátenie zdravia 

ich pacientom. Najlepší lekári nikdy 

nie sú so sebou spokojní, a preto celý 

profesionálny život na sebe tvrdo pra-

cujú. Cieľom súťaže Medik roka 2015 

je vytvoriť pre ambicióznych medikov 

podmienky na porovnanie ich teore-

tických vedomostí a do veľkej miery 

aj ich pripravenosti na budúcu prax,“ 

vysvetľuje Ľuboš Lopatka, gene-

rálny riaditeľ siete nemocníc Svet 

zdravia.

Tomáš Kráľ, 

PR a marketingový manažér

Zápis detí 
do Súkromnej materskej školy Ne-

zábudka na školský rok 2015/16.

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že 

zápis do našej SMŠ bude od 9. do 

13. marca 2015 v čase od 9.00 

do 12.00 hod. Pokiaľ Vám nevy-

hovuje stanovený termín, je mož-

né dohodnúť si iný.  

Tešíme sa na Vás na adrese Dolná 

ružová 22, 969 01 Banská Štiavni-

ca, t.č.: 045/ 691 20 06, www.ne-

zabudkabs.sk.

Tím Nezábudky
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Výročná 
členská schôdza

Slovenský zväz záhradkárov Zá-

kladná organizácia v Štefultove 

Vás pozýva na výročnú členskú 

schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 

15.3.2015 o 14:30 hod. v Dome 

záhradkárov na Štefultove. 

Výbor ZO SZZ Štefultov BŠ

Oznam
Vladimír Stračina – mäsiar – úde-

nár oznamuje svojim cteným zá-

kazníkom, že po predajni Mä-

so-údeniny na Trojičnom nám. 

otvára svoju druhú predajňu v 

Nákupnom centre Dužina dňa 

10.3.2015 o 9:00 hod. Všetci zá-

kazníci budú srdečne vítaní! 

Vladimír Stračina 

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 

Pred dvadsiatimi rokmi 

vznikla v Banskej Štiavnici 

z iniciatívy Juraja Paučulu 

Súkromná materská škola. 

Rozhodla som sa pri tejto príleži-

tosti urobiť s ním neformálny roz-

hovor. 

Aké boli Tvoje ciele, motívy pri 

jej založení ?

Základným motívom bolo, že ako 

rodič som chcel pre svoje dieťa to 

najlepšie (smiech). Znie to ako slo-

gan z reklamy, ale je to tak. Inšpi-

ráciou tiež bolo, že som absolvoval 

študijné cesty zamerané na škol-

ské vzdelávanie vo Veľkej Británii 

a Holandsku. Bol som fascinovaný 

slobodnejším prístupom a väčšou 

mierou empatie k deťom. 

Viem, že škôlka si musela vybo-

jovať a obhájiť svoje „miesto na 

slnku“. Funguje bez prestávky 

už 20 rokov, aké boli?

Začiatky boli náročné. Pri presa-

dzovaní nášho rámcového výchov-

no-vzdelávacieho programu som 

musel trochu zabojovať s vtedajším 

upätým ofi ciálnym programom. Aj 

zdravá výživa detí sa ťažšie pretlá-

čala cez stuhnuté normy. Prokla-

mované zrovnoprávnenie súkrom-

ných škôl sa do praxe dostávalo 

pomaly a boli roky, keď sme muse-

li vyvinúť veľké úsilie, aby sme eko-

nomicky prežili. 

Na druhej strane som mal šťastie 

na ľudí, na tím Nezábudky. Vždy sa 

našli učiteľky aj ostatní zamestnan-

ci, ktorí vyznávali podobné hodno-

ty a motivovali ich rovnaké ciele. 

Myslím, že to prostredie Nezábud-

ky priťahuje skvelých ľudí.  Mimo-

chodom, súčasná riaditeľka škôlky 

Veronika Buzalková prišla ako čer-

stvá absolventka pred 15 rokmi. 

Jej pedagogický talent a schopnosť 

motivovať deti som už vtedy ob-

divoval. Personál, ktorý u nás pra-

cuje, utvára príjemnú rodinnú at-

mosféru. Niekedy sa divím, odkiaľ 

berú všetci stále dobrú náladu a lás-

kavý úsmev. I za zlého počasia. Ak 

sa tam stihnem zdržať, tak ma to 

prostredie príjemne naladí. Vidím, 

že deti to cítia tiež.   

Ako vidíš budúcnosť Nezábud-

ky?

Pred pár dňami sme mali rodičov-

ské stretnutie a vyhodnotili sme 

anketu, zameranú na  spätnú väz-

bu. Zaujalo ma, že rodičia aj dnes 

oceňujú tie hodnoty, kvôli ktorým 

škôlka vznikla. Takže do budúcnos-

ti ich chceme ďalej rozvíjať. Stále sa 

zaoberáme tým, akými metódami 

viesť deti, aby vedeli komunikovať 

a spolupracovať. Aj preto máme ve-

kovo zmiešanú skupinu, aby sa deti 

učili byť ohľaduplné a pomáhali si. 

Snažíme sa, aby boli aktivity detí 

zdravo vyvážené. Hry rozvíjajúce 

kognitívne schopnosti sa strieda-

jú s voľnou hrou. Mnohé činnosti 

sa opakujú, a tieto spoločné rituá-

ly vedú k podpore cieľavedomos-

ti. Aktivity tvorivej dramatiky učia 

odvahe a samostatnosti. Dielnič-

ka a záhradka rozvíjajú tvorivosť a 

zručnosti dôležité pre život. Pohyb 

vonku a výlety do prírody podporu-

jú zdravie a úctu k všetkému živé-

mu. Špecifi kom škôlky je, že sídli v 

krásnom historickom dome, kúri sa 

v kachľovej peci, prevládajú prírod-

né materiály, zo záhrady je krásny 

výhľad na mesto. Škôlka vždy mala 

šťastie na komunitu rodičov, ktorí 

iniciovali spoločné víkendové ak-

tivity. Aj teraz sa chystáme na jar-

né skrášľovanie. Už niekoľko rokov 

mávame dobrovoľníka zo zahrani-

čia, ktorý s deťmi hovorí po anglic-

ky a je pre ne prvým kontaktom s 

veľkým svetom. 

Verím, že stále bude dosť rodičov, 

ktorí hľadajú pre svoje dieťa práve 

toto. Ďakujem Ti za rozhovor. 

Tatiana Poláková 

20 rokov škôlky Nezábudka

Mnohí sa často pozastavíme 

nad správaním našej mládeže 

na verejnosti. 

Svojím vystupovaním neraz pohor-

šujú celé okolie. No nie je to iné ani 

v školách. Často sa pýtame, kde sa 

stala chyba v ich výchove. Možno sa 

to všetko začalo celkom na začiat-

ku, keď sme svoje dieťa odbili vetou 

„Daj mi pokoj, nemám čas...“ Ak sa to 

stalo iba občas, tak by sa to dalo ešte 

ospravedlniť. No ak sa to stalo pra-

vidlom, určite sme si neuvedomili, 

aké následky to môže zanechať na 

psychike dieťaťa. Menšie sa mož-

no rozplače a utiahne sa do svojho 

kútika. Do náručia si zoberie mac-

ka, alebo bábiku a do uška jej tíško 

zašepká. „Už ma nikto nemá rád“. A 

za ten svet nemôže pochopiť, kde 

sa podel ten čas, ktorý tak dlho hľa-

dajú jeho rodičia. Tie staršie tres-

nú dverami a zalezú do svojho krá-

ľovstva počítačov. Po čase si zvyknú 

žiť bez rodičov a žijú iba s ich peňa-

zí, na ktoré majú stále väčšie ná-

roky. Horšie sú na tom deti, kto-

rým rodičia nemôžu dať to, po čom 

piští ich srdce a musia sa uskrom-

niť s tým málom čo majú. To všet-

ko v oboch prípadoch netrvá dlho 

a deti sa spolu ocitnú  na ulici. Tie 

prvé sa začali doma nudiť a vybrali 

sa hľadať kamarátov, aby ich vypo-

čuli , ale najmä pochopili. No a tie 

druhé sú spokojné so svojím živo-

tom a chceli by od neho viac. Naj-

mä čo sa týka peňazí. A preto začí-

najú kradnúť, aby sa vyrovnali tým 

prvým. Vytvárajú sa partie, v kto-

rých sa mladí ľudia ocitnú často iba 

zo zvedavosti. Prvá cigareta a prvý 

pohárik sú akousi vstupnou bránou 

do sveta, ktorý ešte nepoznali. Stá-

vajú sa závislí od určitej drogy. Sú to 

ešte deti, na ktoré nikdy nebol čas. 

Deti, ktorých sa nemal kto opýtať: 

Kde si bol? Čo si dnes robil? S kým 

sa kamarátiš? Akoby nikomu doma 

nechýbali. Ich neskoré príchody do-

mov sa tolerujú a to najmä v obdo-

bí dospievania. A keď sa ocitnú v 

rozpore zo zákonom, rodičia tomu 

nemôžu uveriť. Všetci dobre vie-

me, aké je to v dnešnej uponáhľanej 

dobe ťažké, keď mnohí rodičia mu-

sia chodiť za prácou do zahraničia a 

na svoje deti im nezostáva toho času 

veľa. Je to smutné, že sme sa dosta-

li až na takúto hranu našej existen-

cie.  A tak sa zamýšľam nad tým, či 

veta...Daj mi pokoj, nemám čas...je 

vôbec tou správnou vetou na začia-

tok môjho článku. Postupom času 

už možno bude patriť do viacerých  

domácností, v ktorých rodičia „boju-

jú“ o prežitie svojich detí... 

Alica Gajanová

Daj mi pokoj, nemám čas...

Pozvánka
Územný spolok SČK v Ban-

skej Štiavnici Vás pozýva na od-

ber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 

11.3.2015 od 7.00 hod. do 

10.00 hod. v nemocnici na re-

habilitačnom oddelení v Banskej 

Štiavnici. Spravte všetko pre to, 

aby ste krv prišli darovať a tak po-

mohli tým, čo sú na vašu tekutinu 

odkázaní. Prineste si občiansky 

preukaz, preukaz poistenca, kto-

rý je potrebný pri registrácii dar-

cu krvi. Dobre sa zavodnite, ne-

jedzte nič mastné, nepite alkohol, 

nefajčite 12 hodín pred odberom 

krvi. Ak tak spravíte, vopred Vám 

ďakujeme. 

Organizátori odberu 
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Akvizičná činnosť – nadobú-

danie zbierkových predmetov 

Slovenského banského múzea 

(SBM) aj v roku 2014 zazname-

nala potešiteľný výsledok.

„Budúce zbierky“ sa do múzea získa-

li kúpou, darom, výskumom a pre-

vodom. Zo skromných prostried-

kov určených na kúpu zbierkových 

predmetov boli zakúpené dva gra-

fi cké listy od autora Karola Baro-

na, cestovný kufor pôvodne patria-

ci banskému radcovi Ing. Gabrielovi 

Mrázovi, keramická misa – výrobok 

akad. sochára Štefana Mlícha, zo 

Seliec, kolekcia lekárenských porce-

lánových, keramických, plechových 

a sklenených nádob a prístrojov z 

inventára bývalej lekárne „Ku Spasi-

teľovi“ v Banskej Štiavnici a minerál 

hydroxylapatit z Muránskej Dlhej 

Lúky od Tomáša Bancíka. Niekoľ-

ko predmetov bolo nájdených po-

čas pravidelných revízii zbierkových 

fondov múzea. Spomedzi nálezov 

obohatili zbierkový fond múzea aj 

predmety z archeologického výsku-

mu Dr. J. Labudu, riaditeľa múzea 

z lokality Staré mesto a Dr. Milana 

Hanuliaka nájdené počas archeo-

logického výskumu lokality Domi-

nikánsky kláštor. Väčšinu nových 

predmetov sa zamestnancom mú-

zea podarilo získať darom. Spome-

dzi nich môžeme spomenúť ďalšiu 

časť zariadenia bývalej lekárne „U 

Spasiteľa“. Väčšie množstvo pred-

metov z bývalej lekárne múzeu da-

rovala jej posledná majiteľka Mgr. 

Dana Buzalková a jej predchodky-

ňa Mgr. Marta Marošová. Spome-

dzi ďalších darcov pre múzeum z 

radov občanov môžeme spome-

núť Máriu Juhásovú – majiteľku 

miestneho obchodu so starožit-

nosťami, Mgr. Martina Machari-

ka, alebo rodinu Štubňovcov, ktorí 

darovali múzeu viacero predmetov 

do fondu Novšia história. Minerá-

ly na oddelenie Geológie pribud-

li vďaka darom Branislava Petáka, 

Tibora Slávika, Tomáša Bancíka ale 

aj Jevgenija Genadjeviča Sidorova z 

Kamčatky v Rusku. Mimo už spo-

menutých dvoch diel od Karola Ba-

rona sa zbierka oddelenia Galéria 

rozrástla aj o dva oleje na dreve od 

spomenutého autora, ktoré múzeu 

darovala jeho manželka Soňa Kul-

fanová z Bratislavy. Medzi najzaují-

mavejšie predmety ktoré múzeum v 

roku 2014 získalo patrí aj ručná vrt-

ná súprava G10 – jediné zachované 

zariadenie tohto druhu v bývalom 

Československu. Predmet múzeu 

daroval Jozef Martinka z Marti-

na. Od toho istého darcu do fondu 

Banská technika pribudol aj inkli-

nometer – zariadenie na meranie 

vodorovných podpovrchových po-

sunov alebo deformácií. Na akvizí-

cii SBM sa významnou mierou po-

dieľajú odborní pracovníci múzea 

–  predovšetkým správcovia jednot-

livých fondov a správcovia depozi-

tárov zbierkových predmetov. Tejto 

činnosti tiež významne napomáha 

tradičné podujatie SBM Harabur-

dy alebo Bazár (ne)potrebných vecí, 

ktoré sa koná v letných mesiacoch 

na nádvorí Kammerhofu. V roku 

2014 bol už jubilejný 10. ročník Ha-

rabúrd. V rámci podujatia si obča-

nia môžu doniesť predmety, ktoré 

sú následne predávané za nimi sta-

novenú cenu. Pre múzeum zaují-

mavé predmety sú zaradené medzi 

zbierky. Aj tu sa však stáva, že ob-

čania niektoré predmety múzeu da-

rujú. Príkladom dlhoročného pod-

porovateľa SBM je pán Peter Zajac z 

Banskej Štiavnice. Pre zaujímavosť, 

aj v roku 2014 sa podarilo na Hara-

burdách „zachytiť“ viacero predme-

tov dokumentujúcich každodenný 

život, legitimácie, papierový betle-

hem, vianočné ozdoby, ale aj vkla-

dačky vo fľašiach. Nám pracovní-

kom múzea ostáva len poďakovať 

sa tým občanom, ktorí v minulom 

roku podporili rozvoj SBM aj tým 

spôsobom, že do jeho zbierok daro-

vali, resp. odpredali predmety, kto-

ré sa tak dostali pod ochranu štátu a 

v budúcnosti môžu byť spracované, 

resp. prezentované verejnosti. Ale 

aj dúfať a želať si, aby Štiavničania 

na svoje múzeum nezanevreli ani v 

tomto roku.     Daniel Harvan

Nové prírastky do zbierkového fondu 
Slovenského banského múzea

Štvrtok 26. 2. 2015 mali klienti a za-

mestnanci DSS pri SČK v Banskej 

Štiavnici možnosť zažiť nevšedné 

stretnutie s cestovateľom, fi lmárom 

a fotografom, no predovšetkým bez-

prostredným mladým mužom, Mi-

chalom Čížom. 

Dnes už cestuje po svete mnoho ľudí, 

no nie každý má talent sprostredko-

vať svoje zážitky aj tým ostatným. 

Mali sme šťastie, pretože v prípade 

Michala Číža to neplatí. Jeho cesto-

pisné rozprávanie a premietanie do-

kumentu pod názvom Rusko a Ka-

zachstan nám všetkým pootvorilo 

dvere do iného doposiaľ nepozna-

ného sveta. Tam kam by sa mno-

hí z nás aj kvôli svojim rôznorodým 

zdravotným hendikepom nikdy ne-

dostali. Bolo to nielen veľmi púta-

vé, ale i vtipné a svieže. Ďakujeme a 

prajeme Michalovi ešte mnoho na-

plnených cestovateľských snov!

Andrea Kočalková

Záhradkárske 
okienko
Už začínajú teplé jarné dni a pre 

záhradkárov prvé jarné práce, kto-

ré sú dôležité pre ďalšiu úrodu a 

úspech v pestovaní. Práce začína-

jú s postrekmi egrešov proti ame-

rickej a európskej múčnatke pri 

nočných teplotách nad 0ºC 3 dni 

za sebou. Striekame ich aj proti 

prezimujúcom škodcom. Postrek 

robíme aj na marhuliach a brosky-

niach proti kučeravosti, monolézii 

a prezimujúcom škodcom. Akoná-

hle teploty stúpnu v noci nad 0ºC 

a cez deň na 6ºC v priebehu 3 dní 

za sebou. Zo zeleniny začíname 

pri jesennej výsadbe striekať ces-

nak proti fúzavke cesnakovej. Po-

strek robíme pri teplote 10ºC tr-

vajúcou minimálne 3 dni za sebou. 

Jarné druhy zeleniny môžeme vy-

sádzať pri teplote nad 3ºC do zá-

honov a prikryjeme ich netkanou 

fóliou, príp. šaláty jarné, reďkov-

ky a pod. môžeme vysádzať do fó-

liovníkov a skleníkov. Niektorí zá-

hradkári si už vysádzali semiačka 

paprík, ale ktorí nato pozabudli, 

môžu si ich ešte vysadiť na rých-

lené rozmnožovanie do mini fóli-

ovníkov alebo do nádob na urých-

lenie klíčivosti. Rady a odborné 

poradenstvo na tel.č.: 0903 250 

921, 0904 023 001.

Potrebujete radu? 

Robíme návrh výsadby ovocných 

stromkov a okrasných rastlín, za-

bezpečujeme kvalitný výsadbový 

materiál, odborný rez ovocných 

a okrasných drevín, celoročnú 

ochranu stromkov a kríkov, ko-

senie trávnatých plôch, celoroč-

nú údržbu záhrad, zabezpečujeme 

práce na vysokej úrovni, likviduje-

me, poradíme na tel.č.: 0904 023 

001, 0908 957 693. Pokračovanie 

nabudúce.

Michaela Mojžišová  

Stretnutie s cestovateľom

DSS pri SČK, Banská Štiavnica  foto archív DSS

Zbierkový fond SBM s novými prírastkami  foto Daniel Harvan
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

PeTer KoNečNý: fi lMY, 

kToré zMeNili sveTkToré zMeNili sveT

Ako to všetko začalo? Ktoré fi lmové Ako to všetko začalo? Ktoré fi lmové 
diela znamenali pre svet viac, ako si diela znamenali pre svet viac, ako si 
ich autori v dobe vzniku možno mys-ich autori v dobe vzniku možno mys-
leli. Čo je naozaj dôležité poznať, aby leli. Čo je naozaj dôležité poznať, aby 
ste mali tie najdôležitejšie informácie ste mali tie najdôležitejšie informácie 
o dejinách kinematografi e? Kto nakrú-o dejinách kinematografi e? Kto nakrú-
til prvý horor, erotický fi lm, sci-fi , či til prvý horor, erotický fi lm, sci-fi , či 
akčný blokbaster? A je pravda, že náš akčný blokbaster? A je pravda, že náš 
život fi lmy úplne zmenili a pri rozho-život fi lmy úplne zmenili a pri rozho-
dovaní sa v rozličných situáciách, ich dovaní sa v rozličných situáciách, ich 
máme často pred očami. Svet fi lmu, máme často pred očami. Svet fi lmu, 
ako ho možno nepoznáte – o tom bude ako ho možno nepoznáte – o tom bude 
tento večer so šéfredaktorom portálu tento večer so šéfredaktorom portálu 
kinema.sk Petrom Konečným. Vstup-kinema.sk Petrom Konečným. Vstup-
né: 2 €né: 2 €

Sobota 7.3. o 18:30 hod.Sobota 7.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 8.3. o 18:30 hod.Nedeľa 8.3. o 18:30 hod.

ChAppieChAppie

Akčný/Thriller/Sci-Fi, USA, 2015, Akčný/Thriller/Sci-Fi, USA, 2015, 

121 min. Vstupné: 4 €. Dej sa odo-121 min. Vstupné: 4 €. Dej sa odo-
hráva v blízkej budúcnosti, kedy sa hráva v blízkej budúcnosti, kedy sa 
humanoidné roboty stali novými stráž-humanoidné roboty stali novými stráž-
cami zákona a poriadku. Sú neomylní, cami zákona a poriadku. Sú neomylní, 
presní a nekompromisní. Jeden z nich presní a nekompromisní. Jeden z nich 
je však iný. Chappie je výsledkom oje-je však iný. Chappie je výsledkom oje-
dinelého experimentu, zásadným zlo-dinelého experimentu, zásadným zlo-
mom vedeckého výskumu.mom vedeckého výskumu.

Nedeľa 8.3. o 16:00 hod.Nedeľa 8.3. o 16:00 hod.

AsTerix: Sídlo bohovAsTerix: Sídlo bohov

Animovaný, Francúzsko, 2014, 85 Animovaný, Francúzsko, 2014, 85 
min. Vstupné: 4 €. Július Caesar je min. Vstupné: 4 €. Július Caesar je 
výborný stratég a vodca, ktorý do-výborný stratég a vodca, ktorý do-
posiaľ nenašiel nikoho, kto by ho po-posiaľ nenašiel nikoho, kto by ho po-
razil. Iba hŕstka nepoddajných Galov razil. Iba hŕstka nepoddajných Galov 
sa naďalej vysmieva priamo do tváre sa naďalej vysmieva priamo do tváre 
slávneho rímskeho orla a odoláva jeho slávneho rímskeho orla a odoláva jeho 
vojnovým výpadom. Teraz má však vojnovým výpadom. Teraz má však 
Ceasar geniálny plán, ako sa drzých Ceasar geniálny plán, ako sa drzých 
Galov zbaviť raz a navždy: zviesť jed-Galov zbaviť raz a navždy: zviesť jed-
noduchých dedinčanov čarom civilizá-noduchých dedinčanov čarom civilizá-
cie v podobe veľkolepých rímskych sta-cie v podobe veľkolepých rímskych sta-
vieb.vieb.

Utorok 10.3. o 18:30 hod.Utorok 10.3. o 18:30 hod.

HľAdANie ViviAN MAYerHľAdANie ViviAN MAYer

Dokumentárny, USA, 2013, 83 min. Dokumentárny, USA, 2013, 83 min. 
Vstupné: 3 €. Príbeh záhadnej ženy Vstupné: 3 €. Príbeh záhadnej ženy 
nás zavedie do ulíc New Yorku a Chi-nás zavedie do ulíc New Yorku a Chi-
caga, kde Vivian Maier od roku 1950 caga, kde Vivian Maier od roku 1950 
až do svojej smrti v roku 2009 na-až do svojej smrti v roku 2009 na-
fotila vyše 100 000 dych vyrážajú-fotila vyše 100 000 dych vyrážajú-
cich fotografi í. Žiadnu z nich však za cich fotografi í. Žiadnu z nich však za 
svojho života nikomu neukázala. Fo-svojho života nikomu neukázala. Fo-
tografi e strávili desiatky rokov v za-tografi e strávili desiatky rokov v za-
prášených krabiciach a objavili ich čí-prášených krabiciach a objavili ich čí-
rou náhodou. Umelecká hodnota tohto rou náhodou. Umelecká hodnota tohto 
diela bola však taká, že Vivian Maier diela bola však taká, že Vivian Maier 
je dnes považovaná za jednu z najvý-je dnes považovaná za jednu z najvý-
raznejších osobností svetovej fotogra-raznejších osobností svetovej fotogra-
fi e 20. storočia.fi e 20. storočia.

Štvrtok 12.3. o 18:30 hod.Štvrtok 12.3. o 18:30 hod.

GhoUlGhoUl

Horor/Thriller, Česko, 2015, 91 min. Horor/Thriller, Česko, 2015, 91 min. 
Vstupné: 4 €. Ghoul rozpráva o trojici Vstupné: 4 €. Ghoul rozpráva o trojici 
fi lmárov, ktorí sa vyberú na Ukrajinu fi lmárov, ktorí sa vyberú na Ukrajinu 
s cieľom nakrútiť unikátny dokument o s cieľom nakrútiť unikátny dokument o 
mieste, kde prišlo za veľmi podivných mieste, kde prišlo za veľmi podivných 
okolností ku kanibalizmu. Ich pátranie okolností ku kanibalizmu. Ich pátranie 
sa nečakane začína prepájať s príbe-sa nečakane začína prepájať s príbe-
hom kanibala Andreja Čikatila a od-hom kanibala Andreja Čikatila a od-
haľujú sa znepokojujúce skutočnosti.haľujú sa znepokojujúce skutočnosti.

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.6/2015: „Nikdy 

som sa nenaučil nič, keď som rozprával.“ 

Výhercom sa stáva Jana Paukovi-

cová, Beluj 100, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížovku 

a zaslať ju spolu s kupónom do re-

dakcie ŠN v termíne do 16.3.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Me-

nandera: 

A., Amerícium, meno Komenské-

ho, patriaca psovi, zlosť,

B., 2.časť tajničky,  

C., Gén, drhne, oznámil úradom, 

vlož náboj, hudobná suita,    

D., Ponáhľa sa, časť tela, vojenský 

pakt, prehra v šachu,       

E., Kráľ zvierat, cudzie mužské 

meno, divoko, Katarína, 

F., Idka, druh Fatimy, vlani v 

ČR, drahý kameň,       

G., Boh mesta Eridu, poobí-

jal, diera v zemi, 107 v Ríme, 

spolu,   

H., Zviera, ktoré robí hate, 

Daniela, patriaci Eve, konaj,   

I., Titan, časť krosien, zubná 

pasta, roky po štiavnicky,

J., Koniec tajničky, číselná 

lotéria 5 čísel, 

K., Hlavná myšlienka, vlože-

ný po česky, opísala.

1., Zlučovacia spojka, chleba, 

osobné zámeno,      

2., Produkt včiel, vysoké uče-

nie, poludňajšie jedlo,

3., Akčný výbor, podáva, obidvoje,

4., Rastliny na vence pre víťazov, 

osop sa, 

5., Patriaca ose, manžel Ferihy, zn. 

auta,   

6., Náš denník, časť ľudského tela, 

odieral,

7., Saj, navar, jadierko, 

8., Druh auta, hrubý povraz, teraz,       

9., Elipsa, v dome, žrď na voze,            

10., Hrobľa, ženské meno, raj,               

11., Tiež, namotaj, 105 v Ríme, 

osobitná škola, kyslík,    

12., Drahý kov, zmotaj, mäsový 

podnik,

13., Vylučovacia spojka, brat Ábe-

la, šarha,  

14., Poobíjaj, mafi án exp., vojenská 

jednotka,    

15., Tí, čo majú veľa bohatstva, časť 

steny, 

16., Podmienková spojka, 1. časť 

tajničky.

Pomôcky: Evan, Chváta, Zafír, Ma-

tes, Myrty.    

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. 8
Krížovka
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Súťaž k Mesiacu knihy už o 

týždeň.

Naša redakcia umožní svojim čita-

teľom získať krásne knihy o Banskej 

Štiavnici, bez toho aby si ich muse-

li kupovať. Môžu ich získať bezplat-

ne, ak sa zapoja do čitateľskej súťa-

že, ktorú naša redakcia pripravuje 

s vydavateľstvom AB ART press k 

tohtoročnému Mesiacu knihy. Ta-

kéto prímenie si prvý jarný me-

siac vyslúžil ešte v časoch socializ-

mu a túto tradíciu si zachoval až do 

dnešných dní a to nielen na Sloven-

sku, ale aj vo svete. V marci sa to-

tiž konajú aj rôzne svetové knižné 

výstavy a veľtrhy. Na dvoch z nich 

bude zastúpená aj Banská Štiavni-

ca knihami, ktoré o našom meste 

vytvoril štiavnický rodák Vladimír 

Bárta  a jeho spoluautori. Ich dve 

obrazové publikácie Banskoštiav-

nické tajchy a Terra Banensium 

nominovalo Literárne informač-

né centrum Slovenskej republiky 

na medzinárodné podujatia, ktoré 

sa konajú v 2. pol.marca - Salon du 

livre v Paríži a Londom Book Fair, 

ktorý sa uskutoční začiatkom aprí-

la v hlavnom meste Veľkej Británie. 

Po skončení týchto prestížnych sve-

tových výstav uvedené publikácie 

aj naďalej ostávajú vo Fran-

cúzsku a Anglicku. Autori a 

vydavateľstvo AB ART press 

ich venujú našim zastupteľ-

ským úradom aby propago-

vali Banskú Štiavnicu a Slo-

vensko v ďalekej cudzine. Je 

to nielen výborné, ale aj vý-

hodné zviditeľnenie Banskej 

Štiavnice. Táto reklama totiž 

ani centom nezaťaží rozpo-

čet nášho mesta, lebo knihy 

na výstavy venuje ich hlavný 

autor Vladimír Bárta a vyda-

vateľstvo AB ART press. Au-

tor a vydavateľstvo však ne-

poslali tieto svoje špičkové 

diela len do Paríža  a Londýna, ale aj 

do našej redakcie. A práve tieto dve 

publikácie s podpismi ich autorov 

môžu získať čiatelia, ktorí sa zapoja 

do súťaže k tohtoročnému Mesiacu 

knihy. Odštartujeme ju už v najbliž-

šom čísle ŠN. Súťaž Knihy o Banskej 

Štiavnici bude mať 3 pokračovania 

a každý týždeň vyžrebujeme a kni-

hami odmeníme 3 výhercov. Aby 

to čitatelia nemali príliš ťažké od-

poveď na každú otázku si môžu vy-

brať z 3 možností, z ktorých jedna 

bude správna. Kto si správne tipne-

te a budete mať šťastie pri žrebova-

ní, môže získať nielen publikácie o 

našom meste:

Banská Štiavnica -Čarovné mesto, 

Banskoštiavnické tajchy a Terra 

banensium, ale aj ďalšie publiká-

cie Vladimíra Bártu. Z výberu kníh 

o Slovensku to budú knihy: Tatry, 

Bratislava, Nízke Tatry, Spiš, Ban-

ská Bystrica. 

Ak Vás vážení čitatelia naša infor-

mácia osloví nezabudnite si za-

bezpečiť najbližšie tri čísla ŠN, kde 

budú nielen informácia o súťažných 

knihách, ale aj súťažný kupón, kto-

rý bude treba k odpovedi pripojiť.

Tešíme sa na spoluprácu.

Redakcia ŠN a autori kníh

Knihy o Štiavnici pre našich čitateľov 
zadarmo

„Nemilovať knihu, znamená 

nemilovať múdrosť a 

nemilovať múdrosť znamená 

stávať sa hlupákom.“

( J.A.Komenský)

Už tradične spájame mesiac marec 

nielen s príchodom jari ale aj s me-

siacom knihy. Ten si pripomíname 

od roku 1955. Zvolili si ho kníh-

kupci, lebo na jar bola malá náv-

števnosť v obchodoch. A marec pre-

to, lebo sa v ňom narodil a zomrel 

aj nevidiaci  Matej Hrebenda, vý-

znamný buditeľ, ktorý sa podieľal 

na šírení  slovenskej kultúry. Kniž-

nica je pre mňa akýsi chrám múd-

rosti do ktorého som vždy vchádza-

la s úctou a túžbou spoznať niečo 

nové. Občas aj teraz zablúdim vo 

svojich spomienkach do detstva, 

keď som zaspávala s knihou pod 

vankúšom a ukrutne  som nenávi-

dela noc, ktorá ma oberala o naj-

krajšie chvíle v spoločnosti mojich 

obľúbených hrdinov. Vtedy bola 

kniha pre mňa, ale aj pre mojich 

vrstovníkov ten najkrajší darček. 

Dobrá kniha, je ako najlepší pria-

teľ, ktorý je vždy nablízku, keď ho 

potrebuješ. Je ako balzam, ktorý ti 

osvieži dušu a pomôže nájsť ,mož-

no aj nový zmysel života. Spomí-

nam si na jednu pani knihovníčku z 

môjho rodného mesta. S láskou sa 

venovala deťom a vždy ochotne po-

radila aj dospelým čitateľom. Keď 

prišiel niekto vrátiť knihy, vždy sa 

ho opýtala, či sa mu kniha páčila a 

čo ho na nej najviac zaujalo. Nie-

kedy z jej zvedavých otázok vznik-

la aj veľmi pekná a plodná diskusia. 

Takto získavala prehľad o „svojich“ 

knihách, ktoré jej tak veľmi pri-

rástli k srdcu. Možno to bola práve 

ona, ktorá vo mne prebudila lásku 

ku knihám. Jej vďačím, že ma cesta 

životom zaviedla práve týmto sme-

rom .No ako sa vraví, človek mieni, 

život mení. A tak to bolo aj u mňa. 

Ale človek predsa musí kráčať ďa-

lej a zvoliť si nový cieľ, ktorý chce 

dosiahnuť vo svojom živote. Však 

pri pohľade na knihu sa mi zno-

vu otvárajú listy spomienok, ktoré 

ani po rokoch nevybledli. Je veľká 

škoda, že v dnešnej dobe sa kni-

hám nevenuje až taká pozornosť. 

Skôr vidíme svoje deti, alebo vnú-

čatá vysedávať pri PC ako pri kni-

he. No nemôžeme hádzať všetkých 

do jedného vreca. Určite sa nájdu aj 

takí, čo nedajú na knihu dopustiť a 

možno v nej vidia aj toho najlepšie-

ho priateľa, ktorý ich nikdy neskla-

me. V knihe je veľká hodnota, kto-

rá ani po rokoch nestráca na cene a 

vždy bude mať miesto v živote člo-

veka.  Alica Gajanová

Marec – mesiac knihy

Týždeň mozgu 
– 16.3. -22.3.2015

Aj mozog - šéf spánku - ho potrebu-

je dostatok. V dňoch 16. – 22. mar-

ca 2015 bude prebiehať už 8. ročník 

celosvetovej akcie „Týždeň mozgu“, 

ktorej cieľom je upriamiť pozor-

nosť verejnosti na ľudský mozog, 

jeho schopnosti a zraniteľnosť. V 

Slovenskej republike je akcia inici-

ovaná Slovenskou Alzheimerovou 

spoločnosťou, Nadáciou Memory, 

Centrom Memory v spolupráci s 

Neuroimunobiologickým ústavom 

SAV. Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v Žiari nad Hronom 

sa už niekoľko rokov pripája k tým-

to aktivitám formou prednášok pre 

verejnosť, mladšiu i staršiu. Tiež 

formou dňa otvorených dverí na 

RÚVZ 17.3.2015. Zo skúseností a 

požiadaviek z minulých rokov sme 

sa rozhodli tohto roku venovať sa 

často kladenej otázke týkajúcej sa 

problémom so spánkom – nespa-

vosti. Každý z nás určite pozná čo 

prináša čo i len prechodné obdobie 

nespavosti. Trápi nás únava, vyčer-

panosť, stres, nervozita, nepokoj, 

hnev. Zdravý spánok je kľúčom k 

zdravému, kvalitnému životu. Ne-

spavosť nesmieme podceňovať. Po-

kiaľ krátkodobo nespíme z dôvo-

du „nepriaznivej fázy mesiaca“, stresu 

alebo starostí a máme pocit, že ne-

spavosť spôsobujú iné príčiny, kto-

ré sa nám nepodarí v krátkom čase 

odstrániť ani zmenou životosprávy, 

bolo by to vhodné riešiť s odborní-

kom. Spánková medicína bola prav-

depodobne súčasťou lekárskej pra-

xe od čias šamanov a liečiteľov a 

posledné desaťročie prinieslo nové 

poznatky o poruchách spánku (prí-

činy, diagnostika, liečba) aj na Slo-

vensku. 

Košťanová Zina 

a kolektív RÚVZ ZH

TOP 10 kina 
Akademik
Podľa návštevnosti v kine Akade-

mik k 2.3.2015:

1. Päťdesiat odtieňov sivej 

2. Hobit: Bitka piatich armád 

3. Paddington 

4. Cililing a Zver-Nezver 

5. Babovřesky 3 

6. Tučniaci z Madagascaru 

7. Hodinový manžel 

8. SpongeBob vo fi lme: Hubka na 

suchu 

9. Exodus: Bohovia a králi 

10. Velká šestka                 OKŠaMK
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III. liga v šachu - skupina C2

9. kolo

Šachisti Banskej Štiavnice prekva-

pujúco vyhrali s druhým nasade-

ným družstvom súťaže a to na jeho 

horúcej pôde. Opevnenie Banskej 

Štiavnice nastúpilo v zostave: Pre-

kopp Marián, Hipszki Július, Kole-

da Ivan, Zicho Tony, Hudec Timo-

tei, Hudec Eduard, Jancsy Peter a 

Majsniar Ján

Slávia TU Zvolen - Opevnenie Ban-

ská Štiavnica  3,5:4,5

Vyhrali Zicho, T. Hudec, E. Hudec a 

Majsniar, remizoval Hipszki

ŠK Veža Banská Bystrica B - Slovan 

Nová Baňa  6:2

ŠK Garde CVČ Detva A - ŠK MsL 

Kremnica  3:5

ŠK Čebovce - Slovan Sliač  7:1

ŠK Podpoľanie Detva - ŠK Vinica  

2:6

FTC Fiľakovo B - ŠK Magnezit Jel-

šava  6:2

Slovan Modrý Kameň - ŠK B6 Luče-

nec  4,5:3,5

PŠK Rimavská Sobota - ŠK Orlová 

Pohorelá  2,5:5,5

ŠK Garde CVČ Detva B  - ŠK Slovan 

Hrnčiarske Zalužany  3:5

ŠK Opevnenie Banská Štiavnica

Nečakaná výhra 
Banskoštiavnických šachistov

1 ŠK Čebovce 9 8 1 0 17 339.5

2 ŠK Vinica 9 7 1 1 15 338.5

3 ŠK Veža CVČ Banská Bystrica B 9 5 1 3 11 326.5

4 Opevnenie Banská Štiavnica 9 5 1 3 11 321.5

5 FTC Fiľakovo B 9 4 3 2 11 276.0

6 ŠK Podpoľanie Detva 9 4 1 4 9 343.0

7 Slovan Nová Baňa 9 4 1 4 9 335.5

8 Slávia TU Zvolen 9 4 1 4 9 327.5

9 ŠK Slovan Sliač 9 4 1 4 9 313.0

10 ŠK Orlová Pohorelá 9 3 3 3 9 259.0

11 Magnezit Jelšava B 9 3 2 4 8 333.5

12 ŠK B6 Lučenec 9 3 2 4 8 304.0

13 Slovan Modrý Kameň 9 3 2 4 8 252.0

14 ŠK Junior CVČ Banská Bystrica B 9 2 3 4 7 273.0

15 ŠK Garde CVČ Detva A 9 2 3 4 7 256.0

16 ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany 9 2 3 4 7 261.5

17 PŠK Rimavská Sobota 9 2 2 5 6 277.5

18 ŠK MsL Kremnica 9 1 4 4 6 242.5

19 ŠK Garde CVČ Detva B 9 1 2 6 4 258.5

V sobotu sme sa so staršími 

chlapcami zúčastnili turnaja v 

Lučenci.

Po dvoch výhrach a jednej remí-

ze sme siahali po medaile. To čo 

sme si pokazili dvomi prehrami v 

závere turnaja, mladší spoluhrá-

či v nedeľu odohrali na kvalitne 

obsadenom turnaji v Badíne. Ale 

stále nám chýbal jeden gólik k 

spokojnosti. Ďakujeme všetkým 

chlapcom za reprezentáciu nášho 

mesta.

Richard Neubauer

Víkend plný futbalu 

Starší žiaci na turnaji v Badíne  foto Archív Autora 

Prehra a víťazstvo 
LN Trade
4. liga v stolnom tenise

Družstvo LN Trade odohralo ďalšie 

dva zápasy 4. Ligy v stolnom tenise. 

Najprv na domácich stoloch pod-

ľahlo vedúcemu družstvu súťaže 

STK Vyhne „A“ jednoznačne v po-

mere 4:14 a následne prekvapujú-

co bodovalo na stoloch STK Lutila, 

kde zvíťazilo po dramatickom boji 

najtesnejším rozdielom 10:8, kde 

treba vyzdvihnúť predovšetkým 

výkon Buzalku, ktorý aj napriek 

zdravotným problémom vyhral 3 

zápasy. Ďalšie dve stretnutia odo-

hrá LN Trade na domácich stoloch. 

Už túto nedeľu hrá s druhým druž-

stvom tabuľky Žiarom „B“, a budú-

cu nedeľu so Žarnovicou „B“. Zápa-

sy sa začínajú o 10:00, v telocvični 

Katolíckej ZŠ nad plavárňou.

LN Trade – STK Vyhne „A“ 4:14

Body za LN Trade: Dobrovič Martin 

2, Buzalka a Marko po 1

STK Lutila – LN Trade 8:10

Body za LN Trade: 

štvorhry- Buzalka/Sedilek a Dobro-

vič Martin/Marko 

dvojhry-Dobrovič Martin 4, Bu-

zalka 3, Marko 1

Ján Sedilek

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 nominácie na 

najlepšieho športovca roka 2014 na 

e-mail: lucia.jarabekova@banskas-

tiavnica.sk. Podmienkou na nomi-

náciu športovec roka je, aby kon-

krétny športovec dosiahol úspech 

minimálne na krajskej úrovni.

Lucia Jarábeková, 

zapisovateľka 

Už 2.kolo tejto majstrovskej 

súťaže sa uskutočnilo dňa 

28.2. na plavárni v Brezne. 

Usporiadateľ „Fliper“ privítal viac 

než 150 pretekárov od detí pred-

školského veku až po veteránov. 

Štartovali plavci z Banskej Štiav-

nice. Žiaru nad Hronom, Rimav-

skej Soboty, Veľkého Krtíša, Ban-

skej Bystrice, Handlovej a domáci 

pretekári. Plavecký oddiel Sitno 

reprezentovali Adela Prefertuso-

vá a Alexandra Nemčoková, kto-

ré podali zlepšené výkony.

Výsledky: 

Žiačky „C“ r. 2005-2006

Adela Prefertusová: 7. 100m VS 

– 1:42.11, 14. 100m P – 2:06.30, 

5. 200m VS – 3:45.13

Žiačky „B“ r. 2003-2004

Alexandra Nemčoková: 8. 100m 

VS – 1:21.30, 12. 100m P - 

1:47.40, 6. 50m M - 0:42.36, 3. 

200m VS – 2:57.14

Vysvetlivky: 

VS - voľný spôsob, P – prsia, M 

- motýlik

Najbližšie preteky sa uskutočnia 

21.3. v Žiari nad Hronom pod 

názvom „Veľkonočné plavecké pre-

teky“.

Vlado Nemčok, PO Sitno BŠ

BB plavecký pohár 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
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služby

inzercia

Ponúkam Hostinec Blarazíny na  

prenájom, tel.č.: 0908 922 057

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

Doučím nemčinu, aj pokročilých,  

tel.č.: 0949 282 907

Ponúkam červenú tehlu z búra- 

nia 20 centov/ks, vlastné triedenie 

10 centov/kus, areál Dinasky, tel.č.: 

0902 623 244

Kameň a štrky, Kameňolom Šo- 

bov Geoclub, tel.č.: 0911 343 052

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. 

Slovenský Červený kríž 
v Banskej Štiavnici ponúka 

donášku obedov k vám do 

domácnosti v pracovné dni, 

Banská Štiavnica a okolie cena 

obeda 2,70 - 2,76 €. Kontakt: 

045/6921540, 0903 558 945.

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

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.

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

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

Mestská volejbalová ligy 

pokračovala v rozbehnutom 

tempe zápasmi 4. kola. 

Tabuľka sa pred posledným ko-

lom postupne profi luje, prven-

stvo v lige si úž počas tohto kola 

zabezpečilo družstvo Čistej práce. 

V hre zostáva ešte 6 bodov, kto-

ré môže získať každé družstvo a 

tak boj o 2. miesto bude ešte veľ-

mi zaujímavý. Posledné kolo ligy 

sa odohrá 14. marca v priestoroch 

Strednej odbornej školy služieb a 

lesníctva.  

Matúš Turányi 

Mestská volejbalová liga

Výsledky 

4.kolo – 21.2.2015 o 8:30 hod.

Zápas Výsledok

1. Počúvadlo - SkiDúbravy 13:25, 13:25

2. Volej - Renegáti 25:14, 25:22

3. Čistá práca - SkiDúbravy 25:17, 25:20

4. Počúvadlo - Volej team 9:25, 15:25

5. Džany - Renegáti 25:20, 22:25, 13:15

6. Čistá práca - Počúvadlo 25:21, 25:12

Priebežné poradie po 4. kole

Umiestnenie Názov družstva Počet zápasov Body

1. Čistá práca 8 23

2. SkiDúbravy 8 14

3. Volej team 8 14

4. Džany 8 11

5. Renegáti 8 10

6. Počúvadlo 8 0

Rozpis zápasov

5.kolo - 14.3.2015 o 8:30 hod.

Zápas

1. Čistá práca - Počúvadlo

2. Volej team - Džany

3. SkiDúbravy - Renegáti

4. Čistá práca - Volej team

5. SkiDúbravy - Džany

6. Renegáti - Počúvadlo


