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Už po desiatykrát sa v Banskej 

Štiavnici stretli akademickí 

funkcionári a študenti - 

nasledovníci slávnej Baníckej 

a lesníckej akadémie.

V  piatok 9. 10. 2015 do Banskej 

Štiavnice zavítali akademickí funk-

cionári a  študenti nástupníckych 

univerzít/fakúlt Baníckej a  lesníc-

kej akadémie, aby sa zúčastnili už 

10. ročníka podujatia Akademi-

ci v Banskej Štiavnici, ktorým sme 

si uctili tradície a  duchovný odkaz 

tejto alma mater pre 11 nástupníc-

kych univerzít a  fakúlt, ktoré pod-

písali Deklaráciu pokračovateľov 

duchovného dedičstva slávnej Ba-

níckej akadémie v Banskej Štiavnici. 

O sanácii miest s nezákonne 

umiestneným odpadom sme 

Vás už informovali v Štiavnic-

kých novinách č.26 zo dňa 6. 

augusta 2015, ale v súčasnosti 

mesto Banská Štiavnica 

dostalo oznámenie, že Minis-

terstvo životného prostredia 

už rozhodlo aj o poskytnutí 

fi nančných prostriedkov na 

tento projekt.

Dňa 16. júla 2015 predložilo Mesto 

Banská Štiavnica na Environmen-

tálny fond žiadosť o  poskytnutie 

podpory formou dotácie v  rám-

ci rozšírenej Špecifi kácie činnos-

tí podpory formou dotácie pre rok 

2015 na činnosť C4: Sanácia miest 

s  nezákonne umiestneným odpa-

dom na projekt: Odstránenie čier-

nych skládok v  katastri Banská 

Štiavnica.

V  žiadosti bolo v  spolupráci 

s  Okresným úradom, odborom ži-

votného prostredia, Technickými 

službami, Mestskou políciou ako aj 

inými právnickými a fyzickými oso-

bami vytypovaných 8 miest s  ne-

zákonne umiestneným odpadom, 

ktoré sú v nasledovných lokalitách:

Principlac, celková výmera skládky 

je 1 080 m2,

Staré mesto – Úvozná ul. - celková 

výmera skládky je 450 m2,

Max šachta - celková výmera sklád-

ky je 700 m2,

Hutnícka ul. - celková výmera 

skládky je 200 m2,

Akademici v Banskej Štiavnici 2015

Odstránenie čiernych skládok

Prijatie hostí v alma mater foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Premiéra:

SiNisTer 2SiNisTer 2

Piatok 16.10. o 21:00 hod.Piatok 16.10. o 21:00 hod.
Horor, USA, 2015, 97 min. Horor, USA, 2015, 97 min. 

Vstupné: 4 €.Vstupné: 4 €.

30. 10. 2015 o 19:00 hod. 
Kultúrne centrum, Banská Štiavnica

Vstupné: 5 €

Uršula Perenčuková

SVET (PODĽA) URBANA
réžia: Richard Sanitra

Kultové piesne, rebelské básne 
a nežné pravdy Joža Urbana

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v Banskej Štiavni-

ci Vás srdečne pozýva na „Utor-

kové predpoludnie“ baníckeho 

spolku, ktoré sa uskutoční v sobo-

tu 17. októbra 2015 o 9,00 hod. so 

stretnutím účastníkov na Červe-

nej studni v Banskej Štiavnici.

Program: - Prehliadka a  údržba 

náučného chodníka Ing. Milana 

Kapustu (náučný chodník po žile 

Terézia) – gestor Ing. E. Sombathy

Upozornenie: Pracovné náradie 

(pílka/sekera) a  ochranné pros-

triedky (rukavice) v osobnej réžii, 

občerstvenie v réžii spolku! V prí-

pade nepriaznivého počasia platí 

to náckovské: „Keď bude pršať, tak 

nebude, keď nebude, tak bude!“

Richard Kaňa, predseda spolku

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že dňa 

20.10.2015 v čase od 8:00 – 16:30 

hod. bude prerušená distribúcia 

elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadeniach distribučnej 

sústavy prevádzkovateľa distribuč-

nej sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v B.Štiavnici na 

Ul. J. Matušku, Ľ. Štúra a Slovanská. 

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

Distribúcia, a.s. 
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z programu
primátorky

12. 10.

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a vedúcich oddelení 

MsÚ.  

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

13. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Riešenie návrhov a dodatkov 

VZN k parkovaniu, k pohreb-

ným službám, atď.

 Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie s prednostom Okres-

ného úradu v Banskej Štiavnici 

a s vedúcim Odboru starostli-

vosti o životné prostredie.

  Príprava zmlúv pre Environ-

mentálny fond k likvidácii di-

vokých skládok odpadu.

  Príprava návrhu rozpočtu na 

rok 2016.

14. 10.

 Riešenie pracovných úloh Tech-

nických služieb, m. p. v Banskej 

Štiavnici.

 Riešenie problematiky úprav 

miestnych komunikácií.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na podujatí „Dotyky 

múz“ v Žiari nad Hronom sú-

časťou, ktorého bude aj Uvede-

nie osobností regionálnej kul-

túry do Siene slávy.

15. 10.

 Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady v Banskej Štiav-

nici.

 Účasť na pracovnom rokovaní 

na Úrade BBSK v Banskej Bys-

trici.

16. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Andrea Benediktyová

Výstava
SZZ v Štefultove oznamuje, že 

dňa 16.- 18.10.2015 sa koná vý-

stava ovocia a zeleniny. Vzorky sa 

budú zbierať dňa 16.10. od 17:00 

hod. v Záhradkárskom dome 

na Štefultove. Viac info na tel.č. 

0903 250 921.

SZZ Štefultov

3. liga v šachu
1. kolo

Opevnenie Klopačka Banská 

Štiavnica - PŠK Rimavská Sobo-

ta "A" 5,5:2,5. Za Banskú Štiav-

nicu vyhrali Kuchyňa, Prekopp, 

Koleda a Zicho, remizovali Kor-

beľa, Toma a Bosák. TJ Slávia 

TU Zvolen - Slovan Nová Baňa 

"A" 5,5:2,5. ŠK Veža CVČ Banská 

Bystrica "B" - FTC Fiľakovo "B" 

5,5:2,5. ŠK Orlová Pohorelá - ŠK 

Podpoľanie Detva 2:6. ŠK Mag-

nezit Jelšava "B" - ŠK Slovan Sliač 

3,5:4,5. ŠO Podbrezová - ŠK Vini-

ca 4,5:3,5

Standa Kuchyňa

Stalo sa už tradíciou, že 

október je mesiacom úcty 

k starším. 

Tento mesiac má pripomenúť kaž-

dému z  nás, že raz budeme aj my 

prežívať jeseň života a zároveň fakt, 

že seniori potrebujú našu pozor-

nosť i  poďakovanie za všetko, čo 

urobili a stále robia pre svoje rodi-

ny či spoločnosť. Banská Štiavnica 

patrí medzi tie mestá, ktoré v tom-

to období pravidelne organizu-

jú spoločné stretnutia samosprávy 

a starších obyvateľov. Cieľom tých-

to stretnutí je potešiť dušu každého 

prítomného pútavým programom, 

ale zároveň aj umožniť seniorom 

neformálne stretnutie s  primá-

torkou mesta či poslancami Mest-

ského zastupiteľstva, porozprávať 

sa o  problémoch, ktoré ich trápia 

a zapojiť sa tak aktívnejšie do dia-

nia v meste. V tomto roku sa budú 

tieto stretnutia konať v  dňoch 21. 

a 23.10. 2015. V čase vydania toh-

to čísla má už každý z pozvaných se-

niorov svoju pozvánku s  upresne-

ním dátumu a času u seba, prípadne 

vo svojej pošte. Ako nám prezradi-

la Jarmila Simonidesová zo Zboru 

pre občianskej náležitosti „pre po-

zvaných občanov nášho mesta je pripra-

vený bohatý kultúrny program, ktorým 

by sme sa chceli poďakovať všetkým za 

prežité pracovné roky, zato, čo všetko 

vykonali pre naše mesto a samosprá-

vu mesta Banská Štiavnica v uplynu-

lom období hovoreným slovom, hudbou, 

tancom a spevom.“ Ako je to už zvy-

kom, podstatnú časť kultúrneho 

programu obstarajú deti a mládež, 

ktorých mladosť sa počas podujatia 

aspoň symbolicky prelieva do publi-

ka. Ak patríte medzi pozvaných, ur-

čite využite túto príležitosť, príďte 

sa stretnúť so svojimi rovesníkmi, 

pozdieľať s nimi i zástupcami mes-

ta svoje radosti i starosti a potešiť sa 

z programu, ktorý s úctou pripravo-

vali desiatky účinkujúcich a organi-

zátorov len pre vás. ŠN

Október – mesiac úcty 
k starším

S príchodom chladnejšieho 

jesenného počasia sa každo-

ročne začína rozsiahla diskusia 

o príprave na zabezpečenie 

zimnej údržby ciest. 

Banskobystrická regionálna správa 

ciest, a.s., Banská Bystrica vypraco-

vala „Operačný plán zimnej údržby ciest“ 

(ďalej len operačný plán), v ktorom sa 

rieši použitie dopravných prostried-

kov, mechanizmov a posypových ma-

teriálov pri bežných ale aj mimoriad-

nych klimatických podmienkach. 

Operačný plán zimnej údržby komu-

nikácii bol doručený Okresnému úra-

du Banská Štiavnica odboru starostli-

vosti o životné prostredie za účelom 

posúdenia návrhu jednotlivých  okru-

hov posypu a druhov použitia posy-

pového materiálu v  okrese Banská 

Štiavnica. Na zimnú údržbu komuni-

kácii je možné použiť posypový mate-

riál inertný, miešaný alebo chemický 

materiál. Rozsah používania chemic-

kých prostriedkov na zimnú údržbu 

komunikácii je limitovaný  faktom, 

že celé územie okresu Banská Štiav-

nica sa nachádza v  CHKO Štiavnic-

ké vrchy, ktoré je zaradené v druhom 

stupni ochrany prírody a krajiny. Na 

základe sťažností občanov, ako aj sta-

rostov obcí, na nedostatočnú údržbu 

komunikácii v  predchádzajúcom 

zimnom období a z potreby zlepšiť 

zjazdnosť ciest na území okresu, ale 

s ohľadom na ochranu životného pro-

stredia, zvolal OÚ BŠ rokovanie, kto-

ré sa uskutočnilo dňa 17.09.2015 za 

účasti Banskobystrickej regionálnej 

správy ciest, a.s., Banská Bystrica, 

Štátnej ochrany prírody SR, Technic-

kých služieb mesta Banská Štiavni-

ca, Mestskej polície Banská Štiavni-

ca, Hasičského a záchranného zboru, 

Okresného dopravného inšpektorátu 

a za účasti predstaviteľov obcí okre-

su Banská Štiavnica. Úlohou pracov-

ného stretnutia bolo posúdiť  dosta-

točnosť predloženého  operačného 

plánu zimnej údržby komunikácii 

v našom okrese čo do rozsahu, mož-

ností a  potrieb používania jednotli-

vých druhov posypových materiálov. 

Účastníci pracovného stretnutia upo-

zornili aj na nedostatočnú starost-

livosť drevín rastúcich pozdĺž ciest, 

poskytovanie aktuálnych informácií 

o zjazdnosti ciest a nevyhovujúci ča-

sový harmonogram zimnej údržby 

v  skorých ranných hodinách. Záro-

veň dospeli k záveru, že bez použitia 

chemického posypového materiálu 

nie je možné zabezpečiť dostatočnú 

zimnú údržbu ciest v bežnej zimnej 

údržbe a najmä v čase mimoriadnej 

kalamitnej situácie napr. počas poľa-

dovice alebo intenzívneho sneženia. 

Na základe praktických skúsenos-

tí so zjazdnosťou jednotlivých ko-

munikácii v minulom roku Okresný 

úrad v  spolupráci s  CHKO Štiavnic-

ké vrchy prehodnotil doterajší roz-

sah používania jednotlivých druhov 

posypového materiálu a  ich množ-

stva a povolil rozšírenie použitia pro-

striedkov chemickej ochrany na zim-

nú údržbu o nové úseky ciest. Zákaz 

na použite chemických prostriedkov 

zostal už len na úsekoch  komuniká-

cii v priestoroch s  osobitnou ochra-

nou povrchových a podzemných vôd 

(úsek cesty III/2493 /06517/ Červe-

ná Studňa – Banky). Výsledkom za-

sadnutia je operačný plán zimnej 

údržby komunikácii, ktorý navrhu-

je spôsob, čas, druh a rozsah použitia 

posypu. Veríme, že prijaté opatrenia 

napomôžu zlepšeniu zjazdnosti ciest 

okresu Banská Štiavnica.

Štefan Filip,

prednosta Okresného úradu 

Banská Štiavnica

Zimná údržba ciest 
v okrese Banská Štiavnica z pohľadu ochrany životného prostredia
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Sú to univerzity z maďar-

skej Šoprone, Miškovca, Dunaujvá-

rosa, Sékešfeherváru (teraz Univer-

zita v Óbude), rakúskeho Leobenu, 

českej Ostravy, zo Slovenska fakulty 

z TU Košice a TU Zvolen. Slávnosť 

sa začala pred historickou radni-

cou. Po  baníckej hymne zaspieva-

nej spevokolom Štiavničan, úvod už 

tradične patril príhovoru primátor-

ky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej 

a pokračoval prečítaním odporúča-

nia o založení akadémie cisárovnej 

Márii Terézii Tadeášom Peithnerom 

a prečítaním rozhodnutia Márie Te-

rézie o založení Baníckej akadémie 

v Banskej Štiavnici. Potom nasledo-

valo slávnostné položenie venčekov 

k  plastike venovanej Baníckej aka-

démii a bývalému primátorovi mes-

ta Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc. 

(jednému z  iniciátorov Deklará-

cie) a po ňom sprievod k budovám 

alma mater tvorený Banskoštiav-

nicko-hodrušským baníckym spol-

kom, predstaviteľmi Mesta Banská 

Štiavnica, akademickými funkcio-

nármi a  študentmi nástupníckych 

škôl a  banskoštiavnických stred-

ných škôl a  inými hosťami. Sprie-

vod sa najprv presunul na Stred-

nú odbornú školu lesnícku, kde ho 

privítali slávnostné fanfáry lesných 

rohov a riaditeľ školy Ing. Miroslav 

Ďurovič. Krátkym príhovorom po-

zdravil prítomných aj dekan Les-

níckej fakulty Západomaďarskej 

univerzity v Šoproni Dr. Ferenc Já-

noska. Po umiestnení slávnostnej 

stuhy vo vestibule školy primátor-

kou mesta a  riaditeľom školy a po 

piesňach študentov Lesníckej fa-

kulty Západomaďarskej univerzity 

v Šoproni a spevokolu Štiavničan sa 

za zvuku lesných rohov sa sprievod 

presunul do vestibulu SPŠ S. Miko-

víniho, kde všetkých prítomných 

privítal riaditeľ školy Ing. Ján Tot-

kovič. Nasledovali slávnostné prí-

hovory dekanky Hutníckej fakulty 

TU Košice doc. Ing. Ivety Vaskovej, 

PhD., Dr. Józsefa Böhma z Univer-

zity v  Miškovci, pozdravný prího-

vor prof. Pavla Rybára v zastúpení 

Ing. Slavomíra Drevka, PhD. z  Fa-

kulty BERG TU Košice, dekana Hor-

nicko-geologickej fakulty VŠB – TU 

Ostrava prof. Ing. Vojtecha Dirne-

ra, CSc. v zastúpení prof. Ing. Pav-

la Prokopa, CSc. So svojím prího-

vorom vystúpil aj Ing. Ivan Švejna, 

poslanec NR SR. Všetky príhovory 

sa niesli v znamení zintenzívnenia 

spolupráce medzi nástupníckymi 

univerzitami/fakultami a  mestom 

Banská Štiavnica, čím sa aj naďalej 

budú zachovávať tradície a duchov-

ný odkaz Baníckej a lesníckej akadé-

mie. Aj tu sa umiestnila slávnostná 

stuha na symbolický banský hunt. 

Aj touto cestou by sme sa chceli veľ-

mi pekne poďakovať všetkým, kto-

rí akýmkoľvek spôsobom prispe-

li k  organizácii podujatia, najmä 

spoluorganizátorom SPŠ S. Miko-

víniho, SOŠ lesníckej, Banskoštiav-

nicko-hodrušskému baníckemu 

spolku, p. Ivanovi Beňovi, mode-

rátorovi podujatia Petrovi Danášo-

vi, Monike Turányiovej, riaditeľom 

a  študentom banskoštiavnických 

stredných škôl, ktorí sa zúčastnili 

podujatia.

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

ponuka
práce

Mládežnícka ul. - celková 

výmera skládky je 100 m2,

Štefultov – Pažite - celková výmera 

skládky je 500 m2,

Štefultov – pri ceste na Iliju - celko-

vá výmera skládky je 500 m2,

Drieňová – za kotolňou - celková 

výmera skládky je 100 m2.

Odpad, ktorý sa v týchto lokalitách 

nachádza je z väčšej miery zmesový 

komunálny odpad, plastové fľaše, 

bioodpad a stavebný odpad. 

Ministerstvo životného prostre-

dia SR rozhodlo o  poskytnutí fi -

nančných prostriedkov (podpore) 

z  Environmentálneho fondu for-

mou dotácie na projekt: Odstráne-

nie čiernych skládok v katastri Ban-

ská Štiavnica vo výške: 29.435 EUR 

a  fi nančných prostriedkov mesta  

vo výške 1.549,22 EUR čo tvorí mi-

nimálne 5 % spolufi nancovanie. 

V  najbližšom období uzatvo-

rí Mesto Banská Štiavnica zmlu-

vu s  Environmentálnym fondom 

na realizáciu uvedených činnos-

tí v zmysle predloženého projektu. 

Oprávneným obdobím kedy budú 

uvedené čierne skládky odstraňo-

vané, teda kedy sa bude projekt re-

alizovať, je termín do 30.novembe-

ra 2015.

Veríme, že realizáciou tohto projek-

tu zlepšíme vizuálny vzhľad pros-

tredia, zvýšime atraktívnosť lokalít 

a v neposlednom rade dosiahneme 

aj nezanedbateľný environmentál-

ny prínos pre krajinu.

Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

�1.str.

Odstránenie čiernych skládok

Akademici v Banskej Štiavnici 2015

Stretnúť líšku v mestách a 

obciach nášho okresu nie je nič 

výnimočné. Dôkazom, že ide 

o pomerne bežnú záležitosť 

je aj množstvo hlásení o jej 

výskyte v okrajových častiach 

miest a obcí nášho regiónu. 

Položme si k problematike niekoľko 

zásadných otázok:

Prečo je ich výskyt v mestách a 

obciach taký častý?

Kontajnery na komunálny odpad 

na uliciach pri rodinných a bytových 

domoch sú pre líšky ideálnym zdro-

jom potravy a zároveň potrava po-

dávaná voľne žijúcim mačkám od 

niektorých obyvateľov prispieva k 

tomu, že si nehľadajú potravu pri-

rodzeným spôsobom. Následkom je 

výskyt líšok, kún a pod. Líšky, kto-

ré sa naučia na odpadky, sa domesti-

fi kovali a pred ľuďmi tým pádom 

neutekajú. Zvykli si na prítomnosť 

človeka, čo predstavuje nebezpečen-

stvo ak by išlo o jedinca nakazené-

ho rôznymi zoonózami (chorobami 

prenosnými zo zvieraťa na človeka), 

ktoré môže líška prenášať.

Kto je kompetentným konať?

Líška hrdzavá, lat. „Vulpes Vul-

pes“ je v zmysle prílohy č.1 záko-

na č.274/2009 Z.z. o poľovníctve v 

platnom znení, zverou srstnatou. 

Intravilán miest a obcí je podľa §2 

písm. f) vyššie uvedeného zákona 

nepoľovnou plochou. O love zveri 

na nepoľovných pozemkoch rozho-

duje príslušný okresný úrad, pozem-

kový a lesný odbor podľa §56 ods. 7 

vyššie citovaného zákona na zákla-

de žiadosti. Vykonaním lovu násled-

ne okresný úrad poverí užívateľa po-

ľovného revíru, v ktorom obvode sa 

nepoľovná plocha nachádza.

Ako problém riešiť?

Po zistení výskytu líšky v intravilá-

ne je potrebné danú skutočnosť na-

hlásiť na príslušný okresný úrad, po-

zemkový a lesný odbor. Možností 

riešenia je niekoľko:

1. Poverený užívateľ príslušného po-

ľovného revíru, kde sa líška vysky-

tuje, vykoná jej odlov;

2. V zmysle inštitútu krajnej núdze 

takýto odstrel môže vykonať aj prí-

slušník mestskej polície, príslušník 

policajného zboru resp. inej ozbro-

jenej zložky.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť 

skutočnosť, že odlov nie je mož-

né vykonať za každých okolností, 

pretože sa musia bezpodmienečne 

dodržať zákonom stanovené pod-

mienky použitia strelnej zbrane a 

hlavne nesmie dôjsť k ohrozeniu ži-

vota, zdravia a majetku občanov.

Slavomír Kicko, 

predseda OPK ZH

Líšky v intraviláne miest a obcí
1. Predajca okien – obchodný zá-

stupca,USO, VŠ – 1 VPM; Sto-

lár, montážny pracovník – výroba 

a  montáž drevených okien, USO 

– 1 VPM; Ľubomír Svetlík – Mi-

rador, Pletiarska 20, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, Ing. Bodorová, tel.: 

0456920616, e-mail: lenka@mira-

dor.eu, nástup ihneď

2. Predavač / skladník / rozvoz-

ca/montážnik, Nábytok Mud-

rák s.r.o., Mládežnícka 21, 969 01  

Banská Štiavnica, p. Mudrák, tel.: 

0917902114, e-mail: nabytokmud-

rak@gmail.com, USO – 1 VPM, ná-

stup ihneď

3. Rozpočtár, prípravár stavieb, 

SimKor, s.r.o., Trate Mládeže 9/A, 

969 01  Banská Štiavnica, p. Bo-

háčová, tel.: 0914320794, fax: 

0456949115, e-mail: pp@simkor.

sk, USO – 1 VPM, nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová
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Mesto Banská Štiavnica má v 

prevádzke nový zberný dvor 

už vyše pol roka. 

Oslovili sme preto p. riaditeľa mest-

ského podniku Technické služby Pet-

ra Heilera a položili sme mu niekoľko 

otázok týkajúcich sa fungovania nové-

ho zberného dvora:

1. Môžete upresniť odkedy má 

mesto nový zberný dvor?

Nový zberný dvor na Antolskej ul. 46 

(oproti čistiarni odpadových vôd, are-

ál bývalej výrobne autobatérií Aku-

sit) bol vybudovaný v priebehu roka 

2014 v rámci projektu „Zavedenie efek-

tívneho systému separovaného zberu od-

padov v meste Banská Štiavnica“ fi nan-

covaného z fondov EÚ. Do skúšobnej 

prevádzky bol spustený už v decem-

bri 2014, slávnostné otvorenie bolo 

04.02.2015. V plnej prevádzke je nový 

zberný dvor od 01.03.2015.

2. Aké zmeny prinieslo presťaho-

vanie zberného dvora do novej lo-

kality?

Presťahovanie časti Technických slu-

žieb dolu prinieslo niektoré organi-

začno – personálne zmeny. V nových 

priestoroch našlo prácu 11 ľudí. Vďa-

ka efektívnejšej technológii, moder-

ným budovám a lepšiemu usporiada-

niu, sme mohli zintenzívniť separáciu 

a zlepšiť celkové pracovné podmien-

ky zamestnancov. Máme priestory na 

dočasné ukladanie zvezených komo-

dít z farebných nádob (plasty, papier, 

sklo, kovy a nápoj, kartóny), na ich vy-

triedenie našimi pracovníkmi a vďaka 

novému silnejšiemu lisu vieme liso-

vať ťažšie balíky, čo zlepšuje ekono-

miku skladovania a prepravy surovín. 

Triediacu linku neohrozuje zatekajúca 

strecha a  pracovníci nemusia triediť 

v nevykurovaných priestoroch ako na 

starom zbernom dvore, čo ocenia naj-

mä v nadchádzajúcej zime. Vďaka no-

vej auto-váhe vieme presne evidovať 

prichádzajúce a odchádzajúce odpady.

3. Ako si zvykli obyvatelia BŠ a 

okolia na nový systém, pravidlá a 

harmonogram zberného dvora?

Ľudia si postupne zvykali, že odpa-

dy treba priniesť dolu na nový zberný 

dvor a nie na ten starý pri železničnej 

stanici. Pár mesiacov ešte fungova-

li paralelne oba dvory. Môžeme však 

povedať, že dnes sa už ľudia naučili 

a nosia odpady tam, kam patria - na 

nový zberný dvor.

4. Čo vidíte za hlavný problém, 

ktorý by sa mal riešiť, napr. pri se-

parácii komodít (papier, plasty, 

sklo), nie sú problémy pri výkupe 

surovín?

Jedným z hlavných problémov je kva-

lita triedenia odpadu samotnými ob-

čanmi. Chcel by som poprosiť všet-

kých, aby triedili tak, ako sa má, aby 

stláčali prázdne plastové fľaše, čo 

zlepšuje ekonomiku zberu (nádoby 

sa zaplnia pomalšie a neprepravuje sa 

vzduch) a  aby nevhadzovali do trie-

deného zberu to, čo tam nepatrí (bio-

odpad, zmesový odpad). Jogurtové 

tégliky a tetrapaky od mlieka treba vy-

pláchnuť aspoň trochou vody, pretože 

zvyšky potravín plesnivejú, hnijú a za-

páchajú. Špinavé plasty je tiež prob-

lém zrecyklovať, často končia v zme-

sovom odpade. Netreba zabúdať, že 

za pásom na triediacej linke pracujú 

ľudia a všetok odpad, čo do farebných 

nádob vyhodíme, im prejde cez ruky. 

Ak sú odpady čisté, nie je problém ich 

na našej linke vytriediť a potom aj ich 

odber recyklátorom je jednoduch-

ší. Momentálne máme odberateľov 

na všetky významné druhy odpadov, 

ktoré sa v triedenom zbere nachádza-

jú, vrátane umytých jogurtových tégli-

kov. Problém je trochu s odberom pe-

nového polystyrénu, pretože tým, že 

je veľmi ľahký, jeho preprava je málo 

ekonomická, ale vieme zhodnotiť aj 

ten.

5. Aká je kapacita zberného dvo-

ra, nakoľko rokov sa dá odhadnúť, 

že bude daná lokalita postačovať, 

máte dostatok technického a per-

sonálneho zabezpečenia?

Nový zberný dvor je priestranný s do-

statočnými skladovacími kapacitami, 

novou technológiou kapacitne prime-

ranou veľkosti mesta a okolitého re-

giónu. Kapacita zberného dvora sa dá 

zvýšiť napr. viac zmennou prevádz-

kou, nad čím momentálne uvažuje-

me, keďže jedna smena má problém 

vytriediť všetky privezené plastové 

odpady.

6. Separuje sa viac ako v predchá-

dzajúcich rokoch, ako to občania 

pocítia, budú zvýhodnení?

Miera separácie a zhodnocovania od-

padu stále rastie, čo je pozitívny trend. 

Kým v r. 2005 sme vytriedili a zrecyk-

lovali len 7,23 kg odpadu na obyvateľa 

za rok, v r. 2014 to bolo 57,6 kg/obyv. 

Stále je to však len 15,5 % z všetkých 

odpadov, ktoré ľudia v meste vytvo-

ria. 84,5 % odpadov končí na skládke. 

Momentálne sme vďaka EÚ fondom 

technicky pripravení na to, aby sa mo-

hol zaviesť systém, ktorý ekonomic-

ky zvýhodní tých, ktorí vzorne triedia 

odpad. Takéto opatrenie by význam-

ne posunulo odpadové hospodárstvo 

mesta smerom k separácii a recyklá-

cii. Je to však politické rozhodnutie 

nastavenia poplatku za odpad, kto-

ré nie je v našej kompetencii. Veríme, 

že mesto pôjde touto cestou aj vďa-

ka novému zákonu o odpadoch, kto-

rý zavádza tzv. rozšírenú zodpoved-

nosť výrobcov. V skratke to znamená, 

že výrobcovia prefi nancujú triedený 

zber a mesto bude mať náklady len so 

zmesovým odpadom a bioodpadom. 

Čím viac odpadu ľudia vytriedia, tým 

bude menej toho zmesového, za kto-

rý treba platiť.

7. Aká propagácia sa robí v rámci 

odpadového hospodárstva? (TV, 

letáky, médiá)?

Ako správne triediť, čo patrí a čo nie 

do zberných nádob, aké sú úľavy za 

domáce kompostovanie, kde je zber-

ný dvor a kedy je otvorený – to všetko 

nájdete na webovej stránke mesta od-

pady.banskastiavnica.sk a  aj na letá-

koch, ktoré sú dostupné v Klientskom 

centre (oproti mestskému úradu), na 

zbernom dvore a ktoré budeme distri-

buovať aj do domácností.

Informačné videá ako triediť v mes-

te Banská Štiavnica sú aj na portá-

li youtube a  pravidelne prispieva-

me aj do Štiavnických novín, či do 

TV VIO.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Nový zberný dvor

Zberný priestor komodít  foto Michal Kríž

kam za
športom ?

ZŠ J. Kollára Banská Štiavni-

ca, Ul. L. Svobodu č.40. Kontakt: 

0918 255 415 (správca p. Meňuš), 

potrebné podujatie dohodnúť vo-

pred

Tenisový kurt - podklad antuka, 

poplatok: dospelý 1 hod./4€, žiak 

- študent 1hod./2€. Pondelok, 

utorok – celý deň voľno. Streda až 

piatok – voľno od 15,00 do 20,00 

hod. Sobota, nedeľa –   voľno od 

10,00 do 20,00 hod.

Multifunkćné ihrisko /futbal/ - 

poplatok: dospelý 1 hod./10 €, de-

ti-študenti do 17,00 hod. zdarma 

– po 17,00 hod. 1 hod./4€

Antukové ihrisko /volejbal/ – 

vstup voľný, neobmedzene

Asfaltové ihrisko /koše na basket-

bal/ - vstup voľný, neobmedzene

Telocvičňa – pondelok od 18,00 

hod. do 20,00 hod. volejbal mix, 

utorok od 17,30 hod. voľná. stre-

da od 17,30 hod. do 19,30 hod. 

volejbal ženy. štvrtok od 17,30 

hod. voľná, piatok od 15,00 - 

17,00 hod. krúžok CVČ, od 18,30 

hod. do 20,30 hod. volejbal muži, 

sobota – celý deň voľná, poplatok 

1 hod./6€, nedeľa - celý deň voľná

Stolný tenis – školská chodba: 

od 15,00 hod. do 17,00 hod. deti 

a študenti zdarma, po 17,00 hod. 

poplatok: dospelý 1,40 €/1 hod. 

a deti a študenti 0,70 €/1 hod.

Kosmeľová Ingrid

Prezentácia 
knihy

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica, Múzeum 

vo Svätom Antone, Mesto Banská 

Štiavnica, Autorský klub literátov, 

hudobníkov a výtvarníkov v Ban-

skej Štiavnici, SC PEN Slovensko

a autor srdečne pozývajú Vás a Va-

šich priateľov na prezentáciu kni-

hy Milana Augustína: Ľudská tvár 

vo výtvarnom prejave doby ka-

mennej. Piatok, 23. 10. 2015 o 

16.00 hod. Múzeum vo Svätom 

Antone. Tešíme sa na vašu účasť! 

Bližšie informácie: POS, Nám. sv. 

Trojice 7, Banská Štiavnica, č.t.: 

0915 819 989, mail: petrova@

osvetaziar.sk 
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kam v BŠ 
a okolí ?

,,Náš život ako rieka beží, do 

sŕdc nám vryje drahé mená a 

čas  ako bežec svieži roky nám 

poznamená...“

Dňa 8. októbra 2015 sa vo veľkej 

sále Kultúrneho centra v Banskej 

Štiavnici uskutočnilo tradičné pod-

ujatie pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším, spojené s bohatým kul-

túrnym programom  a jednou výni-

močnou udalosťou. Báseň a kytička 

prívetivých slov na úvod v poda-

ní populárnej moderátorskej dvoji-

ce v zložení Mgr.Renáta Taligová a 

Mgr.Peter Danáš potešili srdiečka 

prítomných seniorov, ktorí môžu 

byť svojim aktívnym a pozitívnym 

prístupom k životu príkladom aj 

mladšej generácii. Úžasnú generač-

nú kontinuitu sme zažili aj vďaka 

študentom. Spojením spevu, tan-

ca a divadelného umenia priniesli 

na pódium dojemnú odobierku ne-

vesty, svadobné ľudové piesne a 

obyčaje, vrátane temperamentné-

ho klobúkového tanca. Folklórny 

súbor zo Školského internátu pri 

Strednej odbornej škole služieb a 

lesníctva v Banskej Štiavnici roz-

dáva krásu a radosť pod vedením 

zanietených vychovávateliek Mgr.

Kataríny Tatárovej, Mgr.Boženy 

Javorskej a Ing.Kataríny Vandá-

kovej. Nezabudnuteľné emotívne 

momenty prinieslo odovzdávanie 

,,žezla“ predsedníčky Živeny-spolku 

slovenských žien v Banskej Štiav-

nici, spojené s úprimnými prejav-

mi úcty a vďaky za dlhoročnú obe-

tavú prácu pani Jolane Šamovej a 

predstavením jej šarmantnej a vše-

stranne nadanej nástupkyne Mgr. 

Renáty Taligovej. Pani Jolka Šamo-

vá prijala Ďakovný list z rúk pri-

mátorky mesta Mgr.Nadeždy Ba-

biakovej s kyticou červených ruží a 

poďakovaním za doterajšiu prácu. 

Kyticami kvetov ďakoval vicepri-

mátor Ing. Marián Zimmermann, 

poslanec MsZ a člen kultúrnej ko-

misie JUDr. Dušan Lukačko, i mno-

hé členky výboru Živeny. Jolka, tak 

pani Šamovú oslovujú jej priate-

lia, so slzami v očiach poďakova-

la všetkým za spoluprácu a prisľú-

bila, že pokiaľ jej to zdravotný stav 

umožní, bude svojimi skúsenos-

ťami nápomocná novej predsed-

níčke a ostane verná Živene, ktorá 

najmä vďaka ľuďom, ktorí ju tvo-

ria, bola, je a naďalej bude jej srd-

covou záležitosťou. V  závere pod-

ujatia špeciálne pre pani Šamovú 

zahrali a zaspievali na ľudovú nôtu 

Ing. Dominik Kútnik, Alexander 

Ladziansky, Branislav Seleš a Mar-

tin Hudec. O príjemný októbrový 

podvečer sa postarali: Živena-spo-

lok slovenských žien, Mesto Ban-

ská Štiavnica, SMER-SD, študen-

ti Súkromnej hotelovej akadémie 

v  Banskej Štiavnici, Ľudmila Blaš-

ková a fi rma Svetro, Audio M+S Pa-

vol Melicherčík a Ján Svitáč, všet-

ci účinkujúci a šikovné Živeniarky, 

ktoré napiekli slané i sladké dobro-

ty. Ďakujeme.

Janka Bernáthová

Október, mesiac úcty k starším

Členky slovenského spolku žien - "Živeniarky"  foto Archív autora 

Dňa 06.10.2015 sa v Hotelovej 

škole uskutočnilo slávnostné 

stretnutie s Jubilantmi, ktoré 

zorganizovali Základná 

organizácia Slovenského 

zväzu telesne postihnutých a 

Okresné centrum Slovenského 

zväzu telesne postihnutých v 

Banskej Štiavnici. 

Podujatia sa zúčastnili predseda 

Okresného centra SZTP p. Ivan Ma-

dara, predsedníčka Základnej orga-

nizácie SZTP p. Anna Peťková, za 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Mgr. Melita Bosáková a za Mestský 

úrad Bc.Eva Gregáňová. Stretnutie 

otvoril p. Ivan Beňo, ktorý prítom-

ných sprevádzal celým podujatím. 

Oslávencom prišli stretnutie sprí-

jemniť svojim programom aj deti z 

Materskej školy na Drieňovej, kto-

ré všetkých prítomných potešili a 

vyčarili úsmev na tvárach. Po sláv-

nostných príhovoroch nasledova-

li gratulácie každému členovi SZTP 

k jeho okrúhlemu jubileu. Príjem-

nú atmosféru dopĺňala živá hudba 

v podaní p.Rudolfa Javorského. Za 

krásne strávené slávnostné popo-

ludnie ďakujeme a všetkým jubi-

lantom želáme ešte raz všetko naj-

lepšie.

Eva Gregáňová

Slávnostné stretnutie s Jubilantmi

Jubilujúci zo Slovenského zväzu telesne postihnutých  foto Vio TV 

18. ročník fotografi ckej súťaže: 

Najkrajšia dovolenková fotogra-

fi a. Info na FB: Najkrajšia dovolen-

ková fotografi a. Uzávierka súťaže 

20.10.2015. Dielnička v Kammer-

hofe.

15.10. Hlinené misky, podnosy a 

všeličo iné. 

20.10. Pedigové košíky malé aj veľ-

ké. Myslíme s vami na darčeky! 

Kammerhof, 14:00-16:00

15.10. Juraj Kováč: Rozbehni sa s 

holou *iťou. Naučí ako najrýchlejšie, 

najlacnejšie a najjednoduchšie otes-

tovať potenciál tvojho nápadu. Luft 

coworking, Dolná ružová 13, 18:00

16.10. Koncert: Cool Band Trio & 

Mr. Cajon. Gypsy jazz koncert. Ar-

chanjel Caff e Bar, 21:00

17.10. Mestská hra pre deti: Po sto-

pách Baden Powella. Zažijete dob-

rodružstvo, zvládnete úlohy, nájdete 

šifry a strávite skvelé chvíle v histo-

rickom centre. Registrácia 9:00-

10:30, štart pri Starom zámku.

17.10. Ochutnávka vín pivnice 

Cosmopolitan. Cosmopolitan-vežič-

ka, 19:00

17.10. Archanjel projekcia. Vizual 

projekcia. Archanjel Caff e Bar, 21:00

22.10. K  príležitosti Roka Ľudoví-

ta Štúra: Hlasy slávnych nezaniknú.

Hosť podujatia: Ekumenický spevo-

kol Efata, Ostrá Lúka. Evanjelický 

kostol, 16:00

23.10. Prezentácia knihy Milana 

Augustína: Ľudská tvár vo výtvar-

nom prejave doby kamennej. Múze-

um vo Svätom Antone, 16:00

23.10. Koncert: Ľuboš Andršt Blu-

es Band Fenomenálny bluesový a 

jazzový gitarista. Divadlo Pivovaru 

Erb, 19:00

24.10. Hilaris Chamber Orchestra: 

Hudba na zámku. Bohatá hudobná 

paleta serenád, divertiment a iných 

hudobných foriem pre sláčikový or-

chester. Starý zámok, Rytierska 

sála, 17:00.

24.10. Kali – Koniec je nový začia-

tok. Pražovňa, 21:00

28.10. Happy Halloween v  Divnej 

pani. Popoludnie plné kúziel, čarov 

a mágie! Detičky vstup zdarma. Div-

ná pani, 16:00

29.10.-1.11. Jesenné prázdniny 

v Terra Permonia. Terra Permonia 

13:00-17:00

29.10. Autorské čítanie a  koncert: 

Ľubomíra Romanová, Katka Koš-

čová a  Dano Špiner. Antikvariátik, 

17:00

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica
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Poďakovanie
Z príležitosti odstúpenia z postu 

predsedníčky MO Živena – Spolku 

slovenských žien sa chcem poďa-

kovať v prvom rade Mestu Banská 

Štiavnica na čele s pani primátor-

kou Mgr. Nadeždou Babiakovou 

za jej materiálnu pomoc pri celo-

slovenských podujatiach, ktoré 

usporadúvala Živena pre občanov 

nášho mesta, ďalej členkám Žive-

ny (i nečlenkám), ktoré prispie-

vali svojimi pečenými domácimi 

výrobkami, Komisii cestovného 

ruchu a kultúry, strane Smer – 

SD za fi nančnú podporu, žiakom 

Súkromnej hotelovej akadémie v 

Banskej Štiavnici a p. Tatárovej za 

program ľudových zvykov.

Jolana Šamová

Slovenské banské múzeum 

s hrdosťou oznamuje, že 

v piatok 9. októbra 2015, 

privítalo stotisíceho tohtoroč-

ného návštevníka.

Privítanie sa uskutočnilo v  areáli 

Banského múzea v prírode, ktoré je 

dlhodobo najnavštevovanejšou ex-

pozíciou Slovenského banského mú-

zea. Stotisíceho návštevníka, ktorým 

bol Samko z Myjavy v sprievode svo-

jich rodičov, privítal riaditeľ múzea 

PhDr. Jozef Labuda, CSc., zástup-

ca riaditeľa Ing. Peter Zorvan, PhD., 

vedúci oddelenia Banského múzea 

v  prírode Ing. Ondrej Michna a  zá-

stupcovia oddelenia marketingu. Po-

ďakovaním pre Samka, ako stotisíce-

ho návštevníka, sú ročná vstupenka 

do všetkých stálych expozícií Slo-

venského banského múzea v  Ban-

skej Štiavnici (Starý zámok, Nový 

zámok, Galéria Jozefa Kollára, Mine-

ralogická expozícia- Berggericht, Ba-

níctvo na Slovensku- Kammerhof, 

Dedičná štôlňa Glanzenberg, Ban-

ské múzeum v prírode), upomienko-

vé predmety, ale aj malé prekvapenie 

z  tvorivých dielní, ktoré prebieha-

jú v  múzeu v  rámci projektu Školy 

v múzeu. Slovenské banské múzeum 

samozrejme ďakuje všetkým svojim 

návštevníkom, ktorí návštevou stá-

lych expozícií, výstav alebo poduja-

tí, prispeli k  dosiahnutiu tohtoroč-

nej návštevnosti s číslom 100.000 už 

v mesiaci október. Srdečne pozývame 

do našich expozícií aj v ďalších mesia-

coch, pretože ponuka je stále bohatá: 

výstava K dejinám drôtených lán, vý-

stava GWERK 120, výstava Eva Lin-

hartová- Bachratá, výstava Neobyčaj-

né príbehy obyčajných vecí, Týždeň 

vedy a techniky, Stretnutie generácií, 

Dielne pre verejnosť, Štyavnycký vja-

nočný jarmok.

Petra Páchniková

odbor marketingu, SBM

Slovenské banské múzeum privítalo 
stotisíceho tohtoročného návštevníka

Stotisíci návštevník SBM  foto Archív SBM

Na základe podnetu a osobnej 

iniciatívy Dr. Karola Weisa 

z UMB v Banskej Bystrici sa 

v dňoch 5.10. – 10.10.2015 

uskutočnili geofyzikálne 

merania viacerých lokalít 

v našom meste a okolí. 

V  uvedenom termíne realizova-

li svoje praktické cvičenia pedagó-

govia a študenti univerzít v Nemec-

ku (Christian Albrecht Universität 

Kiel) a na Slovensku (Prírodovedec-

ká fakulta UK Bratislava, Geofyzi-

kálny ústav SAV). Informáciu o tom, 

k čomu môžu napomôcť geofyzikál-

ne merania, poskytol širokej verej-

nosti, druhý deň pobytu, vedúci od-

bornej skupiny za slovenskú stranu 

Doc. Dr. Roman Pašteka, PhD. pred-

náškou v  SBM – Kammerhof – na 

tému: Príspevok geofyziky pri loka-

lizovaní archeologických objektov. 

Pracovné skupiny z  obidvoch uni-

verzít pracovali spoločne. V Kostole 

sv. Kataríny sa zamerali na lokalizá-

ciu krýpt v  rôznych častiach kosto-

la. Z archeologických prameňov vie-

me, že v kostole bolo 5 krýpt, najmä 

rodín bohatých ťažiarov – wald-

bürgerov. V 16. storočí bola dokon-

ca uchovávaná fi nančná hotovosť 

mesta v jednej z krýpt a spomína sa 

podzemné spojenie medzi radnicou 

a  kostolom. Priestorové možnosti 

kostola (problém tvoria lavice) umož-

nili doteraz lokalizovať 2 krypty, ďal-

šie 2 krypty je nutné potvrdiť ďalším 

meraním. Tým bude možné realizo-

vať efektívne archeologický výskum 

v interiéri kostola. Ďalšou lokalitou, 

kde prebiehali geofyzikálne merania 

bol stredoveký hrad a banícke osíd-

lenie na Glanzenbergu (Staré mesto) 

nad Banskou Štiavnicou. Merania 

boli zamerané na zachytenie obvo-

dových murív jednotlivých terás, 

resp. zistenie základových murív do-

mov baníckeho osídlenia. Výsledky 

týchto meraní, ale aj meraní v areáli 

štôlne Rozália v Hodruši, vypustenej 

vodnej nádrže Červená studňa, či zis-

ťovanie línie žily Grümer pri kalvárii, 

sú predmetom aktuálneho počítačo-

vého spracovávania na príslušných 

univerzitách. Už teraz sa  na ich vý-

sledky tešia archeológovia, geológo-

via, ale aj záujemcovia o montánnu 

históriu nášho baníckeho kraja.

Jozef Labuda,

riaditeľ SBM

Geofyzici v Banskej Štiavnici

Kostol sv. Kataríny-zisťovanie lokalizácie krypty  foto Archív SBM

Autokrosový 
pohár 2015

V nedeľu 11.10.2015 sa konalo vo 

Veľkých Uherciach ukončenie se-

zóny Slovenského a Regionálne-

ho autokrosového pohára pre rok 

2015. Banskú Štiavnicu v tom-

to náročnom preteku zastupovali 

traja naši pretekári, ktorí si zme-

rali svoje sily so silnou konkuren-

ciou a myslím, že na chlapcov mô-

žeme byť hrdí, pretože bojovali až 

do konca statočne. Martin Tokár v 

kategórii D6 v SAP obsadil krásne 

3. miesto, Richard Tóth v kategó-

rii junior 1. miesto. Veľmi dobre 

sa dnes viedlo aj nášmu ďalšiemu 

pretekárovi Stanislavovi Legény-

mu, ktorý v kategórii D1 RAP v 

rozjazdoch sa držal ako tretí, no do 

fi nále nemohol nastúpiť, nakoľko 

mal poruchu na aute. Chlapci sa aj 

tak držali skvele a za ich výkon im 

patrí veľké poďakovanie a gratulá-

cia a samozrejme do ďalšieho roku 

2016 veľa úspechov a šťastných 

kilometrov.                                          MT
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Tak ako ply-

nie voda v rie-

kach, tak ply-

nú aj dni. Po 

roku je tu zas 

deň, na ktorý sa nedá ľahko 

zabudnúť. Tým dňom je 16. 

október, ktorý sa pred ro-

kom vryl do našich sŕdc ako 

tŕň z ruže. V tento deň nás 

navždy opustil, ticho, bez 

rozlúčky náš milovaný a sta-

rostlivý manžel, otec, star-

ký a prastarký Tibor Šatu-

ra. Jeho pracovité ruky už 

nikdy nepohladia našu tvár. 

Spi svoj sen, nikdy na Teba 

nezabudneme, spomien-

ky nám už nik nevezme. Zo 

smútkom v srdci si na neho 

spomínajú 

manželka, syn a dcéry 

s rodinami

Spomienka

Dňa 16.10. si 

pripomíname 

prvé výročie, 

čo nás neča-

kane opustil 

vo veku 82 rokov náš milo-

vaný manžel, otec, svokor 

a starý otec Július Šebo z 

Banskej Belej. S láskou spo-

mínajú 

manželka Lýdia a dcéra 

Lýdia s rodinou

Spomienka

Dňa 14.10. 

uplynulo 20 

rokov od tra-

gickej smrti 

našej drahej 

dcéry Ivky Beňovej. S lás-

kou a úctou spomínajú rodi-

čia, brat s rodinou, sestra s 

rodinou, starká a najbližšia 

rodina. Tí, ktorí ste ju po-

znali, venujte jej tichú spo-

mienku

Súkromná základná škola 

Bakomi v školskom roku 

2015/2016 prichádza                   

s projektom, v ktorom sa žiaci 

formou zážitkového vyučo-

vania môžu bližšie zoznámiť 

s nerastným bohatstvom 

a geologickou históriou 

Banskej Štiavnice.

K aktivitám na tomto projekte pri-

zývajú deti so špeciálnymi vzde-

lávacími potrebami a deti z iných 

škôl v regióne. Takéto vyučovanie 

si budú môcť zažiť a užiť aj rodičia 

žiakov a spoločne so svojimi deť-

mi objavovať nepoznané. Už v mi-

nulom školskom roku prišla škola 

Bakomi s  originálnym projektom 

„Sme do kníh“ s fi nančnou podpo-

rou Nadácie pre deti Slovenska z 

fondu Hodina deťom. Každé die-

ťa zapojené do projektu samo zre-

alizovalo celý proces vzniku knihy 

- od nápadu, cez písanie, korektú-

ry, ktoré si robili deti navzájom, 

ilustrácie, grafi cký dizajn, tlač až 

po konečné zviazanie knihy. Zá-

merom aktuálneho projektu „Živé 

spoznávanie neživej prírody“ je oboz-

namovanie sa s priestorom, v kto-

rom deti žijú, prostredníctvom 

priamej skúsenosti v teréne a ak-

tívnej práce s  materiálom z  teré-

nu v triedach. Malí školáci sa budú 

môcť živo a zaujímavo učiť o bohat-

stve neživej prírody v okolí Banskej 

Štiavnice. S profesionálnym geoló-

gom Petrom Fuchsom budú v rám-

ci vyučovania pravidelne chodiť do 

okolia Banskej Štiavnice a spozná-

vať horniny a minerály, ktoré sa 

tam nachádzajú. Deti tak získajú 

množstvo informácií z oblasti prí-

rodovedy, vlastivedy, geológie, mi-

neralógie aj histórie. Budú to vedo-

mosti, ktoré sa opierajú o ich reálne 

skúsenosti a zážitky a tým pádom 

budú trvalejšie a  dostupnejšie pre 

ďalšie použitie. S nájdeným geolo-

gickým materiálom a získanými in-

formáciami budú deti ďalej praco-

vať aj v triedach počas vyučovania. 

Materiál budú musieť spracovať 

– určiť, pomenovať, zdokumento-

vať, odmerať a odvážiť. Každé die-

ťa si vytvorí vlastnú zbierku hornín 

a minerálov a bude k nej vytvá-

rať kartotéku. Počas tejto práce si 

deti budú precvičovať čítanie s po-

rozumením, písanie, matematické 

operácie, logické uvažovanie, sys-

tematizovanie informácií, prácu s 

elektronickými médiami, komuni-

kačné zručnosti a iné. Vďaka rôz-

nym formám vizualizácie skúma-

ného priestoru (mapy, 3D modely, 

merania, GCP súradnice, fotogra-

fi e) sa budú vo svojom priestore 

lepšie orientovať. Budú mať tiež 

jasnejšiu predstavu o bohatstve a 

charakteristikách svojho okolia. 

Ich vzťah k nemu bude pozitívnejší.

Do projektu sa okrem žiakov prvé-

ho stupňa SZŠ Bakomi majú mož-

nosť zapojiť i deti zo spolupracujú-

cich základných škôl - ZŠ Zaježová, 

ZŠ Fantázia Banská Bystrica a deti 

zo Špeciálnej základnej školy v Ban-

skej Štiavnici. Aktivity projektu sú 

nastavené tak, že deti väčšinou pra-

cujú v malých zmiešaných tímoch – 

starší s mladšími, menej skúsení so 

skúsenejšími, bežné deti s deťmi so 

špeciálno-pedagogickými potreba-

mi. Vzniká tak priestor na rozvoj 

ich sociálnych zručností, komuni-

kácie a schopnosti spolupracovať.

Zuzana Paškayová

Živé spoznávanie neživej prírody 
v okolí Banskej Štiavnice

Rozšírenie času poskytovania 

sociálnej služby. 

Dovoľujeme si oznámiť občanom, 

že sociálne služby v dennom staci-

onári Margarétka sa od 1.10.2015 

budú poskytovať v rozšírenom čase 

od 7:00 do 16:30, každý pracovný 

deň (pondelok až piatok). Marga-

rétka DS, je denný stacionár v kto-

rom sa poskytuje sociálna služba fy-

zickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby podľa prí-

lohy č. 3 (posudok odkázanosti na 

sociálnu službu podľa úkonov) a je 

odkázaná na sociálnu službu v za-

riadení len na určitý čas počas dňa. 

V dennom stacionári sa poskytuje: 

pomoc pri odkázanosti na pomoc 

inej fyzickej osoby, sociálne pora-

denstvo, sociálna rehabilitácia, stra-

vovanie. Zabezpečuje sa i pracovná 

terapia a záujmová činnosť. 

Denný stacionár ponúka pre klien-

tov možnosti zapojenia sa do roz-

ličných tvorivých činností, ktoré 

napomáhajú rozvíjaniu ich moto-

rických, kognitívnych, komunikač-

ných, sociálnych ale i osobnostných 

kompetencií. Cieľom denného sta-

cionára je aj vytvárať podmienky 

pre širšiu mieru socializácie ako v 

stereotypnom domácom prostre-

dí. Denný stacionár Margarétka po-

núka odborné služby, ktoré vedú 

klientov k udržiavaniu ale i rozvíja-

niu ich samostatnosti. Pre viac in-

formácií ohľadom poskytovania  so-

ciálnych služieb nás kontaktujte  na 

telefónnom čísle 0949 715 114. 

Vedenie denného stacionára 

Margarétka, DS

Rozšírenie času poskytovania sociálnej 
služby

Tvorivé dielne na Nám.sv.Trojice  foto Archív autora 
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CORTIZO Slovakia a.s, so síd-
lom v Novej Bani, je výrobný 
podnik, ktorý začal svoju pre-
vádzku na Slovensku v roku 
2005. Patrí do skupiny ALUMI-
NIOS CORTIZO, španielskeho 
lídra v spracovaní a úprave hli-
níka, ktorého história vzniku sia-
ha už do roku 1972. Počas svojej 
dlhoročnej trajektórie spoločnosť  
Aluminios Cortizo upevňovala 
svoje postavenie na trhu európ-
skych krajín a dnes už zamestná-
va viac ako 2000 ľudí v 30 kra-
jinách Európy. Práve slovenské 
Cortizo bolo prvým výrobným 
podnikom založeným spoloč-
nosťou Aluminios Cortizo mimo 
Španielska. Za desať rokov od 
svojho vzniku sa z Cortizo Slo-
vakia stal stabilný  výrobný pod-
nik, ktorý na rozlohe 65.298 m2 
disponuje lisovňou s tromi vytla-
čovacími lismi, dvoma lakova-
cími a jednou anodickou linkou, 
mechanizačným centrom, baliar-
ňou a expedíciou. Najdôležitej-
šou súčasťou spoločnosti Cortizo 

Slovakia sú jeho zamestnanci a v 
súčasnosti poskytuje stabilné za-
mestnanie pre 320 osôb. Pre Cor-
tizo Slovakia však plány do bu-
dúcnosti týmto číslom nekončia.

V Cortize Slovakia myslíme aj na 
ľudí, ktorí hľadajú pracovnú prí-
ležitosť vo vzdialenejších okre-
soch od svojho domova. Uvedo-
mujeme si, že  vzdialenosť môže 
byť prekážkou, preto by sme 

chceli pomôcť našim zamest-
nancom túto prekážku odstrániť. 
V našej spoločnosti vám poskyt-
neme možnosť veľmi výhodného 
riešenia ubytovania. Zároveň spo-
ločnosť naštartovala projekt ky-
vadlovej dopravy pre ľudí z me-
nej vzdialených miest. Cortizo 
Slovakia ponúka nielen príleži-
tosť byť zamestnaný, ale aj  prí-
ležitosť byť členom rastúceho 
a rozvíjajúceho sa tímu.

INZERCIA

október- december 2015, 

Dielnička, Kammerhof

Slovenské banské múzeum po-

zýva do Školy v múzeu v rám-

ci ponuky Dielničky, ktorá po-

núka  zaujímavé aktivity aj v 

mesiacoch október až decem-

ber 2015.  

Slogan znie: 

„Myslíme s Vami na darčeky!” 

Príďte sa niečo nové naučiť, 

zabaviť a  vyrobiť niečo pre 

radosť, alebo pod vianočný 

stromček pre Vašich blíz-

kych.

Dielne pre verejnosť sa 

konajú v Kammerhofe 

-Dielnička (Kammerhof-

ská 2, Banská Štiavnica) 

vždy od 14.00-16.00.

Kontakt: Mgr. Anna Ďu-

ricová, tel.:045/694 94 

51, 045/694 94 36, envi-

ro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie v 

Dielničke.

SBM

Dielne pre verejnosťSúťaž ŠN
Pripravili sme pre našich čitateľov 

opäť novú zaujímavú súťaž o vstu-

penky na kultúrne podujatie Vese-

lá Trojka & Števo Hruštinec, kto-

ré sa uskutoční 19.11.2015 o 18 

hod. v Kultúrnom centre. Súťaž 

pozostáva z 3 súťažných kôl. Sta-

čí ak nám pošlete aspoň 1 správ-

nu odpoveď na všetky 3 súťažné 

otázky a zaradíme Vás do žrebo-

vania.

1. kolo

Súťažná otázka:

Z ktorej krajiny pochádza Veselá 

Trojka?

Správne znenia na súťažné otáz-

ky spolu s vystrihnutými kupón-

mi a kontaktmi nám zasielajte 

osobne do redakcie ŠN, poštou 

na adresu redakcie, príp. vhoď-

te do schránok ŠN (KC, Križovat-

ka – Kvetinárstvo p. Rákayová a 

Nemocnica vestibul) v termíne 

do 9.11.2015. Výhercov uverejní-

me v ŠN 12.11.2015. Prajeme veľa 

šťastia!                                           Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1Kupón č.1

Poďakovanie
Chcela by som sa cestou ŠN 

úprimne poďakovať zamestnan-

com predajne Lidl v Banskej Štiav-

nici, menovite pracovníčke stráž-

nej služby p. Márii Vasiľovej, 

ktorá našla moje stratené dokla-

dy a podľa uvedenej adresy sa ma 

pokúšala kontaktovať. To ma prí-

jemne prekvapilo najmä  preto,že 

o strate dokladov som ani netuši-

la. S veľkou ochotou a ústretovos-

ťou som sa stretla aj u ostatných 

zamestnancov Lidla, keď som si 

prišla nájdené veci vyzdvihnúť. S 

prianím všetkého najlepšieho im z 

celého srdca ďakujem.

Janka Bernáthová
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 16.10. o 18:30 hod.Piatok 16.10. o 18:30 hod.
Nedeľa 18.10. o 18:30 hod.Nedeľa 18.10. o 18:30 hod.

PUrpUrový vrchPUrpUrový vrch

Horor/Fantasy/Dráma, USA, 2015, Horor/Fantasy/Dráma, USA, 2015, 
119 min. Vstupné: 4 €. Na Purpuro-119 min. Vstupné: 4 €. Na Purpuro-
vom vrchu stojí dom, ktorému je lep-vom vrchu stojí dom, ktorému je lep-
šie sa vyhnúť. Otázkou je, čo sa sta-šie sa vyhnúť. Otázkou je, čo sa sta-
ne s návštevníkmi, ktorých majitelia ne s návštevníkmi, ktorých majitelia 
pozvú. Geniálny režisér Guillermo del pozvú. Geniálny režisér Guillermo del 
Toro, ktorý dokáže všetky vaše noč-Toro, ktorý dokáže všetky vaše noč-
né mory naservírovať v krásnom fi l-né mory naservírovať v krásnom fi l-
movom balení natočil ďalší snímok, u movom balení natočil ďalší snímok, u 
ktorého sa budete zároveň báť a žas-ktorého sa budete zároveň báť a žas-
núť nad krásou a dokonalosťou každej núť nad krásou a dokonalosťou každej 
scény.scény.

Nedeľa 18.10. o 16:00 hod.

HoTel TrANsilvANiA 2

Animovaný/Komédia/Rodinný, USA, 
2015, 90 min. Vstupné: 4 €

Sobota 17.10. o 18:30 hod.

INTersTellAr

Sci-Fi/Dobrodružný/Mysteriózny, 
USA/Veľká Británia, 2014, 169 min. 
Vstupné: 3 €. Tím výskumníkov sa 

odhodlá na najodvážnejšiu misiu v his-odhodlá na najodvážnejšiu misiu v his-
tórii ľudstva: vycestuje z našej galaxie tórii ľudstva: vycestuje z našej galaxie 
a ich cieľom bude zistiť, či má ľudstvo a ich cieľom bude zistiť, či má ľudstvo 
budúcnosť medzi hviezdami. Oceňova-budúcnosť medzi hviezdami. Oceňova-
ný režisér Christopher Nolan (“Tri-ný režisér Christopher Nolan (“Tri-
lógia Temný rytier”, “Počiatok”) pri-lógia Temný rytier”, “Počiatok”) pri-
chádza s ďalším prelomovým fi lmom. chádza s ďalším prelomovým fi lmom. 

Utorok 20.10. o 18:30 hod.Utorok 20.10. o 18:30 hod.

OkNo do dvorAOkNo do dvorA

Mysteriózny/Thriller/Romantický, Mysteriózny/Thriller/Romantický, 
USA, 1954, 112 min. Vstupné: 3 €USA, 1954, 112 min. Vstupné: 3 €
Okno do dvora je predstavením, kto-Okno do dvora je predstavením, kto-
ré nás okom kamery stavia na úroveň ré nás okom kamery stavia na úroveň 
jeho protagonistu, Jeff a Jeff riesa, kto-jeho protagonistu, Jeff a Jeff riesa, kto-
rý je po úraze pripútaný na invalidný rý je po úraze pripútaný na invalidný 
vozík a z nudy začne pozorovať svojich vozík a z nudy začne pozorovať svojich 
susedov. Stereotyp, vzrušenie, úna-susedov. Stereotyp, vzrušenie, úna-
va, tanec, túžba… a podivné udalosti va, tanec, túžba… a podivné udalosti 
za jedným z okien, ktoré Jeff a spolu s za jedným z okien, ktoré Jeff a spolu s 
divákmi vrhnú do víru špekulácii a po-divákmi vrhnú do víru špekulácii a po-
dozrení.dozrení.

Streda 21.10. o 18:30 hod.Streda 21.10. o 18:30 hod.

Be2CAN - TUrNéBe2CAN - TUrNé

Komédia/Dráma, Francúzsko, 2010, Komédia/Dráma, Francúzsko, 2010, 
111 min. Vstupné: 4 €. Bývalý paříž-111 min. Vstupné: 4 €. Bývalý paříž-

ský producent Joachim ze sebou ne-ský producent Joachim ze sebou ne-
chal celý dosavadní život, aby v Ame-chal celý dosavadní život, aby v Ame-
rice začal znovu. Po čase se do Francie rice začal znovu. Po čase se do Francie 
vrací s burleskní show, ve které vystu-vrací s burleskní show, ve které vystu-
pují ne úplně nejmladší a nejštíhlejší pují ne úplně nejmladší a nejštíhlejší 
tanečnice, kterým Joachim popletl hla-tanečnice, kterým Joachim popletl hla-
vy romantickými představami o turné vy romantickými představami o turné 
po své domovině. Sen o vyvrcholení po své domovině. Sen o vyvrcholení 
turné v Paříži ale narazí na Joachimo-turné v Paříži ale narazí na Joachimo-
vu minulost plnou nezhojených ran.vu minulost plnou nezhojených ran.

Štvrtok 22.10. o 18:30 hod.Štvrtok 22.10. o 18:30 hod.

The progrAM: The progrAM: 

PÁd legeNdYPÁd legeNdY

Thriller/Dráma/Športový, USA, Thriller/Dráma/Športový, USA, 
2015, 104 min. Vstupné: 4 €. Po vy-2015, 104 min. Vstupné: 4 €. Po vy-
čerpávajúcom boji s rakovinou sa Lan-čerpávajúcom boji s rakovinou sa Lan-
ce vrátil k cyklistickej kariére v roku ce vrátil k cyklistickej kariére v roku 
1999 ešte odhodlanejší ako kedy-1999 ešte odhodlanejší ako kedy-
koľvek predtým a s pohľadom pevne koľvek predtým a s pohľadom pevne 
upriameným na víťazstvo v Tour de upriameným na víťazstvo v Tour de 
France. S pomocou neslávneho talian-France. S pomocou neslávneho talian-
ského lekára Michelea Ferrariho a tí-ského lekára Michelea Ferrariho a tí-
mového riaditeľa Johana Bruynee-mového riaditeľa Johana Bruynee-
la vyvinul najdômyselnejší dopingový la vyvinul najdômyselnejší dopingový 
program v histórií športu.program v histórií športu.
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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

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. Správ-

ne znenie krížovky z č.34/2015: 

„Ak nedúfaš, nenájdeš to, čo tvoje ná-

deje presahuje.“ Výhercom sa stáva 

Ing. Matej Havran, Slnečná 36, 

Banská Bystrica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 26.10.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok W.Sha-

kespeara:

A., Začiatok tajničky,

B., Kráča, frankovka, vodácky po-

zdrav, vrece,

C., Áno, osmička, obilnina, ponad, 

urán,

D., 4 v Ríme, pohyb kyvadla, znič 

ohňom, blato,

E., Ros, vtáčik, mať, spoluhlásky v 

slove zato,

F., Veľa ľudí, dával zrno do pôdy, 

meno slov. moderátora, superstar, 

vlastnil,

G., Koncovka zdrobnenín, meno 

Mikušeka, klaun, miska,

H., 500 v Ríme, nespal, schovaj, 100 

m², poľnohospodárska plodina,

I., Vták, agát česky, písmeno S, cito-

slovce radosti,

J., 3.časť tajničky, iniciálky herca 

Horváta,

K., Osobné zámeno, pookopávaj, 

liečivá rastlina, ruské auto.

1., 6 v Ríme, 2.časť tajničky, Da-

niel,

2., Eduard, potopená loď, horká by-

lina,

3., Hláška pri mariáši, vedro pri 

studni, belgický spevák,

4., Ponasýpaj, slepé črevo nárečovo, 

5., Učeň, dul, český súhlas,

6., Medzinárodné preteky modelá-

rov skr., celtový prístrešok, zomri,

7., Hlas somára, drahý kameň, me-

dzera,

8., Opak praváka, hudobný dopro-

vod, príbytok včiel,

9., Zohol, drobné hlodavce, jeden z 

Vlkolínskych,

10., Zn. vanádu a osmia, medveď, 

Ázia česky,

11., Tiež, namáčajúci prostriedok, 

žmurkal,

12., Dusík, Mária škaredo, starší 

prací prostriedok, mesto v Rusku,

13., Bieda bez prvého písmena, 

znova, otrava.

14., Povzdych, koniec tajničky, cito-

slovce výsmechu.

Pomôcky: ocha, part, Adamo, Mil, 

aloe.

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Kupón č. 36
Krížovka
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V dňoch 9.-11.októbra 2015 

sa v Banskej Štiavnici konal 

5.ročník Medzinárodného 

seminára trubačov. 

Bol určený hlavne trubačom stred-

ných lesníckych škôl z Českej a Slo-

venskej republiky, trubačom z vy-

sokých lesníckych škôl i hosťom z 

Poľska, spoločne s riaditeľmi a zá-

stupcami vedenia všetkých zú-

častnených univerzít. Viac než sto 

účastníkov seminára prežilo nád-

herný víkend naplnený bohatým 

programom, nezabudnuteľnými 

zážitkami, ale aj usilovnou prácou 

a vzdelávaním v malebnom histo-

rickom prostredí Banskej Štiavni-

ce, v meste zapísanom do kultúrne-

ho dedičstva UNESCO, na jednej z 

najstarších lesníckych škôl v Euró-

pe na osobné pozvanie jej riaditeľa 

Ing. Miroslava Ďuroviča, ktorý sta-

rostlivo dohliadal na celkový prie-

beh podujatia vrátane slávnost-

ných ceremoniálov, voľnočasových 

aktivít študentov i samostatný 

program určený riaditeľom lesníc-

kych škôl. Okrem Banskej Štiavni-

ce tu mali svojich trubačov Zvolen, 

Praha, Liptovský Hrádok, Prešov, 

Písek, Hranice,Trutnov, Žlutice, 

Šluknov. Všetkých spojila láska k 

poľovníckej hudbe a tradíciám, i 

vzájomné priateľstvo. Odborné 

vzdelávanie a program účastníkov 

kurzu zabezpečovala Společnost 

mysliveckých trubačů Praha pros-

tredníctvom kvalifi kovaných lekto-

rov. Trubači si veľmi pochvaľovali 

srdečnosť a pohostinnosť na Škol-

skom internáte SOŠL, prostredie 

Botanickej záhrady SOŠL a budovu 

školy. V pamäti im utkvel nevšedný 

sprievod akademikov, slávnostné 

prijatie pani primátorky v obrad-

nej sieni radnice, prehliadka histo-

rickej časti mesta, Nového zámku, 

ako aj príjemné posedenie pri zla-

tistom moku v pivovare ERB. Zla-

tou bodkou za víkendom v zname-

ní vznešených tónov rohov a lesníc, 

poľovníckych fanfár a piesní bola 

prehliadka Múzea vo Svätom An-

tone a spoločný koncert účastníkov 

seminára na nádvorí kaštieľa. Tu 

prvýkrát v histórii zaznela aj Ban-

skoštiavnická fanfára v bravúrnom 

podaní 70 trubačov so zvukom klo-

pačky, ktorú napísal Ing. Michal 

Olos zo SLŠ v Liptovskom Hrádku. 

Sponzormi podujatia boli: Mesto 

Banská Štiavnica, Steiger, a.s. Vy-

hne,GRUBE, Slovenská poľovnícka 

komora, Slovenská poľovný zväz, 

Pivovar ERB, Národné lesnícke cen-

trum, Múzeum Svätý Anton, Šom-

ek, Penzión Kachelman, Picado, 

s.r.o., Žilina, Eden Krupina, Mä-

so-údeniny Stračina, Bohuš Šesták 

Galanta, Chrien, s.r.o., Zvolen, In-

media, s.r.o, Zvolen, GMP Zvolen, 

Mäsovýroba Prenčov.

Janka Bernáthová

Medzinárodný seminár trubačov 
Banská Štiavnica 2015

Trubači stredných a vysokých lesníckych škôl  foto Janka Bernáthová

...je asi najznámejším textom, 

ktorý pre mnohých preslávil 

básnika, textára, publicistu 

a novinára Jozefa Urbana. 

Táto zaujímavá osobnosť sloven-

skej literárnej scény napísala slo-

vá k mnohým známym pesníčkám 

Miroslava Žbirku, Beaty Dubasovej, 

Elánu, Janka Lehotskému a  iným. 

Ako básnik vydal 5 zbierok, vo svo-

jej tvorbe neobišiel ani deti, pre kto-

ré napísal knihu Dobrodružstvá 

vranky Danky. Jeho tragická a ne-

čakaná smrť v roku 1999 preto za-

rezonovala nielen odbornou, ale 

aj laickou verejnosťou. Keďže vý-

znamná časť života Jozefa Urbana 

sa spájala so Zvolenom, miestne di-

vadlo pripravilo divadelnú inscená-

ciu Svet (podľa) Urbana. Scenár na-

písala dramaturgička DJGT Uršuľa 

Ferenčuková, ktorá sa už viackrát 

prejavila aj ako autorka. Realizač-

ný team je zložený z interných čle-

nov divadla. Osobnosť a dielo Jo-

zefa Urbana poskytujú skutočne 

množstvo materiálu na skúmanie 

a sprostredkovanie. Svojou tvorbou 

je blízky mladým ľuďom a študen-

tom, ešte za života sa stal maturit-

nou otázkou. Aj pre nich je táto in-

scenácia určená. Tiež pre tých, ktorí 

majú radi metafory nielen básnic-

ké, ale aj tie divadelné. Svet (podľa) 

Urbana je otvorený pre všetkých, 

ktorí chcú spoznať ako hrá srdce. 

V inscenácii ožívajú básne, piesne, 

výroky, eseje, rozprávky aj míľniky 

života Jozefa Urbana. Je to svet, v 

ktorom znejú piesne s jeho textami. 

Svet plný odtlačkov Urbanovho ži-

vota. Svet, ktorý je sám o sebe me-

taforou. Svet susediaci s nebom. Jo-

zef Urban bol známy básnik, textár, 

publicista. Večný rebel, enfant ter-

rible, prorok bohémov. Nežný, zú-

rivý, svoj. Človek, ktorý predčas-

ne odišiel, ale ktorého slová znejú 

dodnes. Osobnosť, ktorú je dôleži-

té si pripomenúť. Inscenáciu uve-

dieme v  Kultúrnom centre v  Ban-

skej Štiavnici 30. novembra 2015 

o 19.00 hod. Lístky v predpredajo-

vej cene 4 € (na mieste 5€) je možné 

zakúpiť v  Informačnom centre na 

Námestí sv. Trojice. Viac informá-

cií nájdte na: http://kultura.ban-

skastiavnica.sk.

RM

Voda, čo ma drží nad vodou...

Maliari 
a Be2Can 
v kine Akademik

Na jeseň sme v našom kineč-

ku spustili veľmi zaujímavý pro-

jekt s  názvom “Svetoví malia-

ri v kine Akademik“. Hneď úvodný 

fi lm ,Vincent van Gogh zaujal tak 

stredoškolákov, ako aj širokú ve-

rejnosť. Priniesol trošku iný po-

hľad na tvorbu a  osobnosť tohto 

zaujímavého maliara. V ďalších 

projekciách predstavíme tvorbu 

Rembrandta /29.11./ a  Impresi-

onistov/13.12.2015/. Na svete 

existuje vyše tritisíc fi lmových fes-

tivalov. Pätnásť má status “áčka“, 

ale iba tri festivaly -tie v Berlíne, 

Benátkach a Cannes -sú tými naj-

lepšími. Keby ste počas roka stihli 

vidieť iba tých približne šesťdesiat 

fi lmov z ich hlavných súťaží, videli 

by ste -až na pár výnimiek -špičku 

svetovej kinematografi e.Be2Can 

je výberovým echom týchto troch 

festivalov. V našom kine si môže-

te pozrieť ešte dva ocenené tituly 

z hore uvedených festivalov.

21.10. Turné, Komédia/Dráma, 

Francúzsko, 2010, 111 min.

28.10. Naša malá sestra, Drá-

ma/Komédia, Japonsko, 2015, 

128 min. 

Zuzka Patkošová, Odd.KšaMK,

Kino Akademik

Pozvánky
Pri príležitosti Roka Ľudovíta Štú-

ra srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na literárno-hudobné 

pásmo Hlasy slávnych nezanik-

nú... 

Štvrtok, 22.10.2015 o 16.00 

hod. Evanjelický kostol Banská 

Štiavnica. 

Hosť podujatia: Ekumenický spe-

vokol Efata, Ostrá Lúka. Na Vašu 

účasť sa tešia účinkujúci a organi-

zátori:

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica

Evanjelický cirkevný zbor a.v. v 

Banskej Štiavnici

Mesto Banská Štiavnica

Bližšie informácie: POS, Nám. sv. 

Trojice 7, Banská Štiavnica, č.t.: 

0915 819 989, mail: petrova@

osvetaziar.sk. 
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Oblastné majstrovstvo OBFZ 

- ZH

11. kolo hralo sa 11.10.2015

Sitno Bnská Štiavnica - MFK Žar-

novica "B" 1:3 (1:2). Góly: 10. min. 

Roško. Zostava: Sekula – Ladic-

ký, Hanzlík (52.Číž), Roško, Ku-

šion, Chmelina (57.Kmeť), Barák 

L., Barák N., Pastier, Ferenčík, Ne-

uschl (39.Šima). Na domácom ih-

risku sme znovu nezískali ani bod i 

keď úvod zápasu tomu nenasvedčo-

val. V 9. minúte sa vyznamenal hos-

ťujúci brankár, keď vyrazil prekrás-

nu strelu nášho hráča z 22 m. Gólu 

sme s dočkali o minútu neskôr, keď 

po rohovom kope a po závare v po-

kutovom území hostí, Roško pre-

strelil všetko čo mu stálo v ceste a 

otvoril skóre zápasu. Hostia mohli 

vyrovnať v 11. min., keď ich útočník 

išiel sám na nášho brankára a ten 

jeho strelu vyrazil. Podarilo sa im to 

v 18.min., po našej strate lopty na 

polovici ihriska. Nasledovalo znovu 

samostatné sólo na nášho branká-

ra, ktoré už bolo zakončené gólom. 

Dokonalý obrat v zápase sa hosťom 

podaril v 24.min., keď nám streli-

li druhý gól. Vyrovnať mohli v 29. 

min. hráči: Ferenčík, keď jeho prí-

zemná strela skončila na tyči brá-

ny hostí a 32.min. Pastier. keď jeho 

strelu z 30 m, brankár hostí s náma-

hou vyrazil.

Do 2. polčasu nastúpilo naše muž-

stvo so snahou o vyrovnanie, ale 

nás pribrzdilo vylúčenie Rošku po 

druhej žltej v 61.min. I v oslabe-

ní sme s snažili dať gól. I keď šan-

ce boli, vyrovnať sa nám nepoda-

rilo. Za zmienku stojí priamy kop 

Baráka Ľ., jeho strelu zo 16.m bran-

kár vyrazil. Hostia v závere svoje ví-

ťazstvo prikrášlili gólom z pokuto-

vého kopu.

IV. liga dorast

11. kolo hralo sa 10.10.2015

TJ Tatran Pliešovce - Sitno Banská 

Štiavnica 4:1 (0:1). Góly: 44.min. 

Chmelina. Zostava: Machanský- 

Nedoroščík (77. Mudrák), Binder Š. 

(86. Daubner), Kuma, Vilmon, Šu-

hajda, Neuschl, Chmelina, Javorský, 

Meňuš, Greguš. Po našom vedení 

gólom do šatne z 1. polčasu domá-

ci po prestávke otočili skóre zápasu.

II. liga starší žiaci

11. kolo hralo sa 10.10.2015

Sitno Banská Štiavnica - FK Kalino-

vo 0:6 (0:3)

II.liga mladší žiaci

Sitno Banská Štiavnica - FK Kalino-

vo 5:1 (2:0). Góly: Glézl, Parilla, Ko-

váčik, Dobák, Knibiegl

Kam za futbalom?

Oblastné majstrovstvo OBFZ - ZH

12. kolo hrá sa 18.10.2015 o 14.00 

hod

Banik Kremnica - Sitno Banská 

Štiavnica

IV. liga dorast

12. kolo hrá sa 17.10.2015 o 14.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - MFK Žar-

novica

II.liga starších a mladších žiakov

11. kolo hrá sa 17.10.2015 o 10.00 

hod a 12.00hod.

MFK Nová Baňa - Sitno Banská 

Štiavnica

Tabuľky: www.ssfz.sk. 

Ivan Javorský

Doma sme nebodovali

Futbal SaMŽ
Starší žiaci 

FK Sitno Banská Štiavnica- FK 

Kalinovo 0:6

Do 25 minúty sme dúfali, že 

mužstvo bude konečne bodovať, 

ale počas 5 minút dostať 3 góly 

a to dokáže máloktoré mužstvo.

Mladší žiaci

FK Sitno Banská Štiavnica - FK 

Kalinovo 5:1

Góly: 1x Glézl, Parilla, Kováčik, 

Dobák, Bartoš

Zápas o druhé miesto v tabuľ-

ke so všetkým, čo k tomu patrí. 

Chlapci odohrali jeden z najlep-

ších zápasov sezóny. Brankár 

- vynikajúce zákroky (bez reč-

nenia), obrana - so skvelým sto-

pérom Hiklom nepriechodná, 

záloha - kreatívna s chuťou hra-

júca a útok - famózny, či Bartoš, 

Parilla, Kováčik. Všetci sa stáva-

jú pomaly, ale isto nočnou mo-

rou stopérov . Ján Kozák by chy-

bu nespravil, keby angažoval náš 

útok do Luxemburska.

Richard Neubauer

Ďakujem, že som dostal 

možnosť a ďakujem, že tá 

možnosť dostala odozvu...

Slová učiteľa telesnej výchovy Roba 

Petra na našej najväčšej ZŠ v okre-

se, po 55. ročníku Horehronských 

hier v  B.Bystrici, najstarších atle-

tických žiackych pretekov na Slo-

vensku.Po roku môjho pôsobenia 

na škole si dovolím konštatovať, že 

v  Banskej Štiavnici máme nesku-

točne šikovné a  talentované deti. 

Viem, že šport nie je to, čo by malo 

byť - alfa a omega života, ale všet-

ci dobre vieme, že športom a pohy-

bom je život vnímaný trošku inak. 

Deti sa zlepšujú aj v školských vý-

sledkoch, vedia si lepšie organizo-

vať čas, sú zdravšie a  určite majú 

veľa motivácie a  cieľov. Dosiahol 

som jednu skvelú vec...deti zača-

li pohyb vnímať ako potrebnosť 

a zmysluplnosť a nie ako nutné zlo. 

Žiaci ZŠ J. Horáka a  vedenie ško-

ly mi ukázalo cestu, po ktorej mo-

mentálne kráčame a tvoríme jadro 

športového klubu Atleti BS. V prvo-

počiatkoch som cielil všetko moje 

úsilie len na masu a kvantitu, ani vo 

sne ma nenapadlo, že po roku bu-

deme na výslní Slovenského žiac-

keho atletického „neba“. Mená ako 

Hudecová, Ursíny, sestry Švenko-

vé, Potančoková, Červenák, Solda-

nová, Zvrškovcová, Machil, Marko 

a ďalší už teraz dokazujú svoje kva-

lity. A to sme na začiatku dlhej cesty. 

V Banskej Bystrici sme opäť dokáza-

li solídne výsledky a  najdominant-

nejší zo všetkých disciplín bol výkon 

Janka Marka, ktorý na 1500m st. 

žiakov doslova deklasoval zvyšných 

14 súperov a zvíťazil so 40s násko-

kom. Reprezentačný tréner sa hneď 

po dobehu vyjadril „Jano Marko nie je 

človek, toto dokázalo na Slovensku len 

minimum ľudí“. Ďalší pretekári z na-

šej školy sa taktiež nestratili. Matúš 

Červenák dobehol v behu na 1000m 

v  čase 3:30 na siedmom mieste 

a Barborka Švenková na 600m trati 

dobehla v celkovom poradí z dvoch 

rozbehov na 5. mieste. Bývalá žiačka 

Hanka Hudecová dobehla na 800m 

na treťom mieste. Ďakujem za skve-

lú reprezentáciu školy a teším sa na 

školské kolá v cezpoľnom behu, kto-

ré budú 14.10 v B.Štiavnici a krajské 

majstrovstvo v Brezne 27.10.

Róbert Petro

Žiaci ZŠ Jozefa Horáka výnimoční!

Tím Atléti BS  foto Archív autora

Stolný tenis
Dňa 11. 10. 2015 o 10.00 hod. 

odohralo domáce mužstvo ŠKST 

Banská Štiavnica majstrovský 

zápas so STK Lutila. ŠKST Ban-

ská Štiavnica porazilo mužstvo z 

Lutily výsledkom 13:5.

Body: Dobrovič Martin 4.5, Far-

biak Marek 3.5, Marko Daniel 

3.5, Maďar Ján 1.5.

Na záver by sme sa chceli poďa-

kovať okrem už spomínaných 

sponzorov v minulom čísle Štiav-

nických novín aj p. Vladimírovi 

Zubkovi za podporu nášho muž-

stva a to za kúpu dvoch sád dre-

sov a taktiež loptičiek na novú 

sezónu. Tak isto patrí vďaka di-

vákom, ktorí nás prišli v tomto 

zápase povzbudiť a aj takto pri-

spieť k nášmu domácemu víťaz-

stvu. 

Daniel Marko

Pozvánka
Ján Králik a Martin Behul si Vás 

dovoľujú pozvať na priateľské po-

sedenie spojené s krstom svojej 

knihy Moje lesnícke decéniá, kto-

ré sa uskutoční 23. októbra 2015 

o 16 hod. v priestoroch Kontakt 

Café Levice. Na Vašu účasť sa tešia

organizátori 
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služby

  Prenajmem garáž, v blízkosti Ul. 

križovatka. Tel.č. 0910 949 501

  Predám stavebný pozemok na 

výstavbu RD a chaty, 5200m², časť 

Štefultov, tel.č.: 0940 870 762

  Prenajmem 4-izbový byt, cen-

trum mesta v rodinnom dome, čias-

točne zariadený. Tel.č.: 0903 913 

234

  Ponúkam do prenájmu 4-izbový 

byt v nebytovom dome. Veľmi dob-

rá poloha. Kontakt: 0905 765 374

  Kalvársky fond ponúka do dlho-

dobého prenájmu priestory v areáli 

kultúrnej pamiatky banskoštiavnic-

ká kalvária s účelom prevádzky bu-

fetu. Bližšie info na kalvaria@kalva-

ria.org.

  Vykonávam individuálny výcvik 

psov za prítomnosti majiteľa, e-ma-

il: koren.ivan@post.sk, tel.č.: 0917 

994 380

  Ponúkam pôžičky Provident, te-

l.č.: 0908 570 157

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát
U nás máte pizze už od 2,50 € 

a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

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

á ž

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

Banskoš  avnická pohrebná služba 
SUPREMUS Vám ponúka komplet-
né pohrebné služby, ďalej ponú-

ka predaj vencov, ky  c, darčekové 
predmety a predmety s nábožen-
skou téma  kou. Pohrebná služba 
sa nachádza na Ple  arskej ul. 11 

(bývalá budova Plety). 
Kontakt: 0905 781 814, 0940 800 
061, 0905 913 151, 0940 386 809

Predaj jabĺk rôznych druhov 
z ovocného sadu Svätý Anton. 

Každú sobotu: 8.00 - 12.00 hod. 
Pracovný deň: po dohode na telefón. 
Tel.č.: 0905 554 433, 0907 800 700. 
Predajné miesto: Banská Š  avnica 

na Zigmund šachte smer od bývalej 
budovy Tabakovej klima  zovaná 

hala na uskladnenie 
(opro   zámočníctvu Ruckschloss)

Oslavujeme až 
do 15.novembra 
2015
Pozývame na výstavu Gwerk 120, 

ktorá je pre návštevníkov pripra-

vená v Galérii Jozefa Kollára až do 

15.novembra 2015. Výstava je prí-

stupná vždy v čase od 8:00 do 16:00 

hod. (posledný vstup o 15:00 hod.), 

od utorka do nedele. Tešíme sa na 

stretnutie v galérii.

SBM


