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INZERCIA

5. marca 2015 sa o druhej 

hodine popoludní pri 

pamätníku nad poštou  zišli 

účastníci spomienkových 

osláv pri príležitosti 70. 

výročia oslobodenia mesta 

Banská Štiavnica. 

Prišli si pripomenúť 6. marec roku 

1945, keď vojská II. Ukrajinského 

frontu Červenej armády a Rumun-

skej armády oslobodili po dlhých 

bojoch naše mesto. Spomienkový 

akt zorganizoval Mestský úrad a 

Základná organizácia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov 

v Banskej Štiavnici. 

Po zimnej údržbe nastáva 

čas na jarné upratovanie. Na 

základe toho bol spracovaný 

Technickými službami, 

mestský podnik Banská 

Štiavnica, harmonogram 

jarného upratovania a čistenia 

mesta po zimnej údržbe 

2014/2015. 

S čistením mesta po zimnej údrž-

be 2014/2015 sa začína v 11. ka-

lendárnom týždni. Toto čistenie  

miestnych komunikácii bude pri-

spôsobené povahe k poveternost-

ným podmienkam, ktoré budú bra-

né do úvahy počas celého jarného 

čistenia a upratovania. Na zákla-

de uvedeného bude jarné čistenie a 

upratovanie prebiehať podľa nasle-

dovného harmonogramu za použi-

tia špeciálnej techniky v nižšie uve-

dených uliciach: 

Technika:

1. Špeciálne vozidlo Mercedes Uni-

mog ev.číslo BS 838 AN

2. Nakladač JCB BS Z007 

3. Nákladné vozidlo na odvoz pou-

žitého posypového materiálu ev.čís-

lo BS 279 AM 

4. Traktor s čistiacim zariadením 

(tzv.kefa)

Ručné čistenie mesta:

Na jarnom čistení mesta po zim-

nej údržbe sa bude podieľať 5 kme-

ňových zamestnancov z TS. m.p. a 

aktivační pracovníci z ÚP pod ve-

dením koordinátora Romana Kar-

tíka. Títo zamestnanci a aktivační 

pracovníci budú nasadzovaní hlav-

ne do ťažko prístupných ulíc špeci-

álnou technikou. 

70. výročie oslobodenia
Banskej Štiavnice

Čistenie mesta po zimnej údržbe

Účastníci spomienkových osláv pri pamätníku  foto Peter Sliacky
3.str.


3.str.

Špeciálne:

Piatok 20.3. o 17:00 hod.Piatok 20.3. o 17:00 hod.
Outdoor, 224 min. Vstupné: 2 €Outdoor, 224 min. Vstupné: 2 €

ExpedičNÁ kAMerAExpedičNÁ kAMerA

Detské ihriská 
otvorené
Oznamujeme verejnosti, že od 

pondelka 9.3. 2015 sú otvorené 

denne od 9:00 – 18:00 hod. det-

ské ihriská v lokalite Drieňová a 

Križovatka. OKŠaMK

Obchodná 
verejná súťaž
Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-

je obchodnú verejnú súťaž na pre-

daj:

- jednoizbového bytu s príslušen-

stvom v bytovom dome na Ul. L. 

Exnára 3, súp. č. 1300 v Banskej 

Štiavnici, spolu s prislúchajúcim 

podielom na pozemku p. č C KN 

1876, v k. ú. Banská Štiavnica. 

Minimálna požadovaná cena 

za nehnuteľnosti je 10.000,- €. 

Ukončenie predkladania návrhov 

do súťaže je 25.3.2015. Predme-

tom verejnej obchodnej súťaže je 

výber najvyššej cenovej ponuky na 

nehnuteľnosť. Bližšie informá-

cie a podklady k verejnej obchod-

nej súťaži si záujemcovia môžu 

vyzdvihnúť na Mestskom úrade v 

Banskej Štiavnici, odd. právnom a 

správy majetku, tel: 045 6949637, 

0905413945, e-mail: olga.nigri-

niova@banskastiavnica.sk. Pod-

mienky verejnej obchodnej súťa-

že sú zverejnené na úradnej tabuli 

mesta a na www.banskastiavnica.

sk.  MsÚ

Kolkomat
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9. 3.

čriepok
„Od roku 2000 doteraz sme zní-

žili počet postelí v nemocniciach 

o 11 311. Ak to bude takto pokra-

čovať za 25 rokov nebudeme mať 

v nemocniciach už žiadne postele, 

bude sa ležať postojačky.“

Ján Petrík

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

Jarný rez
Oznamujeme všetkým záhradká-

rom, že dňa 22.3.2015 bude ukáž-

ka jarného rezu stromkov u p. Bo-

huša Mojžiša na záhrade. Bližšie 

info na tel.č.: 0904 023 001 alebo 

0903 250 921.  SZZ

IC v obmedzenom 
režime
V dôsledku rekonštrukcie IC bude 

toto v dňoch 16. až 20. marca 

fungovať v obmedzenom režime, 

nakoľko nebude možné prijímať 

telefonické a internetové objed-

návky, resp. využívať tieto komu-

nikačné prostriedky. Návštevní-

kom, ktorí priamo navštívia IC, 

budú informácie podané v rám-

ci možností. Predaj vstupeniek do 

galérie J. Kollára a do mineralogic-

kej expozície bude zachovaný. Za-

chovaný bude v rámci možností aj 

predaj suvenírov a propagačného 

materiálu. Ďakujeme za porozu-

menie. Ján Sedilek, 

IC Banská Štiavnica

Oznam
Oznamujeme občanom nášho 

mesta, že žiadosť o výpis/odpis z 

registra trestov Vám na počkanie 

vyhotoví a vydá Slovenská poš-

ta, a.s., Kammerhofská 31, Ban-

ská Štiavnica. Nemusíte už pre-

to vycestovať za týmto účelom 

pri vybavovaní na Okresnú, resp. 

Krajskú prokuratúru do iných 

okresných miest.  ŠN 

Spoločenské stretnutie pri prí- 

ležitosti MDŽ - zamestnanky-

ne Mesta Banská Štiavnica. 

Zasadnutie Mestskej rady v  

Banskej Štiavnici. 

Pracovné rokovanie so staros- 

tom obce Hodruša-Hámre k 

cyklistickým trasám a k Mest-

ským lesom Banská Štiavni-

ca, s.r.o. 

Uskutočnilo sa pracovné roko- 

vanie na Úrade BBSK k oprave 

ciest a prideľovaniu dotácií.  

10. 3.

Uskutočnila sa gremiálna po- 

rada zástupcov mestských spo-

ločností a vedúcich oddelení 

MsÚ.  

Pracovné rokovanie s generál- 

nym riaditeľom Stredosloven-

skej vodárenskej spoločnosti, 

a. s. Banská Bystrica Ing. Vla-

dimírom Svrbickým k budova-

niu kanalizácií na Ul. SNP a Ul. 

8. mája.

Redakčná rada VIO TV. 

Pracovné stretnutie so zástup- 

cami spoločnosti Simkor, s.r.o. 

k ukončeniu výstavby bytov na 

Budovateľskej ulici.  

11. 3.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.  

Nahrávanie relácie v Rádiu Re- 

gina Banská Bystrica k výstav-

be bytov v mestách a obciach. 

12. 3.

Účasť na zasadnutí Výboru pre  

otázky zamestnanosti pri Úra-

de práce, sociálnych vecí a rodi-

ny v Banskej Štiavnici. 

Uskutočnilo sa zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici. 

13. 3.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Andrea Benediktyová

Nový spôsob platenia 

správnych poplatkov na 

okresných úradoch.

Zavedenie nových technológii umož-

nilo zaviesť do praxe aj nové možnosti  

pre uhrádzanie správnych poplatkov.  

Spôsoby a formy platenia rešpektujú  

princíp zabezpečenia občanom čo naj-

prístupnejších možností na ich uhra-

denie. Začiatkom roka bol aj na našom 

Okresnom úrade inštalovaný E-kol-

kový automat na uhrádzanie správ-

nych poplatkov. Na túto novú službu 

pre občana sme sa opýtali prednostu 

Okresného úradu, Križovatka 4 v B. 

Štiavnici Ing. Štefana Filipa:

1. Aké sú výhody platby cez E-kol-

komat?

Najväčšou výhodou platby cez E-

kolkomat je, že občan môže zapla-

tiť správny poplatok už pri podávaní 

svojej žiadosti. Pre žiadateľa je najdô-

ležitejšia rýchlosť vykonania platby. 

Občanovi je pri podaní žiadosti vysta-

vený doklad na platenie, v ktorom sú 

presne učené všetky náležitosti vráta-

ne príslušnej sumy poplatku. Doklad 

obsahuje aj čiarový QR kód. Pri plate-

ní týmto spôsobom stačí už len načí-

tať uvedený  kód na E- kolkomate a za-

platiť príslušnú sumu.  Občan si však 

môže predvoliť príslušnú  sumu po-

platku aj manuálne. Systém automatu 

je prepojený so sieťou úradu a záznam 

o zaplatení správneho poplatku je zo-

brazený u príslušného zamestnanca 

automaticky po jeho vykonaní. 

2. Kde a ako je ešte možné uhrá-

dzať správne poplatky?   

Na Okresnom úrade je možné správne 

poplatky zaplatiť aj priamou platbou v 

pokladni úradu. Na pracoviskách Slo-

venskej pošty je možné zaplatiť správ-

ny poplatok formou Poštovej pou-

kážky alebo vo forme Potvrdenia pre 

evidenciu poplatkov (sú podobné zru-

šeným kolkovým známkam). Pri za-

kúpení uvedených potvrdení si treba 

uvedomiť, že majú platnosť maximál-

ne 30 dní a potom už ich nie je možné 

použiť na úhradu alebo vrátiť. Každá z 

uvedených možností platenia má svo-

je prednosti z hľadiska užívateľského 

použitia, ale zároveň má aj isté zne-

výhodnenia, napr. dlhší prenos o za-

platení spôsobený časom medziban-

kového prevodu pri platbách mimo 

E-kolkomat. 

3. Ktoré skutočnosti je potrebné 

zo strany občana si uvedomiť pred  

použitím niektorého z uvedených 

možností platenie správneho po-

platku?

- Rýchlosť začatia požadovaného 

úradného úkonu, teda za aký čas bude 

Vaša požiadavka vybavená, priamo 

súvisí s rýchlosťou zaplatenia správ-

neho poplatku.  Úradný úkon je mož-

né realizovať vtedy, keď odborný za-

mestnanec úradu dostane cez počítač 

potvrdenie o zaplatení na príslušný 

účet.

- Možnosť vzniku chyby pri plate-

ní zo strany občana, ako je správnosť 

určenia účelu poplatku, výška poplat-

ku, správne určenie príslušného čísla 

účtu, správne vypísanie určenie varia-

bilného poplatku a pod.

Vzniknuté chyby si vyžadujú opravu, 

čo predlžuje čas vybavenia žiadosti a 

zároveň vyžaduje zo strany občana 

vykonanie opravných krokov. Problé-

mom s výskytom chýb je možné pre-

dísť konzultáciou s príslušným odbor-

ným zamestnancom, ktorý pomôže 

nielen pri praktickom riešení problé-

mu, objasní podmienky určené práv-

nymi predpismi, ale  po odkonzulto-

vaní  spôsobu platby   vystaví i doklad 

na platenie, v ktorom sú presne učené 

všetky náležitosti, vrátane príslušnej 

sumy poplatku pri osobnom vybavo-

vaní na úrade. Pri vybavovaní pomo-

cou výpočtovej techniky odporúča-

me urobiť obdobné kroky aj s určením 

výšky správneho poplatku formou 

elektronickej komunikácie.

4. Kde môžu riešiť občania rekla-

mácie?  

Všetky reklamácie pri nesprávnom 

zaplatení správneho poplatku, vráte-

nie nepoužitých platných Potvrdení 

pre evidenciu poplatku,  rieši občan 

prostredníctvom pracovísk Sloven-

skej pošty.

Za poskytnuté informácie poďakoval 

Michal Kríž

E-kolkomat 
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Po hymne a slovách po-

ézie, prednesených pani Katarínou 

Kissovou,  privítal tajomník ZO hos-

tí. Mesto zastupovali členovia po-

slaneckého zboru MsZ, zástupca 

primátorky mesta Ing. Marián Zim-

mermann, pani Renáta Antalová, 

Ivan Beňo, RNDr. Pavel Bačík a Ing. 

Ján Čamaj. Za Okresný úrad v Ban-

skej Štiavnici sa zúčastnil prednosta 

úradu Ing. Štefan Filip a Ing. Vladi-

mír Gálik vedúci odboru životného 

prostredia. Mestský úrad zastupo-

vala prednostka úradu Ing. Ivana 

Ondrejmišková a Ing. Jaromír Pi-

liar. Po položení kytíc sa prítomným 

prihovoril zástupca primátorky. Po 

ňom predniesol pozdravný príhovor 

pán Mgr. Ľubomír Jančo zástupca 

Oblastného výboru SZPB. Spomien-

ky priamych účastníkov oslobodzo-

vania mesta predniesol predseda ZO 

SZPB pán Vladimír Poprac. Účast-

níci osláv boli radi, že mohli medzi 

sebou privítať i pána Jozefa Kop-

čana, účastníka oslobodzovacích bo-

jov II. svetovej vojny. Tóny hymnic-

kej piesne „Kto za pravdu horí“ dali 

priestor uvedomiť si dôležitosť ta-

kýchto osláv, na ktorých sme si pri-

pomenuli hrdinstvo živých a obete 

mŕtvych. Je škoda, že sa týchto spo-

mienkových osláv zúčastňuje mladá 

generácia v minimálnom zastúpení. 

Naše poďakovanie patrí Mestu Ban-

ská Štiavnica za prípravu osláv, zú-

častneným hosťom, zástupcom po-

litických strán, členom ZO SZPB, 

ostatným občanom mesta a zástup-

com Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku. Za ZO SZPB

Jaroslav Dudík

NOVINKY

�1.str.

aforizmus 

Čistenie ulíc po zimnej 

údržbe bude vykonávané postup-

ne, ako je uvedené v harmonogra-

me, nie je vylúčená zmena, resp. 

opätovné nasadenie techniky, resp. 

zamestnancov na vyčistenie kon-

krétnej ulice. Chodníky popri MK 

pokrytých asfaltom bude vykoná-

vané len aktivačnými pracovníkmi 

počas celej jari až do letných mesia-

cov roku 2015.

Orientačné časy: 

11.kalendárny týždeň: budú čistené 

nasledovné ulice: Nám. sv.Trojice, 

Radničné námestie, ulice: A.Sládko-

viča, Kammerhofská, Dolná, Križo-

vatka, 1.mája, Akademická, Miero-

vá, Mládežnícka 

sídlisko Drieňová: L.Svobodu, Pát-

rovská, J.Straku, Energetikov, Brat-

ská, Kysihýbelská, Roľnícka.

12. kalendárny týždeň: uli-

ce: Ľ. Štúra, A. Pécha, Radnič-

né námestie- priestor pred VÚB, 

A.Kmeťa- priestor za mestskými 

WC, Botanická, Horná a Dolná ru-

žová, Hella. 

13.kalendárny týždeň: ulice: Novo-

zámocká, Strieborná, P.Dobšinské-

ho, Pletiarska, Slovanská, J.Matu-

šku, A.Bernoláka, M.Hattalu, 

J.Krasku, Železničiarska, časť ulice 

J.Fándlyho, Staničná. 

14.kalendárny týždeň: ulice: Robot-

nícka, Remeselnícka, Spojná, Taba-

ková, Na Zigmund šachtu, Striebor-

ná, Záhraxdná, Okrúhla. 

15.kalendárny týždeň: ulice miest-

nej časti Povrazník a Štefultov: Bu-

dovateľská, A.Komenského, Hor-

ná Huta, Obrancov mieru, Horáka, 

Benku, Na Mária šachtu, Tajovské-

ho, Hutnícka, Urbánka. 

16. kalendárny týždeň: ulice: 

D.Licharda, Vodárenská, Pod Čer-

venou studňou, Horná a Dolná Res-

la, J.K.Hella - medzi cintorínmi, Ka-

menná, Botanická. 

17.kalendárny týždeň: ulice v čas-

tiach mesta: Jergyštôlňa a Banky. 

Spracoval:  Gejza Volf, TS, m.p.

�1.str.

70. výročie oslobodenia
Banskej Štiavnice

Čistenie mesta po zimnej údržbe

Zaregistrovali sme, že žiadosti 

o výpis/odpis z registra 

trestov, z obchodného 

registra a z listu vlastníctva 

Vám na počkanie vyhotoví a 

vydá Slovenská pošta, a.s., 

na Kammerhofskej ul. 31 v 

Banskej Štiavnici. O stanovisko 

sme požiadali hovorkyňu 

Slovenskej pošty, a.s. Mgr. 

Stanislavu Pondelovú:

Výpisy z Registra trestov

Slovenská pošta prechádza trans-

formačným procesom, ktorým 

sa plánuje prebudovať spoloč-

nosť s rýdzo poštového operáto-

ra na národného operátora, ktorý 

je schopný poskytovať komplex-

né služby pre občanov a podnika-

teľov. V súčasnosti sú klientom na 

300 poštách po celom území SR 

k dispozícii služby Integrovaných 

obslužných miest, na ktorých SP v 

spolupráci s úradmi verejnej sprá-

vy poskytuje výpis z obchodné-

ho registra na právne účely a vý-

pis a odpis registra trestov na 

počkanie. Od marca sme rozšíri-

li aj poskytovanie služby Výpis z 

listu vlastníctva na právne účely 

zo 156 IOM pracovísk na všetkých 

300 (zoznam IOM pracovísk nájdu 

klienti na internetovej stránke 

http://www.posta.sk/sluzby/eso-

sluzby-statu)

Všetky IOM služby (výpis z ob-

chodného registra, registra trestov 

a výpis z listu vlastníctva na práv-

ne účely) poskytujeme pre obča-

nov na Pošte Banská Štiavnica 1.

Benefi tom pre občanov je najmä 

to, že služby sú elektronické a sú 

poskytované z jedného miesta. 

Občan zároveň ušetrí cestovné ná-

klady a čas, ktorý by inak potre-

boval na vycestovanie do krajské-

ho alebo okresného mesta, aby si 

danú službu vybavil na viacerých 

úradoch. Takto si tieto služby 

môže vybaviť priamo na svojej po-

šte - pod jednou strechou. 

Ako si vybavíte Výpis z Registra 

trestov?

- stačí, ak občania o službu úst-

ne požiadajú na IOM (Integrova-

né obslužné miesto) pracovisku na 

vybranej pošte a predložia občian-

sky preukaz

- všetky ostatné náležitosti/for-

mality vybaví IOM pracovník za 

občana

- výpis z OR či RT dostane občan 

na počkanie

Výpisy v číslach

Už doterajšie poskytovanie elek-

tronických služieb štátu nám po-

tvrdilo, že o tieto služby je rastúci 

záujem. Zo služieb poskytovaných 

na IOM pracoviskách majú obča-

nia najväčší záujem o výpis z regis-

tra trestov. Službu výpis z registra 

trestov sme spustili v júli minulé-

ho roka a za prvý mesiac sme ob-

čanom na 12-tich poštách poskyt-

li 855 výpisov z Registra trestov, v 

auguste to bolo 1527 a v septem-

bri 2166. Po tom, ako sme od no-

vembra 2014 rozšírili počet praco-

vísk na 300, počet výrazne stúplol. 

V decembri 2014 sme poskytli 7 

307 výpisov z registra trestov, za 

január 2015 to bolo 13 209 výpi-

sov a za február 2015 až 14 795 

výpisov.

Za poskytnuté informácie poďa-

koval 

Michal Kríž

Nové služby Slovenskej pošty pre občanov 

Expedičná 
kamera 
v kine Akademik.

Šiesty ročník fi lmového festivalu 

Expedičná kamera klepe na dve-

re aj v našom meste. V piatok 

20.3.2015  si o 17:00 hod budete 

môcť v kine Akademik pozrieť fi l-

mové naj lahôdky s outdoorovou 

tematikou. 

A Fine Line (beh, hory) - výstup 

Kiliana Jorneta na Mont Blanc. 

Alegria (cyklo, hory) – humanitár-

na expedícia  na bicykli cez Hima-

láje. 

And Th en We Swam (voda) - sami 

na veslici cez Indický oceán, Fyrst 

(high line) - český projekt prvého  

natiahnutia high line na Islande. 

500 miles to nowhere (paraglide) - 

800 km vo vzduchu. 

Horace (cyklo) - 80 rokov starý 

príbeh cesty Islandom

Into Th e Light (skaly) – lezenie v 

najväčšej jaskyni sveta (Omán)

Th e Nobody's River (voda) – zjazd 

najdlhšej rieky bez jedinej priehra-

dy (Amur - Mongolsko, Rusko)

Zuzana Patkošová

"Pri východe slnka najkrajšie úkazy 

možno vidieť na západe, pri západe 

slnka je najúchvatnejšie hľadieť na 

východ."

Myšlienka Katky Romušikovej 

z knihy Všetko má svoj čas
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Mesiacom február 2015 vzniká 

možnosť predkladania žiadostí 

o poskytnutie fi nančného 

príspevku na podporu vytvá-

rania pracovných miest vo 

vymedzenej oblasti verejného 

zamestnávania. 

Cieľom tohto projektu je podpo-

ra zamestnávania znevýhodne-

ných uchádzačov o zamestnanie z 

oprávnenej cieľovej skupiny s tým, 

že verejnému zamestnávateľovi, 

ktorý vytvorí pracovné miesto vo 

vymedzenej oblasti verejného za-

mestnávania a obsadí ho takým-

to znevýhodneným uchádzačom o 

zamestnanie, bude poskytnutý fi -

nančný príspevok na vytvorenie 

pracovného miesta.

Oprávnená cieľová skupina 

Znevýhodnení uchádzači o zamest-

nanie (ďalej len „znevýhodnený UoZ“) 

vedení v evidencii uchádzačov o za-

mestnanie najmenej 3 mesiace. 

(1) Znevýhodneného UoZ na účely 

tohto zákona je uchádzač o zamest-

nanie, ktorý je:

a) občan mladší ako 26 rokov veku, 

ktorý ukončil príslušným stupňom 

vzdelania sústavnú prípravu na po-

volanie v dennej forme štúdia pred 

menej ako dvomi rokmi a pred za-

radením do evidencie uchádzačov o  

zamestnanie nemal pravidelne pla-

tené zamestnanie (ďalej len „absol-

vent školy“),

b) občan starší ako 50 rokov veku, 

c) občan vedený v evidencii uchá-

dzačov o zamestnanie najmenej 

12 po sebe nasledujúcich mesiacov 

(ďalej len „dlhodobo nezamestnaný 

občan“),

d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie 

nižšie ako stredné odborné vzdela-

nie podľa osobitného predpisu,

e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesia-

cov pred zaradením do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie nemal 

pravidelne platené zamestnanie, 

f) štátny príslušník tretej krajiny, 

ktorému bol udelený azyl alebo kto-

rému bola poskytnutá doplnková 

ochrana,

g) občan, ktorý žije ako osamelá do-

spelá osoba s jednou osobou odká-

zanou na jeho starostlivosť alebo s 

viacerými osobami odkázanými na 

jeho starostlivosť alebo starajúca sa 

aspoň o jedno dieťa pred skončením 

povinnej  školskej dochádzky,

h) občan so zdravotným postihnu-

tím.

(2) Pravidelne platené zamestnanie  

na účely tohto zákona je zamestna-

nie, ktoré trvalo najmenej šesť po  

sebe nasledujúcich mesiacov.

Oprávnená aktivita

Podpora vytvárania pracovných 

miest pre znevýhodnených UoZ, 

s osobitným zreteľom na dlhodo-

bo evidovaných UoZ, u verejných 

zamestnávateľov vo vymedzených 

oblastiach verejného zamestnáva-

nia z oprávnenej cieľovej skupiny, 

prijatých do pracovného pomeru na 

dobu najmenej 3 mesiace, najviac 6 

mesiacov.

Vymedzenými oblasťami verejného 

zamestnávania sú:

-tvorba, ochrana, udržiavanie a 

zlepšovanie životného prostredia,

-ochrana pred povodňami, 

-starostlivosť o ochranu zdravia,

-poskytovanie sociálnych služieb a 

ďalších činností v sociálnej oblasti,

-starostlivosť o odkázané osoby vrá-

tane detí,

-starostlivosť o domácnosť,

-podpora ochrany a zachovania kul-

túrneho dedičstva, historických pa-

miatok,

-rozvoj a ochrana duchovných a kul-

túrnych hodnôt,

-doplnkové vzdelávanie detí a mlá-

deže,

-rozvoj športových aktivít,

-kultúrne alebo zbierkové charita-

tívne akcie,

-podpora ochrany verejného po-

riadku,

-oblasť komunitnej práce.

Charakteristika podporovaného 

vytvoreného pracovného miesta

Povinná doba trvania tohto pracov-

ného miesta je najmenej 3 mesiace, 

najviac 6 mesiacov.

Za vytvorenie pracovného miesta 

u zamestnávateľa sa považuje zvý-

šenie počtu pracovných miest, kto-

ré predstavuje v priemere za 3 až 6 

kalendárnych mesiacov v porovna-

ní s rovnakým predchádzajúcim ob-

dobím celkový nárast počtu jeho za-

mestnancov. 

Oprávnení žiadatelia

Verejným zamestnávateľom je:

a) obec alebo samosprávny kraj

b) rozpočtová alebo príspevková or-

ganizácia, ktorej zakladateľom ale-

bo zriaďovateľom je obec alebo sa-

mosprávny kraj,

c) rozpočtová alebo príspevková or-

ganizácia pôsobiaca v oblasti vodo-

hospodárstva, meliorácií, lesného 

hospodárstva, spravovania národ-

ných parkov,

d) občianske združenie, nadácia, 

nezisková organizácia poskytujúca 

verejnoprospešné služby, neinves-

tičný fond, zdravotnícke zariade-

nie, zariadenie sociálnych služieb, 

štátom uznané cirkvi a náboženské 

spoločnosti alebo Červený kríž,

e) iná právnická osoba, ktorá vyko-

náva oprávnené činnosti vo vyme-

dzenej oblasti verejného zamestná-

vania.

Verejným zamestnávateľom môže 

byť aj subjekt, ktorý v rámci svo-

jej činnosti vykonáva hospodár-

sku činnosť, tzn., že ho možno po-

važovať za podnik v zmysle čl. 107 

ods. 1 zmluvy o fungovaní Európ-

skej únie.

Žiadateľ (okrem zamestnávateľa, 

ktorý je obcou, VÚC alebo organi-

záciou zriadenou zákonom) je po-

vinný preukázať, že ku dňu pred-

loženia žiadosti o poskytnutie 

fi nančného príspevku vykonával 

svoju činnosť najmenej 12 mesia-

cov. Žiadateľ preukazuje vykonáva-

nie činnosti najmenej 12 mesiacov, 

napr. dátumom zápisu do prísluš-

ného registra.

Žiadateľ je povinný spolu so žiados-

ťou o fi nančný príspevok predložiť 

povinné prílohy k žiadosti. Infor-

mácie je možné vyhľadať na prí-

slušných stránkach Úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny (www.up-

svar.sk). Žiadatelia z okresu Ban-

ská Štiavnica sa môžu obrátiť na 

Mgr. Murančanovú na telefónnom 

čísle: 045/2444 403, z okresu Žiar 

nad Hronom na Mgr. Sochorovú na 

telefónnom čísle 045/2445 454, z 

okresu Žarnovica na Mgr. Lipian-

sku na telefónnom čísle 045/2448 

452.

Príspevok na podporu vytvore-

nia pracovného miesta

Príspevok na podporu vytvorenia 

pracovného miesta sa poskytne za-

mestnávateľovi, ktorý na vytvore-

né pracovné miesto prijme do pra-

covného pomeru znevýhodneného 

UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny 

na plný/polovičný pracovný úvä-

zok na dobu minimálne 3 mesia-

ce. Príspevok sa poskytuje mesačne 

počas najmenej 3 a najviac počas 6 

mesiacov v súlade s časovým har-

monogramom národného projek-

tu. Príspevok poskytuje zamestná-

vateľovi úrad, v ktorého územnom 

obvode verejný zamestnávateľ vy-

tvorí pracovné miesto.

Výška príspevku

Príspevok sa delí na dve časti:

1. Príspevok na úhradu časti celko-

vej ceny práce na jedno vytvorené 

pracovné miesto na jeden mesiac 

je najviac vo výške minimálnej cel-

kovej ceny práce na rok 2015. Mi-

nimálna celková cena práce na rok 

2015 je 513,76 EUR.

Mesačná výška príspevku je naj-

viac vo výške 95 % celkovej ceny 

práce zamestnanca, z toho najviac 

vo výške minimálnej celkovej ceny 

práce na rok 2015, t.j. maximálne 

513,76 EUR. Výška príspevku zod-

povedá pracovnému pomeru do-

hodnutému na ustanovený týžden-

ný pracovný čas.

V prípade polovičného pracovné-

ho úväzku sa príspevok na podpo-

ru vytvárania pracovného mies-

ta pomerne kráti a mesačná výška 

príspevku na úhradu časti celko-

vej ceny práce počas celého trva-

nia projektu zodpovedá sume ma-

ximálne 256,88 EUR.

2. Jednorazový príspevok na úhra-

du časti nevyhnutných nákladov 

súvisiacich s výkonom verejného 

zamestnávania na jedno vytvore-

né pracovné miesto, napr. osob-

né ochranné pracovné prostriedky, 

pracovný odev, pracovné pomôcky, 

pracovné náradie je vo výške naj-

viac 5% z celkovej ceny práce na rok 

2015, t.j. 56,65 EUR.

Dohodnutá výška príspevku sa po 

celú dobu trvania záväzku počas re-

alizácie národného projektu nebu-

de meniť (nevalorizuje sa).

Ústredie s dostatočným predstihom 

upozorňuje verejných zamestnáva-

teľov, ktorým bude poskytnutý fi -

nančný príspevok na podporu vy-

tvárania pracovných miest v rámci 

Operačného programu Zamestna-

nosť a sociálna inklúzia, že v roku 

2015 programové obdobie 2007 – 

2013 tohto operačného programu 

končí a v snahe predísť prípadným 

problémom pri ukončovaní národ-

ného projektu upozorňujeme na 

posledný termín predloženia žia-

dosti o úhradu platby, po ktorom 

nebude možné zo strany úradu žia-

dosť o úhradu platby akceptovať. 

Poslednú žiadosť o úhradu platby je 

zamestnávateľ oprávnený predložiť 

úradu najneskôr do 31.10.2015.

Na základe informácii ÚPSVAR 

spracovala 

Zuzana Paškayová

Národný projekt – Podpora vytvárania 
pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania
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,,Milovaná žena moja, buď 

mojím požehnaním, aby 

som sa necítil opustený, aby 

ma smútok nespútal, buď 

priateľkou mojou, mojím 

zrkadlom, v ktorom by som 

bol lepším, láskou poľud-

šteným, aby mi s tebou každý 

deň bola nedeľa.“ M. Solník

V piatok 6. marca 2015 sa veľ-

ká sála Kultúrneho centra v Ban-

skej Štiavnici rozžiarila vďačnými 

úsmevmi žien. Pri príležitosti MDŽ 

sa tu konala oslava ich sviatku, kto-

rú tradične pripravila Živena- spo-

lok slovenských žien, Smer- SD 

a Mesto Banská Štiavnica. Sláv-

nostný program sa začal dojíma-

vou piesňou ,,V slzách matička sede-

la“ v podaní študenta Gymnázia A. 

Kmeťa  Adama Mikolášika s hudob-

ným doprovodom p. Jozefa Radjan-

skeho.O dobrú náladu sa postarala 

naša jedinečná moderátorská dvo-

jica Mgr. Renáta Taligová a Mgr. 

Peter Danáš, ich neodmysliteľný 

šarm, myšlienkové osvieženie a po-

hotovo vtipná konverzácia na tému 

ako prežiť po boku muža. Príjem-

ným prekvapením bol koncert po-

pulárneho speváka Miroslava Švá-

bu, rodáka z Banskej Štiavnice. Pán 

Švába sa spevu profesionálne venu-

je takmer 40 rokov. Má za sebou ti-

sícky koncertov doma i v zahraničí. 

(Česko, Nemecko, Francúzsko, Ra-

kúsko, Maďarsko, Poľsko, Rumun-

sko, Kórea, atd.),účinkoval s veľ-

kým bratislavským Big Bandom, 

je tiež známy z televíznych kabare-

tov a relácií, ako napr. Repete Ivana 

Krajíčka, Šlágerparáda, Kaviareň 

Slávia a iné. Po kytici svetoznámych 

romantických piesní sa prítomným 

dámam prihovoril  zástupca pani 

primátorky Ing. Marián Zimmer-

mann, ktorý okrem slov uznania a 

vďaky vyslovil vrúcne prianie, aby 

oči žien nepoznali slzy a aby ich srd-

cia napĺňali len radosť a láska. Po 

jeho slovách nasledovali tri piesne 

v podaní našej krásnej 

a talentovanej Štiav-

ničanky Patrície Deb-

nárovej s doprovodom 

pána Radjanskeho a 

roztlieskané, ba i roz-

tancované fi nále pat-

rilo opäť Miroslavovi 

Švábovi a veľkým sve-

tovým šlágrom. Každú 

z prítomných dám po-

tešil aj kvietok a dar-

ček, baretka od pani 

Jolky Šamovej, pred-

sedníčky Živeny, kto-

rá ich v úctyhodnom 

množstve vlastnoruč-

ne uháčkovala, a milé 

rukavičky (chňapky), 

dielka šikovných rúk pani Lyd-

ky Schneiderovej. Na spríjemne-

nie slávnostných chvíľ prispeli aj 

povestne chutné koláčiky od mno-

hých prítomných dám a ochotná 

obsluha študentov Súkromnej ho-

telovej akadémie v Banskej Štiavni-

ci. Poďakovanie patrí všetkým, or-

ganizátorom, účinkujúcim a našim 

drahým sponzorom.

Janka Bernáthová

Pripomenuli sme si sviatok 
všetkých žien 

Oslavy MDŽ v Kultúrnom centre  foto Peter Sliacky 

Peknú nedeľu 8.3.2015 nás 

poctil svojou návštevou 

starosta obce Banský 

Studenec pán Santoris. 

Svojím príhovorom a peknými slo-

vami o ženách nás veľmi potešil a 

povzbudil v ďalších rokoch. Úctu vy-

jadril kyticami kvetov. Svojím mu-

zikantským umením nás pobavili 

a zaspievali p. Jakubík v sprievode 

spevákov – p. Kulišeka, Rada Lam-

pera, Jožka Lampera a Lacka Dole-

tinu. Veľká vďaka za to, že ste si nás 

uctili a za udržiavanie tradícií a sta-

rých dobrých zvykov. Ďakujeme. 

Ženy z Vitality

Oslavy MDŽ v dome seniorov 
v Banskom Studenci 

Klienti domu seniorov Vitalita  foto Archív autorov

Kam v BŠ 
a okolí?
13.3. Vernisáž výstavy fotografi í: 

Hviezdny prach. Výstava unikát-

nych záberov celebrít showbizni-

su z festivalu v Cannes v podaní 

autora Petra Leginského. Výstava 

potrvá do 30.4.2015. Penzión Co-

smopolitan-vežička, 17:00.

13.3. Cestovateľské premietanie: 

S kajakom po Európe. Premieta-

nie a rozprávanie o vodáckych zá-

žitkoch z rôznych kútov Európy. 

A môžte vyhrať kajakársky kurz. 

Vstup voľný. Vinocentrum, 18:30

13.3. Koncert: Darkness Positive 

Tour 2015 s Tomy Kotty, Archan-

jel Caff e Bar, 21:00

13.3. Jameson St. Patrick party. 

Pražovňa, 21:00

14./28.3. Ochutnávka vína: Víno 

na Olympe. Fantastické sloven-

ské vína, vynikajúci someliér, 

prostredie vínnej pivnice priamo 

v banskej štôlni. Penzion Cosmo-

politan-vežička, 19:00

15.3. Chovateľská prehliadka po-

ľovníckych trofejí. Výstava v sýp-

ke pri kaštieli. Múzeum vo Svä-

tom Antone, 10:00. 

17./20./24.3. Dielnička v Kam-

merhofe. Zdobenie kraslíc 

voskom a slamou. Kontakt: 045-

694 94 51, muzeumbs.sk. Kam-

merhof, 14:00 - 16:00

18.3. Quiz show v Cosmopolita-

ne

Pre všetkých bystrých, múdrych, 

šikovných ! Súťažte s víťazom 

všetkým slovenských kvízov - An-

drejom Návojským. Prihláste sa 

na: 0918 601 149. Penzión Co-

smopolitan-bowling, 19:00.

19.3. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom: Márius Kopcsay. Spi-

sovateľ, scenárista a novinár. 

Podujatie moderuje Zuzka Tkáči-

ková. Vstup voľný. Antikvariátik, 

17:00.

20.3. Štiavnický kvíz vo Vile Mag-

nólia. Zostavte si súťažný tím s 

maxi 5 os. Vymyslite názov tímu 

a prihláste sa na: 0917 824 514. 

Vila Magnólia, 18:30

21.3. Večera s chuťou Argentíny. 

Hudba, vzrušujúci tanec a ochut-

návka tradičnej kuchyne. Infor-

mácie: 0903 404 533, 045 692 12 

13. Hotel Grand Matej, 19:00. 

23.3. Deň vody v SBM: Voda, 

energia baníctva. Kammerhof, 

expozícia Baníctvo na Slovensku

25.3. ZUŠ: Jarný koncert. ZUŠ, 

15:30 

Zmena programu vyhradená ! 

Región Banská Štiavnica
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Každoročne sa v prvý marcový 

piatok, tohto roku 6. marca 

2015, konáva i konal Ekume-

nický Svetový deň modlitieb, 

na ktorý sú pozývané nielen 

ženy, ktorým sú určené, ale aj 

muži a deti všetkých viero-

vyznaní. 

Jedno z takýchto podujatí sa usku-

točnilo v Kremnici, na ktoré  bol  po-

zvaný aj štiavnický evanjelický cir-

kevný zbor. Záujem oň predstihol 

očakávanie. Zúčastnilo sa ho až 23 

Štiavničanov so svojím kaplánom 

Tomášom Valašíkom. Počet zapája-

júcich sa zborov z roka na rok rastie. 

Dnes sú do hnutia zapojené ženy 

rôznych rás, národností, kultúr a 

tradícií vo vyše 180 krajinách sveta 

a je potešiteľné, že tentoraz nechý-

bala ani Banská Štiavnica. Cieľom 

iniciatívy je vzájomné spoznávanie a 

zbližovanie kresťanských spoločen-

stiev a zároveň pomoc pri odstraňo-

vaní biedy vo vzdialených krajinách. 

Tento rok sa pozornosť upriami-

la na ženy z Bahám, kam poputuje 

aj tohtoročná fi nančná zbierka. Na 

Ekumenickom Svetovom dni modli-

tieb bolo podstatné, že státisíce ľudí 

na celom svete sa opäť  modlili za 

ženy týrané, znásilňované, za deti, 

ktoré boli zneužívané telesne, se-

xuálne, verbálne či iným spôsobom. 

Zástup modliacich nie je malý a stále 

rastie. Modlitba má magickú silu. Tu 

u nás, ale aj všade inde. A všetci spo-

lu tvoria neprehliadnuteľný zástup. 

Keď toto vedomie obšťastňuje a po-

silňuje ženy na celom svete, tak Sve-

tový deň modlitieb plní svoju úlohu. 

Podstatné je, že potrebu jednoty si 

začali uvedomovať už takmer všetky 

kresťanské cirkvi. A to je to najdôle-

žitejšie. V zaplnenom kremnickom 

evanjelickom kostole zneli modlit-

by žien, detí, kňazov evanjelických i 

katolíckych, znela organová hudba, 

počúvali sme nádherné vyznania 

i kázeň. Bola zima, a predsa ako-

si teplejšie okolo srdca. Neboli sme 

stŕpnutí ani vážni. Dokonca, a to ne-

viem, či bolo plánované a či impro-

vizované kvôli zime, sme na výzvu 

pri speve refrénov striedavo vstáva-

li raz muži a raz ženy, takže sme sa 

aj zahriali aj odľahčili vážnosť situ-

ácie. Pohostinnosť Kremničanov na 

evanjelickej fare po skončení sláv-

nosti len umocnil príjemný pocit z 

podujatia a urobil záverečnú bodku 

za piatkovým ekumenickým dňom i 

nevšedným večerom. Vďační za zá-

žitok, veľkorysé pohostenie a spo-

kojní, že sme urobili dobrú vec, sme 

sa vrátili do svojich domovov. Kiež-

by nás o rok bolo opäť viac a viac.

Oľga Kuchtová

Štiavničania v Kremnici

V roku 2014 uplynulo 200 

rokov od úmrtia Leopolda 

Antona Ruprechta (1748-1814), 

vynikajúceho profesora 

Baníckej a lesníckej akadémie 

v Banskej Štiavnici. 

Narodil sa 14. novembra 1748 v 

Smolníckej Hute v rodine banského 

úradníka. Odborné vzdelanie získal 

štúdiom na Baníckej škole v Smol-

níku, založenej v roku 1747. Po päť-

ročnej odbornej praxi na Vrchnom 

inšpektorskom úrade v Smolníku 

začal v roku 1772 študovať na ban-

skoštiavnickej Baníckej akadémii, 

štúdium ukončil s absolutóriom 

v roku 1774 a bol vymenovaný na 

miesto fi škála (právnika) na Vrch-

nom inšpektorskom úrade v Smol-

níku. Už na štúdiách vynikal veľ-

kým záujmom o chémiu a baníctvo, 

čo boli základné predpoklady k jeho 

vymenovaniu v roku 1779 za profe-

sora chémie a metalurgie, minera-

lógie a vedúceho katedry chémie na 

Baníckej akadémii v Banskej Štiav-

nici. Pod jeho vedením bolo v roku 

1786 dobudované a zmodernizova-

né laboratórium katedry chémie v 

Belházyho dome. Venoval sa tiež aj 

analýzam minerálov a rúd a budo-

vaniu mineralogických zbierok na 

vlastnej katedre, aj na iných inštitú-

ciách. Doplnil cisársku mineralogic-

kú zbierku vo Viedni, zbierky v Mi-

láne, Padove a v Paríži. V roku 1781 

prvý v Uhorsku zaviedol vo svo-

jich prednáškach do chémie termín 

„chemický proces“ na vyjadrovanie 

chemických reakcií. Okrem chémie 

prednášal aj skúšobníctvo, minera-

lógiu a hutníctvo. V roku 1784 za-

čal prednášať aj teóriu o elektrine so 

zameraním na atmosférickú ener-

giu. Pod jeho vedením bol v roku 

1783 osadený na sklade čierneho 

trhacieho prachu na Prachárni v 

Banskej Štiavnici prvý bleskozvod, 

neskôr boli bleskozvody osadené  

aj na ďalších prachárňach v ban-

skoštiavnickej oblasti, ako aj v iných 

banských oblastiach. Mimoriadny 

význam jeho výskumnej práce sú-

visel so zavádzaním Bornovej, tzv. 

európskej nepriamej amalgamač-

nej metódy (amalgamácia je reak-

cia, založená na schopnosti ortu-

ti viazať na seba drahé kovy, zlato 

a striebro a oddeľovať ich od ostat-

ných hornín). Sám overil a vylep-

šil Bornovu metódu vo svojom la-

boratóriu, zriaďoval amalgamačnú 

hutu v Sklených Tepliciach, kde bol 

v septembri 1786 demonštrovaný 

amalgamačný proces účastníkom 

1. medzinárodného zjazdu chemi-

kov - metalurgov. Štiavnický po-

byt profesora Ruprechta sa skončil 

v roku 1792, kedy bol preložený do 

Dvorskej komory vo Viedni a pový-

šený do funkcie dvorského radcu. V 

roku 1801 sa stal členom Mineralo-

gickej spoločnosti v Jene a v roku 

1812 bol vymenovaný za znalca 

štiavnickej banskej oblasti. V roku 

1802 odišiel do dôchodku, posled-

ný údaj o jeho osobe je zo dňa 6. ok-

tóbra 1814, kedy Dvorská komo-

ra vo Viedni nariadila vyvesiť jeho 

portrét v aule Baníckej akadémie, 

pravdepodobne v súvislosti s jeho 

úmrtím. Z iniciatívy Federácie eu-

rópskych chemických spoločností 

bol pred niekoľkými rokmi vypraco-

vaný a zrealizovaný „Milenium Pro-

ject“ osláv význačných európskych 

chemikov za obdobie ostatných 200 

rokov. Do projektu sa zapojila aj Slo-

venská chemická spoločnosť, ktorá 

predložila návrh nominácie 17 osôb 

zo Slovenska na zápis do uvedené-

ho zoznamu. Do zoznamu sa do-

stala iba jediná osoba, A. Ruprecht, 

ktorý tým získal vysoké uznanie aj 

z celoeurópskeho hľadiska. Ban-

skoštiavnicko-hodrušský banícky 

spolok má zámer v tomto roku ini-

ciovať u Slovenskej chemickej spo-

ločnosti zorganizovanie odborného 

podujatia v Banskej Štiavnici k jubi-

leu A. Ruprechta, počas ktorého by 

sa mu mala osadiť aj pamätná tabu-

ľa.  Ivan Herčko

K 200. výročiu úmrtia Leopolda Antona Ruprechta

Štiavničania na kremnickej evanjelickej fare  foto Oľga Kuchtová 

Na bežky
Na internetovej adrese informu-

jeme verejnosť o príprave a údrž-

be lyžiarskych bežeckých tratí na 

Červenej studni. S úpravou bežec-

kých lyžiarskych tratí sme začali, 

žiaľ, až v závere lyžiarskej bežec-

kej sezóny. Dôvod je ten, že stro-

je na prípravu a úpravu sú staršie 

a vyžadujú rôzne úpravy a opra-

vy. Boli zakúpené sympatizantmi 

športovania z vlastných prostried-

kov. V sezóne sme upravovali asi 

6 km úsek ratrakom, ktorý je na 

dobrej úrovni. To je úsek, ktorý 

sme stihli pripraviť pred sezónou 

a pred rôznymi obvineniami záuj-

mových skupín. V budúcej sezóne 

úpravu bežeckých a sánkarskych 

tratí uskutočníme v rozsahu, ako 

je naším zámerom. OZ Červe-

ná studňa môžete venovať 2 % z 

daní, ktoré budú použité na úpra-

vu a údržbu turistických, športo-

vých, informačných aktivít. Ďa-

kujeme za každé euro, zároveň 

uvádzame údaje pre 2 % z daní: 

Obchodné meno(názov): Červená 

studňa. Právna forma: Občianske 

združenie. IČO/SID: 42310911. 

Sídlo/ulica: Energetikov 7, 969 01 

Banská Štiavnica alebo na banko-

vý účet: 1449962001/5600. Viac 

info na: www.nabezky.sk. 

OZ Červená studňa



7
číslo 9 • 12. marec 2015

sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„More lásky si 

so sebou vzal, 

hory bolesti za-

nechal, prázd-

no je tam, kde 

znel Tvoj hlas, 

spomienka na Teba zostáva v 

nás.“ Dňa 10.marca 2015 

sme si pripomenuli 15. vý-

ročie úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, brata a švagra 

p. Augustína Kriegera. S 

láskou  spomínajú manželka 

Libuša, dcéry Ida a Ivana s 

rodinami a ostatná rodina

Spomienka

„Bola si s nami 

a navždy s 

nami zosta-

neš.“ S hlbo-

kým žiaľom, 

bolesťou a 

smútkom v srdci sme si dňa 

28.2.2015 pripomenuli ti-

chou spomienkou 1.výročie, 

čo nás navždy opustila naša 

drahá milovaná, starostli-

vá a obetavá manželka, ma-

minka, starká, dcéra, sestra a 

svokra Evka Mlynáriková, 

rod. Ličková. Venujeme túto 

spomienku z hlbokého srd-

ca na našu drahú, ktorá nás 

opustila. Spomínajú man-

žel, syn Tomáško s dcérkou – 

vnučkou Sofi nkou a manžel-

kou, mamička, sestra Alena s 

rodinou, príbuzní a známi. 

Smútiaca rodina 

Oznam 
Stredná odborná škola lesnícka 

oznamuje, že Botanická záhrada 

je znovuotvorená pre verejnosť. 

Zároveň prosíme návštevníkov o 

trpezlivosť a zhovievavosť pri pre-

chode v záhrade, nakoľko kalami-

ta sa stále spracováva. Upozorňu-

jeme, že je potrebné pohybovať sa 

len po chodníkoch a nevstupovať 

na vysadené a kalamitné plochy, 

pretože ešte stále hrozí nebezpe-

čenstvo úrazu. Ďakujeme za po-

chopenie. 

SOŠL BŠ

Dňa 5.3.2015 sa uskutočnilo v 

prezidentskom a kniežacom 

salóne Baníckej krčmy pri 

štôlni Glanzenberg prijatie 

Jána Jakubíka, významného 

člena Banskoštiavnicko-hod-

rušského baníckeho spolku 

a zakladateľa spevokolu 

Štiavničan, pri príležitosti jeho 

významného životného jubilea 

80 rokov života.

Slávnostný príhovor podpredse-

du baníckeho spolku RNDr. Karo-

la Weisa, PhD. obsahoval aj nasle-

dovné údaje: Jubilant sa narodil sa 

4.3.1935 vo Svätom Antone. Stredo-

školské vzdelanie získal štúdiom na 

Jedenásťročnej strednej škole v Ban-

skej Štiavnici, ktorú ukončil maturi-

tou v roku 1955. Stredoškolské od-

borné vzdelanie získal dištančným 

štúdiom na Konzervatóriu v Žili-

ne, ktoré ukončil maturitou v roku 

1968. Jeho prvým zamestnávate-

ľom po skončení základnej vojen-

skej služby boli  Rudné bane, závod 

Banská Štiavnica, kde nastúpil za-

čiatkom roku 1958 v pracovnej po-

zícii robotník v bani na šachte Ma-

ximilián. Ešte v tom istom roku sa 

zamestnal v Plete v pracovnej pozícii 

mechanik pletacích strojov. V roku 

1961 sa vrátil na závod Rudných 

baní v Banskej Štiavnici, kde praco-

val až do roku 1968 v pracovnom za-

delení vrtár a vzorkárske práce. V 

tom istom roku odišiel do Plety, kde 

pracoval v Závodnom klube ROH až 

do roku 1971. V roku 1971 sa stal za-

mestnancom Farského úradu v Ban-

skej Štiavnici, tu pôsobil do roku 

1974 v pracovnej pozícii organista. V 

roku 1974 sa po druhý raz vrátil na 

závod Rudných baní v Banskej Štiav-

nici. Tu pracoval najprv na propa-

gačnom oddelení, neskôr v pracov-

nej pozícii skladník a svoju aktívnu 

pracovnú činnosť ukončil ako robot-

ník v bani. Tu utrpel v roku 1988 na 

5. obzore Jozef žily pri rekonštruk-

cii výdrevy v komíne ťažký pracovný 

úraz, následkom čoho odišiel v roku 

1989 na invalidný dôchodok. J. Ja-

kubík sa významne angažoval aj na 

kultúrnom poli, v roku 1972 založil 

mužský spevácky zbor pri Rudných 

baniach v Banskej Štiavnici, kto-

rý vznikol z pôvodného baníckeho 

kvarteta a bol jeho prvým zbormaj-

strom. Vo funkcii zbormajstra pôso-

bil do roku 1997. Od roku 2003 začal 

spevácky zbor pôsobiť ako samostat-

né občianske združenie pod názvom 

Spevokol Śtiavničan. Dnes je Spe-

vokol Štiavničan samozrejmou sú-

časťou kultúrneho a spoločenského 

života Banskej Štiavnice, čo je aj zá-

sluhou p. Jána Jakubíka. V progra-

me prijatia nechýbal ani slávnost-

ný šachtág, počas ktorého jubilant 

úspešne absolvoval čestný skok cez 

kožu  podľa § 24a zákona č. 1/2001 

Zb. zákonov baníckeho spolku o udr-

žiavaní poriadku a povznesenej nála-

dy na šachtágu (pivný zákon). Hlav-

nými funkcionármi šachtágu boli: 

Ing. Durbák – prezídium, Ing. Ferenc 

– kontrárium, Mgr. Kružlic – kantor,  

M. Šesták – fuchmajor, V. Nemčok 

a M. Špunta– držitelia ošliadra, Ing. 

Karabelly – pivný dispečer, krstným 

otcom mu bol Ing. Peter Moravitz. 

Po šachtágu sa uskutočnilo posede-

nie pri baníckom kahanci, do kto-

rého prispeli aj členovia spevokolu 

Štiavničan, ako aj sám jubilant hrou 

na harmonike. Osobitnú hudobnú 

zdravicu predniesol Ľubomír Spi-

šiak, člen folklórneho súboru Sitňan. 

Do ďalších rokov želáme jubilantovi 

hlavne pevné zdravie, veľa osobných 

úspechov a ešte veľa zdarného kan-

torovania na spoločenských poduja-

tiach mesta. „Zdar Boh!“

Milan Durbák

Ján Jakubík osemdesiatročný

V seniorskom veku je dôležité, 

aby sa človek neuzavrel pred 

svetom, aby trávil svoj voľný 

čas v kolektíve, kde môže 

medzi seberovnými hovoriť 

o svojich radostiach a staros-

tiach a môže sa realizovať v 

tom, čo ho baví. 

Na tento účel sa zriaďujú cen-

trá voľného času, kluby dôchod-

cov. Klub dôchodcov v Štefultove 

hodnotil svoju činnosť za uplynu-

lý rok na výročnej schôdzi kona-

nej dňa 26. februára 2015. Činnosť 

klubu bola aj v uplynulom roku na 

vysokej úrovni. Veľkou mierou k 

tomu prispel spevácko-tanečný 

súbor „Jašteričky“, ktorý vystupo-

val na „Stretnutí pletárov“, „Senior-

skom talentáriu“, „Stretnutí generá-

cií na Starom zámku, na výročnej 

schôdzi Slovenského zväzu invali-

dov, na návšteve v Dome sociálnej 

starostlivosti v Prenčove a v Domo-

ve sociálnych služieb v Banskom 

Studenci. V rámci udržiavaní tradí-

cií členovia sa zúčastnili na fašian-

govom sprievode. Zorganizovali 

výstavku kníh, spojenú s predajom, 

pripomenuli si Mesiac lesov, zorga-

nizovali MDŽ, oslavy oslobodenia 

obce, oslobodenia našej vlasti, SNP, 

Dňa svätého Cyrila a Metoda, Me-

siaca úcty k starším. Klub dôchod-

cov má družbu s miestnou mater-

skou školou. Navštevuje ich pri 

príležitosti MDD, Mikuláša a deti 

vystupujú s kultúrnym programom 

na MDŽ a Mesiaca úcty k starším. V 

uplynulom roku sa naši seniori zú-

častnili dvoch zájazdov do termál-

nych kúpeľov v Rapovciach pri Lu-

čenci a v Kováčovej. Šikovné ruky 

našich žien sa zapájajú do výzdoby 

miestností, vytváraní rôznych ruč-

ných prác i pri brigádnickej pomoci 

pri Pomníku padlých a okolia Den-

ného centra. Je predpoklad, že čle-

novia Klubu dôchodcov budú po-

kračovať vo svojej dobrej práci i v 

tomto roku. 

Milan Štencl  

Štefultovskí seniori bilancovali

Členovia klubu dôchodcov v Štefultove  foto Archív KD
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Rok 2014 je za nami. Rád by som sa 

v krátkosti zameral na niekoľko dô-

ležitých udalostí, možno povedať aj 

historických medzníkov, ktoré sme 

si v uplynulom roku ako mesto pri-

pomenuli. 

Mimo tradičných, pravidelne orga-

nizovaných podujatí bola venovaná 

veľká pozornosť 250. výročiu náv-

števy synov cisárovnej Márie Teré-

zie, Jozefa II., arcivojvodu Leopolda 

a sasko-tešínskeho vojvodu Alber-

ta v stredoslovenských banských 

mestách v roku 1764. Na udalosť si 

aj Banská Štiavnica spomenula vý-

stavou „Ich veličenstvá prichádzajú 

…“, ktorú pripravilo Slovenské ban-

ské múzeum (SBM). K uplynulému 

roku sa viaže aj 100. výročie začatia 

1. svetovej vojny (1914) – konfl iktu, 

ktorý v dovtedajších dejinách svo-

jim rozsahom, spôsobom boja, poč-

tom obetí a dosahom nemal obdobu. 

Viedol k spoločenským a sociálnym 

zmenám, k rozsiahlym úpravám 

hraníc dovtedajších štátov, v koneč-

nom dôsledku aj k vzniku Českoslo-

venskej republiky. Toto výročie sme 

si v regióne pripomenuli výstavou 

v Štátnom ústrednom banskom ar-

chíve. Ďalšie výročie, ktoré si zaslu-

huje pozornosť, sa viaže k organizá-

cii prvého Baníckeho dňa. Konal sa 

v roku 1934, teda pred 80. rokmi, 

na základe podnetu Zväzu múzejní-

kov a archivárov z ČSR, pričom orga-

nizovaný bol Banskou závodnou ra-

dou v Banskej Štiavnici a Hodruši v 

spolupráci s Mestom Banská Štiav-

nica a Okresným úradom. Rok 2014 

bol aj rokom 70. výročia Slovenské-

ho národného povstania – jednej z 

najvýznamnejších udalostí moder-

ných slovenských dejín, ktorá vý-

znamne a nadlho ovplyvnila vývoj 

slovenskej spoločnosti a politický 

vývoj Slovenska ako súčasti Česko-

slovenskej republiky. Mimoriadne 

miesto v sumári výročí má rok 1964. 

Rezonovala počas neho najmä téma 

osláv 200. výročia založenia Baníc-

kej akadémie. Oslavy Akadémie sa 

konali v auguste 1964 a mimo svojej 

odbornej roviny znamenali aj mimo-

riadne bohatý kultúrno-spoločenský 

program. Jeho vyvrcholením bol tra-

dičný salamandrový sprievod a se-

minár spojený s oslavami Akadémie 

tiež významne prispel k zintenzívne-

niu úvah o zriadení Banského múzea 

v prírode (BMP), resp. oživeniu myš-

lienky zriadenia banského skanzenu. 

Už v roku 1965 vznikol prvý ideový 

návrh pripravovaného BMP, koncom 

roku 1974 BMP otvorilo svoje brány 

pre verejnosť a sprístupnilo časť po-

vrchovej a podzemnej expozície. Do 

dnešných dní sa počet jeho návštev-

níkov rozrástol na takmer 1300000 

osôb, pričom jeho súčasná priemer-

ná ročná návštevnosť je 35000 osôb. 

Na margo tejto expozície SBM (kto-

rej 40. výročie otvorenia sa viaže k 

roku 2014) možno bez preháňania 

povedať, že je kľúčovou nielen vo 

vzťahu k SBM ako celku, ale i pre roz-

voj turistického ruchu v meste a jeho 

okolí. V súvislosti s rokom 1964 a 

oslavami Akadémie treba spomenúť 

aj vydanie knižnej publikácie Banská 

Štiavnica od zostavovateľov Vincen-

ta Gregu a Jozefa Vozára. Kniha, na 

tvorbe ktorej sa podieľal široký au-

torský kolektív, sa takmer na 40 ro-

kov stala jedinou monografi ckou 

prácou o meste. Rok 1964 bol prínos-

ný aj pre SBM, ktoré v ňom nastúpilo 

cestu špecializovaného múzea s celo-

slovenskou pôsobnosťou. Od 1. aprí-

la 1964 sa dovtedajšie Vlastivedné 

múzeum (predtým Mestské múze-

um)  spojilo s Banským múzeom D. 

Štúra a bolo premenované na Ban-

ské múzeum. Od roku 1967 je zná-

me pod názvom Slovenské banské 

múzeum. Záverom si dovolím za-

radiť do krátkeho sumáru výročí aj 

jedno z kategórie tých osobných. V 

roku 2014 oslávil svoje životné ju-

bileum 60 rokov PhDr. Jozef Labu-

da CSc., od roku 1978 až dodnes za-

mestnanec SBM v Banskej Štiavnici, 

v rokoch 1987-1992 a 1995-2001 

vedúci oddelenia histórie SBM, v ro-

koch 1992-1995 a od roku 2001 až 

dodnes riaditeľ SBM. 

Daniel Harvan

2014 – rok významných výročí

Pozývame všetkých dobrých ľudí na 

slávnostné otvorenie chovateľskej 

prehliadky trofejí  z okresov Banská 

Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarno-

vica za sezónu 2014/2015, ktoré sa 

uskutoční v barokovej sýpke pri svä-

toantonskom kaštieli v nedeľu 15. 

marca o 10.00 hod. Prehliadka bude 

potom formou výstavy sprístupnená 

do 27. marca denne od 9.00 do 15.00 

hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Marian Číž

Chovateľská prehliadka trofejí 

Slávnostná vernisáž v Múzeu vo Sv.Antone  foto Archív MsA

Darujte 
2% z dane z príjmu. 

Podporte Občianske združenie Se-

nior pri Domove Márie v Banskej 

Štiavnici, ktoré je založené za úče-

lom podpory, starostlivosti a práce 

so seniormi a zdravotne postihnu-

tými dospelými ľuďmi, ľuďmi tr-

piacimi Alzheimerovou chorobou, 

demenciou, schizofréniou a inými 

duševnými chorobami. Sú to mož-

no Vaši príbuzní, bývalí susedia 

či známi. Prispejte na zlepšenie 

kvality života obyvateľov Domo-

va Márie príspevkom 2% z Vašich 

daní na číslo (IČO) 42187061 Ob-

čianske združenie Senior OR - pri 

Domove Márie, Špitálska 3, 969 

01 Banská Štiavnica, alebo hoci i 

symbolickou sumou  v hotovosti 

na číslo účtu 1444743002/5600 v 

Prima Banka. Potešíme sa aj vec-

ným darom. 

Ďakujeme

Pripomenuli sme si 200.výročie Baníckej akadémie  foto Archív autora

Týždeň mozgu 
v Banskej Štiavnici

16.-22. marec 2015

- Neviete, kde ste položili kľúče, 

peňaženku?

- Neviete si spomenúť, čo ste išli 

kúpiť?

- Hľadáte okuliare a máte ich na 

nose?

- Máte pocit, že zabúdate?

Pozývame Vás na prednášku za-

meranú na tému ľudský mozog s 

cieľom upriamiť pozornosť verej-

nosti na jeho činnosť, hovoriť o 

mozgových ochoreniach a spôso-

boch ich prevencie. Dozviete sa, 

ako si môžete zlepšiť krátkodo-

bú a dlhodobú pamäť pozitívnym 

prístupom k životu, správnou ži-

votosprávou a tréningom pamäti 

( napríklad zapamätaním sí tele-

fónnych čísel, mien ľudí, položiek 

nákupu). 

Kde? 

Kultúrne centrum 

Kammerhofská ulica 

Banská Štiavnica 

Kedy? 

17. marec 2015 o 14,30 hod. 

Hosť: 

PhDr. Anna Štetinová, CSc.

Organizuje: 

Domov Márie 

Akciu zastrešuje Slovenská Alzhe-

imerova spoločnosť v spolupráci 

s Neuroimunologickým ústavom 

SAV, Nadáciou Memory a Cen-

trom Momory.

Domov Márie
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Piatok 13.3. o 18:30 hod.Piatok 13.3. o 18:30 hod.

CesTA NÁdejeCesTA NÁdeje

Dráma / Vojnový, Austrália / USA, Dráma / Vojnový, Austrália / USA, 
2014, 111 min. Vstupné: 4 €. Aus-2014, 111 min. Vstupné: 4 €. Aus-
trálsky farmár Joshua Connor má trálsky farmár Joshua Connor má 
zvláštny talent pre hľadanie vody pod zvláštny talent pre hľadanie vody pod 
zemou vo vyprahnutej krajine. Svoj zemou vo vyprahnutej krajine. Svoj 
inštinkt bude musieť využiť v život-inštinkt bude musieť využiť v život-
nom dobrodružstve, aby sa v cudzej nom dobrodružstve, aby sa v cudzej 
nepriateľskej krajine dostal na miesto nepriateľskej krajine dostal na miesto 
najdesivejšej bitky prvej svetovej voj-najdesivejšej bitky prvej svetovej voj-
ny a našiel svojich troch synov. Con-ny a našiel svojich troch synov. Con-
nor sa musí zorientovať v neznámom nor sa musí zorientovať v neznámom 
prostredí plnom exotiky. 

Sobota 14.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 15.3. o 18:30 hod.

NočNý bežec

Akčný/Krimi/Dráma, USA, 2015,114 
min. Vstupné: 4 €. Film hovorí o ke-

mal prezývku "Gravedigger". V súčas-
nosti je už 55-ročný Jimmy iba tieňom 
seba samého a hriechy svojej minulos-
ti sa snaží vyriešiť pri poháriku whis-

ky. Jeho najlepším priateľom je star-ky. Jeho najlepším priateľom je star-
núci mafi ánsky boss Shawn Maguire núci mafi ánsky boss Shawn Maguire 
(Ed Harris). Zvláštnu trojicu dopĺňa (Ed Harris). Zvláštnu trojicu dopĺňa 
detektív, ktorý je už tridsať rokov o detektív, ktorý je už tridsať rokov o 
krok pozadu za Jimmym. Život unave-krok pozadu za Jimmym. Život unave-
ného zabijaka naberie rýchly spád, keď ného zabijaka naberie rýchly spád, keď 
sa podsvetie rozhodne zlikvidovať jeho sa podsvetie rozhodne zlikvidovať jeho 
syna Mika (Joel Kinnaman), ktorého syna Mika (Joel Kinnaman), ktorého 
kedysi dávno opustil. kedysi dávno opustil. 

Nedeľa 15.3. o 16:00 hod.Nedeľa 15.3. o 16:00 hod.

AsTerix: Sídlo bohovAsTerix: Sídlo bohov

Animovaný, Francúzsko, 2014, 85 Animovaný, Francúzsko, 2014, 85 
min. Vstupné: 4 €.min. Vstupné: 4 €.

Utorok 17.3. o 18:30 hod.Utorok 17.3. o 18:30 hod.

HolUb sedel NA koNÁri HolUb sedel NA koNÁri 

A preMýšľAl o živoTeA preMýšľAl o živoTe

Komédia/Dráma, Švédsko/Nórsko/Komédia/Dráma, Švédsko/Nórsko/
Dánsko/Francúzsko/Nemecko, 2014, Dánsko/Francúzsko/Nemecko, 2014, 
101 min. Vstupné: 4 €. Holub sedel na 101 min. Vstupné: 4 €. Holub sedel na 
konári a premýšľal o živote je tretím a konári a premýšľal o živote je tretím a 
zároveň záverečným fi lmom Andersso-zároveň záverečným fi lmom Andersso-
novej trilógie o ľudskom bytí, v ktorej novej trilógie o ľudskom bytí, v ktorej 
sa tvorca snažil vytvoriť napätie me-sa tvorca snažil vytvoriť napätie me-
dzi banalitami a podstatnými vecami, dzi banalitami a podstatnými vecami, 

medzi komickým a tragickým - uká-medzi komickým a tragickým - uká-
zať protikladnosť a dynamickú povahu zať protikladnosť a dynamickú povahu 
existencie, zatiaľ čo formuje myšlien-existencie, zatiaľ čo formuje myšlien-
ku, že ľudský druh potenciálne smeru-ku, že ľudský druh potenciálne smeru-
je k apokalypse, ale tiež že jej výsledok je k apokalypse, ale tiež že jej výsledok 
máme vo svojich rukách.máme vo svojich rukách.

Štvrtok 19.3. o 18:30 hod.Štvrtok 19.3. o 18:30 hod.

RezisTeNciARezisTeNciA

Akčný/Romantický/Sci-Fi, USA, Akčný/Romantický/Sci-Fi, USA, 
2015, 120 min. Vstupné: 4 €. Z Tris a 2015, 120 min. Vstupné: 4 €. Z Tris a 
Štyriho sa behom okamihu stali vyde-Štyriho sa behom okamihu stali vyde-
denci podobní štvanej zveri. Nikde nie denci podobní štvanej zveri. Nikde nie 
je pokoj a bezpečie, vodkyňa sekcie In-je pokoj a bezpečie, vodkyňa sekcie In-
formovaných ich s pomocou ozbrojenej formovaných ich s pomocou ozbrojenej 
sekcie Neohrozených neúnavne pre-sekcie Neohrozených neúnavne pre-
nasleduje, je odhodlaná dostať ich za nasleduje, je odhodlaná dostať ich za 
každú cenu. Vystavuje ich krutým tes-každú cenu. Vystavuje ich krutým tes-
tom, aby odhalila vhodnú osobu, kto-tom, aby odhalila vhodnú osobu, kto-
rá jej môže pomôcť rozlúštiť dávne ta-rá jej môže pomôcť rozlúštiť dávne ta-
jomstvo. Tris a Štyri zisťujú, že majú jomstvo. Tris a Štyri zisťujú, že majú 
viac spojencov, než sa zdalo, rozhodnú viac spojencov, než sa zdalo, rozhodnú 
sa prestať utekať a skúsia prekvapu-sa prestať utekať a skúsia prekvapu-
júci protiútok. Je to práve Tris, kto sa júci protiútok. Je to práve Tris, kto sa 
stane kľúčom k tajomstvu, na ktorom stane kľúčom k tajomstvu, na ktorom 
stoja základy sveta, v ktorom žijú.stoja základy sveta, v ktorom žijú.

prprpprp

SoSo
NN

NNNNNNNN

AkAAkA
mmmmmm

mm
nonononon
sesssseses
ti ttti 

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.7/2015: „Veľké 

šťastie kričí, no veľká bolesť je nemá.“ 

Výhercom sa stáva Mgr. Adrian 

Kašiar, Ilijská 8, Banská Štiavni-

ca. Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráme o poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10,-eur v pizzérii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Troji-

ce 6/2, Banská Štiavnica. Vašou úlo-

hou je správne vylúštiť krížovku a 

zaslať ju spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 23.3.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Ken Ven-

turi: „Nemyslím si, že máme byť lepší 

ako ostatní, som presvedčený... (dokon-

čenie v tajničke).

A., Dup nohami, cudzie muž. meno, 

remeselník vyrábajúci nábytok,

B., 2.časť tajničky,  

C., Zasial, žen. meno,  staršia zn. 

rastlinného tuku,    

D., Dánsky ostrov, výkres, Adrián, 

žen. meno, Medzinárodný olympij-

ský výbor, meter ,       

E., Sadilo, skladačka, pil, minulý, 

F., Hliník, listnatý strom, vykonávaj 

krst, rozumie, oska,       

G., Podarúnok, rozdeľuj, 

malý Tonko, krídlo odb., 

rozkazuj,   

H., Onam, nie Vás, alko-

hol, 100, kadiaľ,   

I., Malý les, patriaca Pra-

movi, kaďa,

J., Boh mesta Eridu, ale-

bo česky, obyvatelia Ará-

bie, časti tiel, pleť, 

K., 1. časť tajničky, orol 

po nemecky,

L., Ten, čo orie, bielidlo 

na opravu chýb, nohavič-

ky nárečovo, pohrebné 

hostiny.

1., Dunajský atletický 

pohár, posadil, Vlkolín-

sky,      

2., Univerzita Komenského, stred 

slova moril, samice jeleňov, vzduch 

grécky,

3., Odoslal, kasta, vlastní,

4., Patriace ose, ľud po česky, slov. 

spisovateľ, 

5., Zvyšok pri výrobe masla, otvore-

né anglicky, stanový tábor,   

6., Rozdeľoval, nočný vták, vezmi,

7., Približne, šumivé víno, nadávka 

slabosi, 

8., Plesňový syr, horúci alkoholický 

nápoj, stred slova zarytý,       

9., 3.pád slova Ika, dokončiť sníma-

nie, gram,            

10., Ročné obdobie, tieň česky, za-

gulatená,               

11., Slávnostná pieseň, amatér, vy-

dávaj svetlo,    

12., Poľné zviera, zrub, posudková 

komisia,

13., Zn. nápojov, darovalo, košíky,  

14., Osmička, otec po maďarsky, 

malý kôň,    

15., Príbuzné letu, buničina, texto-

vá skratka, 

16., Kraj na Slovensku, staviteľ ar-

chy, dokonči varenie,

17., Ozn. áut Rumunska, Španielska, 

Luxemburska, Koniec tajničky, rýp.

Pomôcky: Aar, Gaťke, Mináč, Aer, 

Urla, Gin, Smetol.    

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 9
Krížovka
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Malý obchodík v priestoroch 

Mineralogického múzea na 

Námestí sv. Trojice majú 

obyvatelia i návštevníci 

príležitosť navštevovať už viac 

ako päť rokov. 

Útulné prostredie s nádychom 

nostalgie vás prenesie v čase i 

priestore, stačí sa len zastaviť, za-

listovať si vo voňavých stránkach 

knihy... Láska ku knihám stála 

pri zrode internetového obchodu, 

ktorý si neskôr prirodzene našiel 

svoje miesto aj v reálnych priesto-

roch. Pritom treba spomenúť aj to, 

že Antikvariátik sa ako jediný an-

tikvariát na Slovensku stal členom 

medzinárodného združenia an-

tikvariátov ILAB, ktorý združuje 

najlepších obchodníkov so starý-

mi knihami na svete. Jeho zakla-

dateľ, Štiavničan Tomáš Lazar, v 

ňom vytvoril miesto, ktoré svojou 

ponukou oslovuje náročných zbe-

rateľov historických máp a vzác-

nych kníh. Pritom však nezabú-

da na všetkých tých, čo radi čítajú: 

„Cítim to ako poslanie a svoju povin-

nosť voči mestu i inštitúcii múzea, v 

ktorého priestoroch sa nachádzame – 

hľadať a ponúkať knihy a tlače s mu-

zeálnou hodnotou, aby si ich u nás 

mohli ľudia vlastnými rukami „ochy-

tať“, ale tiež ponúknuť dobré a ceno-

vo dostupné knihy pre bežných čitate-

ľov.“ Okrem beletrie, encyklopédií, 

kníh pre deti sa ponuka sústreďu-

je na autorov spojených s históriou 

Banskej Štiavnice. Nájdeme tu die-

la klasikov Jozefa Horáka, Andreja 

Sládkoviča či Andreja Kmeťa, do-

bové originály máp Samuela Mi-

kovíniho... Nezameriava sa však 

len na starých autorov, na boha-

to využitých policiach antikvariá-

tu si našli svoje miesto aj knihy sú-

časných štiavnických spisovateľov, 

napríklad Antona Hykischa a Ju-

raja Červenáka. Antikvariátik sa 

stal výhradným predajcom posled-

nej knihy Juraja Červenáka pre 

deti Legendy Zlatého mesta. Nie 

je to však len predaj a kúpa kníh, 

ktorým sa v Antikvariátiku venu-

jú. Počas tohtoročnej zimy vytvo-

rili tradíciu čítania, ktorou sa sna-

žia priviesť ľudí  k literatúre. Raz 

do mesiaca sa tu môžeme stret-

núť so zaujímavým súčasným au-

torom a vypočuť si ukážky z jeho 

diela. Doterajšími hosťami Číta-

ní s Antikvariátikom boli napr. 

Jana Juráňová, Uršuľa Kovalyk či 

Marek Vadas. Čakajú nás ešte dve 

stretnutia. Najbližšie je napláno-

vané na 19. marca, kedy nám zo 

svojej tvorby príde prečítať  Má-

rius Kopcsay. Po poslednom, aprí-

lovom čítaní z tvorby Laca Kera-

tu, vyvrcholí táto aktivita 13. mája 

veľkou celoeurópskou akciou Noc 

literatúry, ktorá mala výborný 

ohlas aj v minulom roku. Počas nej 

si  budeme môcť vypočuť čítanie z 

kníh na zaujímavých a nezvyčaj-

ných miestach Banskej Štiavnice. 

Zuzana Paškayová

V Antikvariátiku majú knihy radi

Interiér antikvariátiku na Nám. sv. Trojice  foto Archív autora

Rozmýšľate, po akej knihe 

najbližšie siahnuť? Ponúkame 

vám niekoľko tipov, ktoré 

možno obohatia paletu vašich 

záujmov.

Z tohtoročných noviniek, ktoré sú 

k dispozícii aj v našej mestskej kniž-

nici, dávame do pozornosti čitateľ-

ským fanúšikom „severskú detektív-

ku“, ktorá prevalcovala v posledných 

rokoch svetový knižný trh. Z naj-

väčších majstrov tohto žánru vám 

ponúkame okrem Stiega Larssona, 

ktorý tento fenomén spustil, aj ďal-

ších dobrých autorov, ako sú: Karin 

Fossum, Lars Kepler, Jan Ekholm, 

Sund Erik Axl, Läckberg Camila, 

Mankel Hemming a i. Ak zostane-

me pri detektívkach, veľmi zaují-

mavý autor k nám prišiel zo sused-

ného Poľska- Zygmunt Miloszewski 

a do tretice sú to naši slovenskí au-

tori, ktorí sa okrem najznámejšie-

ho Dominika Dána tiež zapredali 

vzrušujúcej detektívnej tvorbe: Ma-

rek Zákopčan, Michal Čierny, Pe-

ter Adamecký, Jozef Karika, Luboš 

Jurík, Jano Hargaš, Gustáv Murín, 

no a v neposlednom rade náš skve-

lý Banskoštiavničan Juraj Červenák 

so svojou historickou detektívkou. 

V roku 2014 pribudlo do fondu MsK 

454 kníh rôzneho žánru. Časť tvo-

rí náučná a odborná literatúra, ale 

aj beletria pre rôzne vekové a záuj-

mové skupiny. Na svoje si prídu či-

tateľky ženských románov od zná-

mych slovenských autoriek, ako sú 

Táňa Keleová- Vasilková, Katarí-

na Gillerová, Mária Hamzová,  Eva 

Urbaníková, Mária Ďuranová, ale aj 

ďalších a ďalších, ako Jana Benko-

vá, Monika Macháčková, Marta Far-

telová, Jana Pronská, Jana Chme-

lová, Soňa Rebrová, Bea Bazalová, 

Eva Dedinská, Miroslava Varáčková, 

Erika Ridziová a ešte mnohé ďalšie. 

Detským  čitateľom dnes odporúča-

me najmä našich slovenských auto-

rov, a to nielen obľúbenú Gabrielu 

Futovú, či Romana Brata, ale aj An-

dreu Gregušovú, Braňa Jobusa, či 

Petru Nagyovú - Dźerengovú., ale-

bo aj Adelu Banášovú. Prajeme vám 

príjemné chvíle strávené s kniha-

mi a na záver dovoľte poďakovanie 

všetkým autorom a sympatizantom 

mestskej knižnice za knižné dary, 

ktorými obohatili fond našej spoloč-

nej knižnice, veď knihy sú na to, aby 

sa čítali a slúžili mnohým. Ďakuje-

me.    Mestská knižnica

Tipy na čítanie z MsK
Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1Kupón č.1

Súťaž v marci Súťaž v marci 
o knihyo knihy
1. kolo 

Vladimír Bárta, Vladimír Bár-

ta ml.: Banská Štiavnica – Ča-

rovné mesto. Nádherná obra-

zová kniha Vladimíra Bártu a 

Vladímíra Bártu ml. predstavuje 

to najkrajšie, čím sa naše mesto 

môže pýšiť pred svetom. Uka-

zuje Štiavnicu ako čarovný svet 

nádhernej prírody a vzácnych 

historických skvostov.Obsahuje 

krásne fotografi e a texty po slo-

vensky, anglicky, nemecky, fran-

cúzsky, maďarsky a česky, má 

tvrdú väzbu s plátnom, razbou a 

kriedovým laminovaným preba-

lom.V prestížnej celoslovenskej 

súťaži Najkrajšie knihy o Sloven-

sku bola Banská Štiavnica- Ča-

rovné mesto ocenená 1. miestom 

v kategórii Knihy o slovenských 

mestách. 

Súťažná otázka č. 1: 

Ocenenie bolo knihe udelené 

v roku 

a) 2011, b) 2012, alebo c) 2013

Vyberte jednu odpoveď, nalep-

te kupón a pošlite ju do redak-

cie do 23.3.2015. Knihu Banská 

Štiavnica-Čarovné mesto venu-

jú jej autori, Vlado Bárta starší a 

mladší, prvému výhercovi. Ďal-

ším dvom výhercom venuje Vy-

davateľstvo AB ARTpress pek-

nú obrazovú publikáciu Tatry a 

brožované dielo Banská Bystri-

ca-sprievodca. Mená výhercov sa 

dozviete o dva týždne.

red
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V dňoch 2.3.-7.3.2015 sa konali 

v holandskom Arnheme 

Majstrovstvá Európy zo 

vzduchových zbraní. 

V kategórii juniori si v náročnej 

kvalifi kácii vybojoval miestenku na 

Majstrovstvá Európy aj odchovanec 

banskoštiavnického strelectva Pat-

rik Jány. V súťaži vzduchová puš-

ka 60 výstrelov v stoji obsadil Patrik 

Jány v hlavnej súťaži 7. miesto. 

Do fi nále postúpilo 8 najlepších a 

začalo sa znova od začiatku. Patrik 

Jány obsadil vo fi nále v K.O. systé-

me skvelé 6. miesto, čo je najlepšie 

umiestnenie z celej slovenskej stre-

leckej reprezentácii na ME. Patrik je 

od januára 2015 členom Dukly Ban-

ská Bystrica a jeho trénerom je päť-

násobný olympionik Jozef Gönci. 

Za ŠSK- BŠ Ľubomír Drbohlav

Majstrovstvá Európy 
zo vzduchových zbraní v Arnhem, Holandsko

Čas letí ako voda, povieme 

si neraz, keď sa obzrieme za 

vykonanou prácou na konci 

týždňa či mesiaca. 

Čas, nadnesene povedané, má do-

konca športového ducha, pretože 

ako fundamentálna kvantita letí, 

beží, cvála či postupuje… A tak v 

pondelok 2.marca 2015 si športo-

vého ducha na Červenej studni pri 

Banskej Štiavnici precvičili preteká-

ri na už 33. ročníku tradičného Me-

moriálu Dušana Višňovca v bežec-

kom lyžovaní, ktorý organizovala 

Stredná odborná škola služieb a les-

níctva v Banskej Štiavnici v spolu-

práci s mestom Banská Štiavnica. 

Hlavnou myšlienkou tohto behu je 

zapojiť mládež a dospelých do tejto 

krásnej formy športovania - behu na 

lyžiach a ďalej pokračovať v športo-

vých tradíciách, ktoré sú pre Banskú 

Štiavnicu typické. V preteku mali 

pretekári možnosť predviesť svo-

je lyžiarske majstrovstvo. Zúčastni-

li sa ho dorastenci,  muži a veterá-

ni. V hlavnej kategórii  dorastenci  

dosiahol najrýchlejší čas 2,43 min. 

F.Malina z usporiadateľskej školy, 

medzi mužmi vyhral M. Novák ča-

som 2,12 min. a v kategórii veteráni 

obsadil prvé miesto K.Turoň časom 

3,08 min. Prví traja pretekári získa-

li vecnú odmenu a diplom. Mnohí 

sa pretekov zúčastňujú pravidelne a 

postupne prechádzajú vekovými ka-

tegóriami a stúpajú vo výkonnosti. 

Cieľom všetkých športových poduja-

tí, ktoré organizuje SOŠ služieb a les-

níctva, je podporovať šport a športo-

vé aktivity medzi deťmi, mládežou a 

dospelými. „Žijeme v dobe počítačov a 

pasívneho trávenia voľného času, schop-

nosť rozumne využívať voľný čas je zna-

kom najvyššieho stupňa kultúry". Na 

Slovensku je však stále dosť mladých 

talentov, ktoré doposiaľ neboli obja-

vené, o čom svedčila aj kvalita pred-

vedených výkonov. No ako odznelo 

aj počas jedného súťažného vstupu: 

„Všetci pretekári sa pokúsili predviesť to 

najlepšie, čo dokážu, aj keď sa to všetkým 

nepodarilo. Nie je dôležité vyhrať, ale zú-

častniť sa.“ Verím, že o rok sa podarí 

všetkým ukázať zo seba len to najlep-

šie.! Sme skutočne vďační všetkým 

sponzorom, ktorí podporujú šport v 

meste Banská Štiavnica, hlavne pri-

mátorke mesta a spoločnosti Winer.

M.Novák

33.ročník Memoriálu Dušana Višňovca 
v bežeckom lyžovaní

Ocenení pretekári memoriálu  foto Archív autora 

Výsledky 
športových postupových súťa-

ží SŠ

Centrum voľného času v B. Štiav-

nici zorganizovalo dňa 24. 02. 

2015. Regionálne kolo vo fl orbale 

študentov a študentiek :

Umiestnenie študentov :

1. miesto: SOŠ služieb a lesníctva 

B. Štiavnica, 2. miesto: Gymná-

zium N. Baňa, 3. miesto: Gymná-

zium Žiar nad Hronom

Umiestnenie študentiek :

1. miesto: Gymnázium A. Kme-

ťa B. Štiavnica, 2. miesto: Gymná-

zium Žiar nad Hronom

Gratulujeme, postupujú do KK !

25.02.2015. Regionálne kolo v 

basketbale žiačok ZŠ :

1. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá, 2. 

miesto: ZŠ M. R. Štefánika, Žiar 

nad Hronom 

03.03. 2015 OK vo fl orbale žia-

čok ZŠ :

1. miesto: ZŠ J. Horáka, 2. miesto: 

ZŠ B. Belá, 3. miesto: ZŠ J. Kollára

04.03.2015 OK vo fl orbale žia-

kov ZŠ :

1. miesto: ZŠ J. Horáka, 2. miesto: 

ZŠ J. Kollára, 3. miesto: KSŠ - CZŠ

Všetkým umiestneným školám 

gratulujem, poďakovanie pat-

rí rozhodcom uvedených súťaží: 

Mgr. K. Palášthy, PaedDr. R.Šály, 

Mgr. J. Minka, a vedeniu škôl p. 

riaditeľke PhDr. Gregáňovej a p. 

riaditeľke PaedDr.N.Sámel Dobro-

vičovej v ktorých sa zorganizovali 

uvedené OK.

J. Machilová

Veľkonočný 
turnaj 
vo fl orbale

Centrum voľného času a mesto 

B. Štiavnica v rámci projektu 

Drieňová mládeži organizuje dňa 

28.3.2015 v ZŠ J. Kollára o 8,30 

hod. Veľkonočný fl orbalový tur-

naj v súťažných kategóriách :

- žiaci II. stupňa mladší 5. – 7. 

roč. chlapci a dievčatá

- žiaci II. stupňa starší 8. – 9. roč. 

chlapci a dievčatá

- mládež vo veku od 15 – 25 ro-

kov s možnosťou koedukované-

ho družstva

Hrá sa podľa platných pravidiel 

fl orbalu, max. počet na ihrisku 

4 + 1.

Prihlásiť sa môžete v CVČ do 

23.3.2015. č.t. 0907 598 567, e-

mail: cvcbanskastiavnica@cen-

trum.sk.  J. Machilová

Mestské kúpele – plaváreň
Otváracie hodiny:  

Sauna Bazén

Pondelok zatvorené zatvorené

Utorok 14.00-19.00 muži 19.00-20.00 zmiešaná 11.00-20.30 

Streda 14.00-19.00 ženy 19.00-20.00 zmiešaná 13.00-20.30 

Štvrtok 14.00-20.00 muži - - 13.00-20.30 

Piatok 14.00-20.00 ženy - - 13.00-20.30 

Sobota 14.00-18.00 muži 18.00-20.00 zmiešaná 14.00-20.00 

Nedeľa 14.00-20.00 zmiešaná - - 14.00-20.00
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služby

inzercia

Ponúkam Hostinec Blarazíny na  

prenájom, tel.č.: 0908 922 057

Predám chatku s pozemkom v  

záhradkárskej osade v Štefultove, 

tel.č.: 0907 626 980

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

Predám stojanovú rozbrusovač- 

ku, cena 28,-eur, tel.č.: 0904 379 

374

Darujem drevo, tel.č. +420 737  

060 658

Predám funkčný televízor OVP,  

uhlopriečka 68 cm, cena 50,-€, 

tel.č.: 0918 244 709

reality

prácapppppppppppp

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. 

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

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

V sobotu, dňa 7.3.2015 sa za 

pekného slnečného počasia 

konal 24.ročník Behu oslobo-

denia mesta Krupina. 

Na štart tohto mestského okru-

hu sa postavilo 274 bežcov od detí 

až po veteránov. Preteku sa zúčast-

nili aj bežci z Banskej Štiavnice a 

umiestnili sa nasledovne: 

Staršie žiačky (1000m) 1.miesto - 

Timea Potančoková ZŠ J.Horáka BŠ

Dorastenky (2000m) : 1.miesto -  

Hana Hudecová ZŠ J.Horáka BŠ

Dorastenci (3000m): 2.miesto - Ma-

rek Gibala ZŠ J.Horáka BŠ

Ženy (4000m): 2.miesto - Timea 

Potančoková ZŠ J.Horáka BŠ

Muži nad 40r (10km): 3 miesto - 

Daniel Matis BŠ

Muži nad 55r (10km): 2 miesto - 

Juraj Cengel BŠ (bol zároveň naj-

starším účastníkom pretekov). 

Bežecká sezóna týmto pretekom 

začala, bežcom blahoželáme za do-

siahnuté výsledky a reprezentáciu 

mesta Banská Štiavnica. 

Redakcia ŠN 

Beh oslobodenia mesta 
Krupina ovládli štiavnickí bežci

Daniel Matis a Timea Potančoková  foto Janka Potančoková 


