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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

ukončilo druhú etapu vzdelá-

vacích kurzov v rámci projektu 

s názvom „Vzdelávanie 

seniorov v Meste Banská 

Štiavnica“, ITMS kód projektu 

26120130030, fi nancovaného 

z operačného programu 

Vzdelávanie. 

V rámci druhej etapy vzdelávania sa 

seniori vzdelali v nasledovných kur-

zoch: 

V Materskej škole na ulici 1. mája č. 

4 prebiehal v termíne: 14.09.2015 – 

27.10.2015 kurz Počítačové zručnos-

ti – Základy práce s PC, školiteľ: Mgr. 

Jozef Siska a v termíne: 21.09.2015 

– 12.10.2015 kurz Ľudové remeslá – 

Práca s drevom, školiteľ: Ing. Milan 

Kašík. V Základnej škole Jozefa Kol-

lára, 

Dňa 21.10.2015 na rokovaní 

MsZ bola schválená Uznesením č. 

114/2015 Správa o príprave TS, m. 

p., na zimnú údržbu a operačný plán 

zimnej údržby miestnych komuniká-

cií a verejných priestranstiev pre se-

zónu 2015 – 2016.

Technické služby, m.p., zabezpeču-

jú čistenie mesta a miestnych komu-

nikácií. Strediská č.1 a č.2 zabezpe-

čujú zimnú údržbu na jednotlivých 

úsekoch miestnych komunikácií. Pre 

zabezpečenie zimnej údržby tých-

to úsekov budú zriadené zásaho-

vé družstvá v počte 6 družstiev. Tie 

budú zložené zo  7 kmeňových pra-

covníkov Technických služieb, m. p., 

a 2 na dohodu o vykonaní práce. Ďa-

lej budú tvorené občanmi, zaradený-

mi na práce do menších obecných 

služieb (MOS), so 16 hodinovým pra-

covným časom za týždeň. V prípade 

ukončenia MOS budú pre doplnenie 

stavu jednotlivých úsekov prijatí pra-

covníci podľa skutočnej potreby for-

mou pracovného pomeru na dobu 

určitú, resp. na dohodu o pracovnej 

činnosti.

Rozdelenie družstiev podľa rajó-

nov je nasledovné: sídlisko Juh, 

mestská pamiatková rezervácia, 

oblasť kalvária, sídlisko Drieňová, 

časť Štefultov, mobilné družstvo na 

údržbu zastávok

Dopravné a mechanizačné stre-

disko bude zabezpečovať a kontro-

lovať výkon techniky TS a v zmysle 

uzatvorených zmlúv mesta a  exter-

ných dodávateľov 

Mesto ukončilo vzdelávacie aktivity 

Zimná údržba miestnych komunikácií
pre zimné obdobie 2015 - 2016

Odovzdávanie certifi kátov seniorom  foto Michal Kríž

�3.str.

�3.str.

Pavol "Hirax" Baričák: 
Šlabikáre šťastia 

piatok, 27. 11. 2015
Kultúrne centrum 

Banská Štiavnica o 17:11 hod.
Predpredaj http://www.kultura.ban-

skastiavnica.sk a IC (5 €), na mieste 6 €

EVA NOVÁEVA NOVÁ
17.11.2015 

Kino Akademik
18:00 hod. a 20:00 hod. 
Za účasti autorov a E. Vášáryovej

Podávanie 
žiadostí 

o poskytnutie dotácií z rozpoč-

tu Mesta Banská Štiavnica pod-

ľa VZN č.3/2013 pre rok 2016.

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2015 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2016 pre právnické 

osoby a fyzické osoby - podnikate-

ľov podľa § č.3 VZN č.3/2013.

V zmysle VZN Mesta Banská 

Štiavnica č.3/2013 o poskytova-

ní dotácií z rozpočtu Mesta Ban-

ská Štiavnica, je potrebné žia-

dosť podať písomnou formou na 

predpísanom tlačive, ktoré nájde-

te v Klientskom centre Mestské-

ho úradu alebo priamo na strán-

ke mesta Banská Štiavnica http://

www.banskastiavnica.sk/obcan/

dokumenty/tlaciva.html.

Vyplnená žiadosť o poskytnu-

tie dotácie musí obsahovať po-

vinné prílohy:

- stručný popis pripravovaného 

podujatia

- účel použitia peňažných pros-

triedkov

- rozpočet akcie, projektu

- ďalej všetky náležitosti podľa § č. 

6 vo VZN č.3/2013

V prípade nejasností kontaktujte: 

Mestský úrad, Ekonomické odd., 

Ing. Lucia Jarábeková

t.č.: 045/694 96 31, e-mail: lucia.

jarabekova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Dňa 21.10.2015 na rokovaní 

MsZ bola schválená Uznesením č. 

114/2015 Správa o príprave TS, m. 

p., na zimnú údržbu a operačný plán 

zimnej údržby miestnych komuniká-

cií a verejných priestranstiev pre se-

zónu 2015 – 2016.
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z programu
primátorky

polícia
informuje

9. 11.

Asfaltový koberec na Štefultove  foto Michal Kríž 

 Redakčná rada VIO TV.

 Vyhodnotenie projektov vzde-

lávania seniorov.

  Pracovné rokovanie so staros-

tom obce Banský Studenec a so 

zástupcami Domu seniorov Vi-

talita v Banskom Studenci.

 Uskutočnilo sa slávnostné pri-

jatie JUDr. Rudolfa Fajbíka pri 

príležitosti životného jubilea.

10. 11.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava rozpočtu na rok 2016, 

príprava VZN.

  Prerokovanie postupu prác na 

úprave verejných priestranstiev  

Botanickej ul. a kanalizácie Ul. 

8. mája a SNP.

  Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta pani Máriou Ba-

logovou.

11. 11.

  Pracovné rokovanie s predse-

dom Úradu pre reguláciu sie-

ťových odvetví v Bratislave za 

účasti zástupcov spoločnosti 

Bytová správa, s. r. o.

  Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta pani Michaelou 

Nečasovou.

12. 11.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na 1. rokovaní Rady Part-

nerstva pre Regionálnu integ-

rovanú územnú stratégiu Ban-

skobystrického kraja na roky 

2014-2020, ktoré sa uskutoč-

nilo na Úrade BBSK v Banskej 

Bystrici.

13. 11.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

14. 11.

 Občianske obrady – sobáše.

Andrea Benediktyová

Krádež

Dňa 26.10.2015 Polícia v Banskej 

Štiavnici obvinila z prečinu krá-

deže 43 r. muža z BŠ, ktorý dňa 

3.10.2015 prišiel do pohostinstva 

na Ul. A. Kmeťa, kde pri bare se-

del 40 r. muž z BŠ, ktorému spô-

sobil škodu tým, že mu z vrec-

ka zobral hotovosť 80,-Eur. Dňa 

26.10.2015 bolo voči páchateľo-

vi vznesené obvinenie z trestného 

činu. Za tento prečin, hrozí nezná-

memu páchateľovi trest odňatia 

slobody až na 2 roky.

Ublíženie na zdraví

Dňa 29.10.2015 Polícia v Banskej 

Štiavnici obvinila za ublíženie na 

zdraví a za prečin výtržníctva spá-

chanej formou spolupáchateľstva 

33 r. muža z BŠ a ďalšieho 28 r. 

muža z BŠ, ktorí 15.3.2015 v sko-

rých ranných hodinách v podniku 

na Kammerhofskej ul. v Banskej 

Štiavnici spoločne fyzicky napadli 

33 r. muža z BŠ, ktorému spôsobi-

li zranenia s dobou liečenia 3 týžd-

ne. Vyšetrovanie prípadu stále po-

kračuje.

Krádež

Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom 

začal trestné stíhanie vo veci zlo-

činu krádeže. Neznámy páchateľ 

v čase od večera 7.11. do 17 hod. 

8.11. na Pletiarskej ul. v Banskej 

Štiavnici poškodil zámok na ko-

vovej bráne v dielni, vošiel dov-

nútra, odkiaľ ukradol 2 ks pneu-

matických nastreľovačiek klincov, 

skracovaciu kotúčovú pílu a ďalej 

motorovú pílu, zbíjacie el. kladi-

vo aj s vrtákmi, el. skrutkovačku 

a ďalšie náradie, čím majiteľovi z 

Prenčova spôsobil škodu na ma-

jetku za viac ako 6 300,-Eur. Prí-

pad je v štádiu vyšetrovania. Za 

tento zločin hrozí neznámemu pá-

chateľovi trest odňatia slobody na 

3 – 10 rokov.

Mária Faltániová

hovorkyňa KR PZ BB

Obyvatelia bývajúci na Ul. 

Štefana Moyzesa v Banskej 

Štiavnici, v miestnej časti 

Štefultov a všetci tí, ktorí 

prechádzajú touto ulicou určite 

sporozovali, že táto cestná 

komunikácia prešla výraznou 

zmenou. 

Nakoľko bola cesta na tejto časti uli-

ce od kostola hore vyššie poškode-

ná a v havarijnom stave bolo ju tre-

ba celoplošne vysprávkovať. Mesto 

Banská Štiavnica na túto celoploš-

nú vysprávku miestnej komunikácie 

vyčlenilo fi nančné prostriedky vo 

výške 11 511,-Eur. Stavebné práce 

vykonala v uplynulom období fi rma 

Renovia, s.r.o., Zvolen. Celková dĺž-

ka miestnej komunikácie, ktorá bola 

celoplošne vyspravená novým asfal-

tovým povrchom je 205 m. Je pote-

šiteľné, že ďalšia časť nášho mesta 

takýmto spôsobom bola upravená a 

môže slúžiť k spokojnosti jej obyva-

teľov.  Michal Kríž

Nový povrch cestnej 
komunikácie

Ministerstvo kultúry SR 

podporilo v roku 2015 

z dotačného systému 

Obnovme si svoj dom projekt: 

„Obnova objektu – Rubigall“, 

na ktorý Mesto Banská 

Štiavnica žiadalo fi nančné 

prostriedky minulý rok.

Finančné prostriedky ktoré Mi-

nisterstvo kultúry SR poskytlo vo 

výške 45  000,- EUR a  spolufi nan-

covanie Mesta Banská Štiavnica 

vo výške 7 498,- EUR (dohromady 

52 498, - EUR), nepokryjú celý roz-

sah prác, potrebných na komplex-

nú rekonštrukciu tohto objektu. 

Naším prioritným cieľom je sprí-

stupniť knižnicu verejnosti. Kniž-

nica bola z dôvodu komplexnej re-

konštrukcie uvedeného objektu 

v roku 2009 dočasne presťahovaná 

do priestorov ZŠ J. Kollára na sídlis-

ku Drieňová. Pôvodne sa knižnica 

nachádzala na prvom nadzemnom 

podlaží, kde bude po tohoročnej re-

konštrukcii aj opätovne presťaho-

vaná. Zo zámeru presunutia kniž-

nice zo sídliska Drieňová vyplývajú 

určité stavebné práce, ktoré je po-

trebné vykonať predovšetkým vo 

vstupnej  chodbe na prízemí, kto-

rá je spojovacou komunikáciou k 

schodisku. Druhotným a veľmi dô-

ležitým cieľom je rekonštrukcia a  

sprístupnenie sociálnych zariadení, 

ktoré sa nachádzajú taktiež na prí-

zemí pre rôzne kultúrne spoločen-

ské akcie organizované Mestom.

MsÚ

Obnova objektu Rubigall
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L. Svobodu č. 40 prebiehal 

v termíne: 14.09.2015 – 15.10.2015 

kurz Záhradkárstvo, školiteľ: p. Ján 

Novotný, v termíne: 16.09.2015 – 

28.10.2015 kurz Dejiny umenia, ško-

liteľka: Mgr. Mária Čelková a v ter-

míne: 15.09.2015 – 16.10.2015 

kurz  Zdravoveda I., školiteľ: MUDr. 

Viliam Višňovský. Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková a zamest-

nanci mestského úradu týmto ďaku-

jú lektorom, ako aj všetkým účastní-

kom vzdelávacích kurzov za ich účasť 

na vzdelávacích aktivitách. 

rramv

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 

spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo 

zdrojov EÚ.“

NOVINKY


1.str.

(iných dodávateľov slu-

žieb pre výkon zimnej údržby) koor-

dinovať zimnú údržbu na komuniká-

ciách prístupných dopravnej technike. 

Poradie výkonu údržby je stanovené 

ohľadom na dôležitosť a  nebezpeč-

nosť jednotlivých miestnych komu-

nikácií.

Poradie vykonania zimnej údržby:

I. Nájazd od štátnej cesty (obchvat) 

pod Drieňovou po nemocnicu, ulice L. 

Svobodu, Mládežnícka, Energetikov, 

Bratská, (prejazd sídliskom), hasičský 

a záchranný zbor Pletiarska ulica, prí-

jazd k nemocnici, parkoviská pod No-

vým zámkom a na Mládežníckej ul. 

(býv. staré ihrisko).

Ulice: Mierová, Akademická, A. Kme-

ťa, Radničné nám., Nám. sv. Trojice, 

A. Sládkoviča (aj pred hasičskou zbroj-

nicou), J.K. Hella po Dolnú Roveň, 

križovatku so štátnou cestou,  Dol-

ná ulica, 1.mája, Križovatka, Obran-

cov mieru (od Ilijského mosta po  Su-

chý tajch) - prejazd Štefultovom, a ul. 

Hodžu a Hurbana.

II. Povrazník, Horná a  Dolná Huta, 

Na Zigmund šachtu, ulice na Špitálke, 

Ulica A. Pécha, Antolská, Botanická, 

Budovateľská, Špitálska, Povrazník, 

parkovisko Lesnícka ulica (nad štát-

nou políciou), parkovisko na Mládež-

níckej ulici (pri št. polícii).

Na týchto úsekoch bude zimná 

údržba vykonaná do 4 hodín po ukon-

čení sneženia v pracovnom čase. 

Mimo pracovného času sa doba predl-

žuje o 2 hod.

III. Ulica na Mária šachtu, Brezová, 

Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik-Lógre, 

Výskumnícka, 8. mája, Družstevná, 

Banícka, SNP, Hviezdoslavova, Vajan-

ského, Podjavorinskej, Horná a Dolná 

Resla, ulice v časti Povrazník, Šteful-

tov a Sitnianska, Horná a Dolná  ru-

žová, Vodárenská, Licharda, Palárika, 

Hollého a Farská.

Na týchto úsekoch bude vykonaná 

zimná údržba do 8 hodín po ukonče-

ní sneženia v pracovnom čase. Mimo 

pracovného času sa doba zásahu pre-

dlžuje o 2 hod.

Na uliciach neuvedených v bodoch I. 

až III. bude výkon zimnej údržby do 

24 hod.

Komunikácie označené DZ „Cesta  

v zime neudržiavaná“, nie sú prístupné 

technike TS, m.p., B. Štiavnica a ko-

operujúcich subjektov, a preto  budú  

riešené individuálne.

Nebezpečné úseky (sú časti mest-

ských komunikácií, ktoré vyžadu-

jú zvýšenú pozornosť pri prejazde 

technikou a  vyžadujú intenzívnejšiu 

údržbu v zimnom období z dôvodov 

nebezpečných klesaní, neprehľad-

ných zákrut, šírkových rozmerov, zvý-

šeného pohybu chodcov, tvorby poľa-

dovice a pod. Sú to:

Ulica A. Sládkovičova, Radničné ná-

mestie, Ulica A. Kmeťa, Mládežnícka 

ulica, nájazd do Botanickej ulice, Na 

Zigmund šachtu a Ulica 1. mája, ná-

jazd zo sídliska Drieňová na štátnu 

cestu, cesta z  Povrazníka do Hornej 

Huty, Ulica pod Červenou studňou 

(od Nám. sv. Trojice), Vodárenská, Li-

charda, Péchova,  Mikovíniho, Hor-

ná Resla, Dolná Resla a Dolná ružová, 

Obrancov mieru v úseku Suchý tajch 

– hranica katastra B. Štiavnica - Štiav-

nické Bane.

Vývoz snehu z mesta

Vývoz snehu z mesta bude realizova-

ný v prevažnej miere vlastnými pro-

striedkami s  výnimkou kalamitných 

situácií. Poradie vývozu  snehu je na-

sledovné: 

Ulice: Kmeťa, Radničné námestie, Ná-

mestie sv. Trojice, Pécha, Mierová uli-

ca, Dolná, Sládkoviča, Akademická, 

Kammerhofská, Strieborná, Š. Viš-

ňovského a Farská.

Parkoviská: pod Novým zámkom, 

parkovisko na Mládežníckej ul.

V  prípade kalamitnej situácie budú 

vyvezené aj ďalšie potrebné úseky.

Skládky snehu: Antolská ul., Drieňo-

vá, Hájik – Šobov

Uvedené poradie je aj poradím po-

stupného zapĺňania skládok.

Mechanizmy TS vyčlenené pre vý-

kon ZÚ v počte 15 ks nasledovne:

Multicar FUMO - sypač s  predsade-

nou radlicou 1 ks, MulticarM 25 - sy-

pač s predsadenou  radlicou 1 ks, Man 

L 90 SK6M - sypač s predsadenou  rad-

licou 1 ks, traktory s nesenou  radlicou 

3 ks, univerzálny nakladač 4 ks, ná-

kladné vozidlo (ručný posyp) 1 ks, Ga-

zelle AMC 1 ks, nákladné vozidlo pre 

vývoz snehu 2 ks, snehová fréza 1 ks

Spôsob výkonu zimnej údržby

Výkon zimnej údržby bude zabezpe-

čovaný stálou službou na pracovisku,

pohotovosťou mimo pracoviska a dis-

pečerskou platenou službou.

Stála služba na pracovisku bude za-

bezpečovaná: v  pracovných dňoch 

v čase: od 06:00 – 14:00 a od 22:00 

– 06:00, sobota, nedeľa : od 22:00 – 

06:00 hod.

V  prípade mimoriadne priaznivého 

počasia bude stála služba na pracovis-

ku v uvedených hodinách nahradená 

dispečerskou službou, resp. pohoto-

vosťou mimo pracoviska.

Dispečerská služba a  pohotovosť 

mimo pracoviska bude: v pracovných 

dňoch od 14:00 – 22:00, v  sobotu, 

nedeľu od 06:00 – 22:00 hod. V prí-

pade zhoršenia počasia s  predpokla-

dom vzniku kalamitného charakteru 

sa dispečerská služba nariadi v nepre-

tržitom čase.

Dispečing je zabezpečovaný na mobil-

nom tel. č.: 0908 272 630.

Posyp komunikácii bude realizovaný 

v prevažnej miere inertným materiá-

lom (štrkodrvou).

V  prípade tvorenia sa poľadovi-

ce, námrazy, nebezpečné úseky a  ka-

lamitná situácia s  intenzívnym sne-

žením, bude použitý chemický posyp.

Požiadavky a pripomienky na vý-

kon zimnej údržby je možné rea-

lizovať prostredníctvom telefón-

nych čísiel:

0908 272 630 – dispečing

692 2243, 0905 491034 – miestne 

komunikácie – ručné čistenie (str. č. 2)

692 2407, 0905 262 058 – dopravno-

-mechanizačné stredisko (str. č.1)

692 2244, 0905 682 279 – riaditeľ TS

Pri zabezpečení ZÚ MK budú koope-

rovať aj ďalšie fi rmy.

Vypracoval: Peter Heiler, riaditeľ TS, 

m. p. Banská Štiavnica

Spracoval: Michal Kríž


1.str.

Mesto ukončilo vzdelávacie aktivity 

V úvode si dovolím citovať 

Jána Amosa Komenského, 

ktorý povedal: “Ak chce byť 

človek človekom, musí sa 

vzdelávať.“ 

Je to tak už po stáročia. Niekto to 

praktizuje naozaj po celý život a vždy 

mu príde vhod, ak sa naučí niečo 

nové, čo dokáže obohatiť jeho život. 

Mestský úrad v Banskej Štiavnici pre 

seniorov pripravil vzdelávacie kurzy 

pomocou projektu Európskej únie. 

Náš kurz Počítačové zručnosti viedol 

pán Mgr. Jozef Siska. Hodiny stráve-

né s ním boli pre nás účastníkov kur-

zu naozajstným prínosom. Naučil 

nás mnohé veci, ktoré sme ešte ne-

ovládali. Bol vždy ochotný každému 

pomôcť, vysvetliť, usmerniť. Jeho 

výklad bol zrozumiteľný a jasný, pre-

to mu chcem aj cestou Štiavnických 

novín vysloviť naše poďakovanie za 

jeho prístup a  trpezlivosť. Ďakujem 

aj pani primátorke Mgr. Nadežde 

Babiakovej a  kolektívu pracovníčok 

MsÚ, ktorý sa o nás staral a na záver 

nám pri odovzdávaní osvedčení pri-

pravil pohostenie. Cítili sme sa prí-

jemne. Za všetko ďakujeme a tešíme 

sa na ďalšie vzdelávacie aktivity. 

Anna Rihová

Vzdelávanie nám nie je cudzie

Zimná údržba miestnych komunikácií
pre zimné obdobie 2015 - 2016
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Výsledky hodnotenia stavu 

uplatňovania fi lozofi e udrža-

teľného rozvoja v materských 

školách v meste Banská 

Bystrica a Banská Štiavnica na 

základe vyhodnotenia súboru 

indikátorov udržateľného 

rozvoja škôl za školský rok 

2014/2015.

Použitý metodický postup môže slú-

žiť pre materské školy pri realizácii 

interných auditoch úrovne udrža-

teľného rozvoja. Autorkami výsku-

mu boli RNDr.Viera Novanská, PhD. 

Jana Škvarková, Univerzita Komen-

ského v  Bratislave, Prírodovedecká 

fakulta, Katedra krajinnej ekológie, 

Ing. Bohumila Barková PhD., MŠ Na 

starej tehelni Banská Bystrica. Kon-

cepcia udržateľného rozvoja je veľ-

mi široká a komplexná oblasť. Jej 

uplatňovanie v každodennej praxi 

si vyžaduje navrhovanie a zavádza-

nie indikátorov pre monitorovanie, 

meranie a následné posudzovanie 

uplatňovania princípov a kritérií 

udržateľného rozvoja. Zber infor-

mácií a ich štatistické vyhodnoco-

vanie stanovením relevantných in-

dikátorov má vysokú výpovednú 

hodnotu a tvorí podklad pre spät-

nú väzbu, hodnotenie a rozhodova-

nie sa. Cieľom výskumu bola ana-

lýza stavu uplatňovania myšlienky 

udržateľného rozvoja(UR) v jednot-

livých oblastiach riadenia materskej 

školy, v oblasti výchovy a vzdeláva-

nia, prevádzky, zdravia a sociálne-

ho prostredia na dvoch materských 

školách v meste Banská Bystrica a 

Banská Štiavnica. Výskum bol rea-

lizovaný v mesiacoch jún – júl 2015 

a získané údaje sa vzťahujú k škol-

skému roku 2014-2015. Výskum 

v predškolských zariadeniach rea-

lizovali autorky článku v spoluprá-

ci s vedením materských škôl, kto-

ré poskytlo informácie a podklady 

pre hodnotenie. Vedenie materskej 

školy bolo oboznámené aj s indiká-

tormi, spôsobom ich hodnotenia 

a aktívne sa zúčastnilo samotného 

procesu evaluácie. Informácie boli 

na mieste verifi kované obhliadkou 

interiéru a exteriéru v areáloch ma-

terských škôl ako aj pohovorom so 

zamestnancami.

Oblasť indikátorov manažmentu

V tejto oblasti dosiahla MŠ v Ban-

skej Štiavnici celkové hodnotenie 70 

% a môžeme hovoriť o dobrej úrovni 

udržateľnosti v oblasti manažmen-

tu. Materská škola od roku 1993 je 

zameraná na výchovnú činnosť v 

ekologickom duchu, poznávanie prí-

rody a jej ochranu. Výsledky z hod-

notenia materskej školy v Banskej 

Bystrici ukázali, že úroveň udržateľ-

nosti v oblasti manažmentu je tiež 

na dobrej úrovni (67,1 %).

Vyhodnotenie indikátorov vý-

chovy a vzdelávania za školský 

rok 2014/2015

Výsledky z vyhodnotenia oblas-

ti indikátorov výchovy a vzdeláva-

nia ukázali, že úroveň UR je v MŠ v 

Banskej Štiavnici (64,7 %) na dob-

rej úrovni. Z interných sú to rôzne 

divadelné predstavenie, besiedky a 

iné kultúrno-spoločenské poduja-

tia na ktorých sa zúčastňujú deti aj 

v pasívnej aj v aktívnej úlohe. Z ex-

terných outdoorových aktivít sú to 

najmä výlety, exkurzie a turistic-

ké vychádzky po okolí a spoznáva-

nie a budovanie vzťahu k svojmu 

mestu, ktoré je zapísané v zozna-

me svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO pre svoje historické a prí-

rodno-technické pamiatky. Externé 

indoorové aktivity prebiehajú hlav-

ne v priestoroch budovy Kammer-

hofu, kde deti pravidelne navštevujú 

tvorivé dielne a učia sa tvoriť z re-

cyklovaných materiálov, nadobúda-

jú rôzne remeselné zručnosti a vzťah 

k práci. Vlastnoručne melú múku, 

pečú chlieb a medovníky, pracujú s 

hlinou a maľujú na hodváb. Taktiež 

sa zúčastňujú na podujatiach a akti-

vitách v priestoroch Mestskej kniž-

nice, kina Akademik, Mestskej pla-

várni, Základnej umeleckej školy, 

Múzea v kaštieli vo Svätom Anto-

ne a v Banskej Štiavnici. Materská 

škola je zapojená aj do rôznych pro-

jektov ako napr. projekt „Permoník“, 

zameraný na skvalitnenie regionál-

nej výchovy, vytváranie národné-

ho povedomia a rozvoj zvykov, tra-

dícií, piesní a životných skúseností. 

Z ďalších projektov môžeme spo-

menúť „Zbieraj body za odpad“, „Veselé 

zúbky“ a „Materská škola budúcnosti“ s 

cieľom celostného rozvoja dispozícií 

dieťaťa učiť sa. Priestor pre zlepše-

nie je hlavne v realizácii aktivít v ob-

lasti UR organizovaných školou na 

regionálnej alebo národnej úrovni 

a vytváranie medzinárodných part-

nerstiev. V rámci tém UR (environ-

mentálna, sociálna, ekonomická) v 

predmetovej a mimoškolskej výcho-

ve absentuje implementácia ekono-

mickej témy a toto zistenie je moti-

váciou pre ďalšie aktivity. Materská 

škola v Banskej Bystrici dosiahla cel-

kové hodnotenie 76,5 %.

Vyhodnotenie indikátorov zdra-

via a sociálneho prostredia za 

školský rok 2014/2015

V tejto oblasti MŠ v Banskej Štiav-

nici dosiahla najlepšie hodnotenie, 

a to veľmi dobré s percentuálnou 

hodnotou 80,9 %. V materskej ško-

le v Banskej Bystrici v  tejto oblasti 

je na dobrej úrovni, celkové hodno-

tenie je 69 %.

Vyhodnotenie indikátorov pre-

vádzky za školský rok 2014/2015

V tejto oblasti je hodnotená MŠ v 

Banskej Štiavnici ako uspokojivá, 

s percentuálnou hodnotou 56,8 %, 

Za tento výsledok môže hlavne vek 

jednotlivých objektov škôlky (v pre-

vádzke od roku 1973) a ich staveb-

ná a technická zastaranosť a nedo-

statok fi nančných prostriedkov na 

renováciu. Tento problém sa však v 

najbližšej dobe eliminuje, nakoľko 

v letných mesiacoch 2015 prebieha 

značná rekonštrukcia objektov škôl-

ky a dochádza k zatepleniu a zates-

neniu striech, stien a výmene okien. 

Vďaka fi nanciám získaných z OZ 

Rodičia a priatelia MŠ, sa postupne 

vymieňa starý nábytok za nový, do-

plnili sa šatňové skrinky a nahradila 

sa nevyhovujúca podlahová krytina. 

Finančné úspory z týchto opatrení 

by sa mali odzrkadliť v ekonomic-

kých parametroch už v budúcom 

roku 2016.Materská škola v Banskej 

Bystrici dosiahla celkové hodnote-

nie 51,9 %.

Článok v plnom znení si môžete pre-

čítať na web stránke: http://www.

envigogika.cuni.cz/index.php/Envi-

gogika/article/view/487/624

Alexandra Bóková, 

riaditeľka MŠ 1. mája BŠ

Environmentálna výchova v predškolskom veku

Foto súťaž
V minulom čísle ŠN sme 

avizovali „krst“ novej publi-

kácie V. Bartu „My Štiavni-

čania 3“. 

Uvedenie knihy do života za účasti p. 

Vášáryovej sa uskutoční 24.11.2015 

o 15:00 hod. v aule SPŠ S.Mikovíni-

ho. Aj Vy, milí čitatelia, máte mož-

nosť vyhrať túto publikáciu, ak 

správne uhádnete mená 2 osôb na 

fotografi i. Svoje odpovede spolu s 

kupónom nám posielajte v termíne 

do 23.11.2015 na adresu red., príp. 

ich vhoďte do schránok ŠN. Zo všet-

kých správnych odpovedí vyžrebuje-

me jedného z Vás, ktorý získa publi-

káciu úplne zadarmo!  Red.

Výhercovia 
súťaže
Správne znenia na súťažné otázky:

1. ČR

2. 3

3. Šláger TV

2 vstupenky na 2 hod. program 

„Veselá trojka & Števo Hruštinec“ vy-

hrávajú: 

A.Buzalka, BŠ, E.Luptáková, 

B.Studenec, E.Ďurišová, BŠ, F.

Beňo, BŠ, B.Sedláková, BŠ, J.

Surovec, BŠ, A.Gregušová, BŠ, 

S.Trenčan, BŠ, M.Babiak, BŠ a 

Š.Bosák, BŠ. 

Výhercom srdečne blahoželáme!

Vstupenky si môžete vyzdvihnúť 

v red.  ŠN
Kupón
Fotosúťaž
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kam v BŠ 
a okolí ?

Deň boja za slobodu a demok-

raciu alebo ,,Nežná revolúcia“, 

zaznamenávajú dnes na celom 

Slovensku. 

Deň 17. november roku 1989 je v ka-

lendári historických udalostí zazna-

menaný ako začiatok nežnej revolú-

cie v Československu. Bol to začiatok 

demokracie a pád komunistického re-

žimu. 17. november 1989 – Medziná-

rodný deň študentstva a deň uctenia 

pamiatky smrti Jana Palacha, ktorý 

sa pred dvadsiatimi rokmi na protest 

sovietskej okupácie upálil, sa rovna-

ko ako po iné roky konala manifes-

tácia, organizovaná Socialistickým 

zväzom mládeže. Udalosti zo 17. no-

vembra 1989, keď sa študentskými 

demonštráciami začala ,,Nežná revolú-

cia“, predchádzali nelegálne stretnutia 

študentov v Prahe aj v Bratislave. Po-

slucháči vysokých škôl ich zorganizo-

vali v predvečer Medzinárodného dňa 

študentstva. V novembri 1989 prís-

lušníci verejnej bezpečnosti na Národ-

nej triede v Prahe zbili študentov, kto-

rí demonštrovali za základné ľudské 

práva. Postupne udalosti na podporu 

študentov a na vyjadrenie odporu voči 

socialistickému zriadeniu nadobúdali 

väčší rozmach, až vyústili do pádu re-

žimu. Rok 1989 priniesol národom v 

Československu, ako aj miliónom ďal-

ších ľudí v strednej a východnej Euró-

pe slobodu, demokraciu, obnovenie 

ľudských práv a slobodu vo vyznávaní 

viery.  Filip Golian

17. november – ,,Nežná revolúcia“

Novembrová atmosféra  foto TASR

„Ako sa zlato a striebro vážia 

v priezračnej vode, duše sa 

vážia v mlčaní. Vyslovené 

slová zavážia iba vďaka tichu, 

v ktorom sú ponorené.“

V týchto  jesenných dňoch sme si 

všetci uctili sviatok, počas ktorého 

naše kroky smerovali na miesta od-

počinku našich blízkych. Na našej 

škole Pamiatku zosnulých považuje-

me aj za vhodnú príležitosť vysvetliť 

žiakom význam a hĺbku tohto sviat-

ku. Snažíme sa vštepiť im úctu  k na-

šim predkom a ukázať im miesta od-

počinku veľkých osobností nášho 

mesta, ktoré svojím životom, skutka-

mi a posolstvom zanechali význam-

né dedičstvo. Jednou z tradícií našej 

školy sa preto stala každoročná náv-

števa cintorínov. Tohto roku to boli 

žiaci 5. ročníka, ktorí kvetmi či svet-

lom kahančekov vzdali úctu osob-

nostiam, na ktoré nesmieme zabud-

núť. V piete postáli pri náhrobných 

kameňoch Jozefa Horáka, Maríny 

Pischlovej i  Jozefa Kollára, ktorých 

zvučné mená poznajú zo stránok 

kníh a  učebníc. Aj takto sa naučia 

precítiť ticho týchto pietnych miest 

a vážiť si odkaz našich predkov.

Renata Taligová, ZŠ J.Horáka

Slová ponorené v tichu...

Žiaci piateho ročníka pri hrobe Jozefa Horáka  foto Archív autora

Takí sme bolí ako na table a takíto 

sme teraz. Šediví, plešatí, odišli naše 

krásne postavy, ale zišli sme sa 20-ti 

z našej 3.B, bývalej SVŠ-ky. 

Nie preto, aby sme si ukazovali fot-

ky vnúčat, ale preto, aby sme po-

spomínali na naše šibalstvá, výlety, 

brigády a starosti, ktoré sme spôso-

bili našim pánom profesorom. Bolo 

to veselé stretko po dlhých rokoch. 

Ďakujem všetkým spolužiakom, 

ktorých sa mi podarilo zohnať, ďa-

kujem našim p. pro-

fesorovi triednemu 

p. Michútovi, p. prof. 

Protopopovej a  ďal-

šia moja vďaka patrí 

aj našej pani primá-

torke, že si našla čas 

a  počastovala nás 

krásnymi teplými 

slovami. Teším sa na 

ďalšie stretnutie.

Viera Balážová

Stretnutie po 50 rokoch

Dielnička v Kammerhofe.

12.11. Batikované tašky. 19.11. Hli-

nené misky, podnosy. 24.11. Pedigo-

vé košíky. Kammerhof, 14:00-16:00

13.11. Týždeň vedy a  techni-

ky Hravo. Poskladanie originál-

nych puzzle prezradí viac o spôso-

be získavania zlata a striebra z rudy. 

Kammerhof, 8:00-15:00, muzeu-

mbs.sk

13.11. Art Cafe: Randezvous 

s  miestnymi umelcami & Eclectic 

Selector. Randevous 14:00-20:00. 

Eclectic selector 21:00.

13.11. Štiavnický kvíz. Zostavte si 

tím s  max. počtom 5 súťažiacich, 

vymyslite si názov tímu a hláste sa 

na 0917 824  514. Vila Magnolia, 

19:00.

13.11. VideoOldies Mix dVj. Ku-

koo. Pražovňa, 21:00

13.11. Koncert: Inside Group. Ar-

chaniel Caff ebar, 21:00

14.-15.11. Štiavnická vínna špacír-

ka 2015. 14.11. Vypredané. 

15.11. Možnosť zúčastniť sa:

Gastro market v  Cosmopolita-

ne-bowling, 11:00 – 18:00. Gur-

mánska nedeľa v  Cosmopolitane-

-bowling, 13:00 – 14:00. Schemnitz 

Gallery, Chill out v galérii, 14:00 – 

16:00, vstupné dobrovoľné. Ako sa 

rodí víno, 14:00 – 16:00, vstup voľ-

ný. Odrody sveta: Riesling z Mose-

ly, 17:00 – 19:30, 10 €/os..

14.11. Posedenie s Hurikánom pri 

krbe. Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, 18:00.

14.11. Kubánsky večer. Večer 

s  Adrian Bosco. Trotuar Cafe, 

20:00.

14.11. Koncert kapely EA. Divná 

pani, 20:30, vstup voľný.

14.11. Koncert: Cosmic Days. Za-

snené plochy, melodické gitary, at-

mosférická fujara. Art Cafe, 21:00

16.11. Popoludnie s  Mary Kay. 

Cosmopolitan-bowling, 16:00.

17.11. Predpremiéra fi lmu: Eva 

Nová. Uvedenie za účasti tvorcov 

M. Škopa, F. Krahenbiela a E. Váša-

ryovej. Kino Akademik, 18:30

19.11. Najkrajšia dovolenková fo-

tografi a. Vernisáž a vyhodnote-

nie súťaže. Kaštieľ vo Sv. Antone, 

15:00.

19.11. Koncert: Veselá trojka a Šte-

vo Hruštinec. Kultúrne centrum, 

18:00

21.11. Svätoantonská heligónka, 

15:30. Katarínska zábava, 20:00. 

KD, Sv. Anton.

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica

Bývalí spolužiaci z SVŠ-ky  

foto Viera Balážová 
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Členská 
schôdza

Dňa 20.novembra 2015, t.j. pia-

tok, sa uskutoční verejná členská 

schôdza Základnej organizácie 

SZOPK Sitno Banská Štiavnica.

Miesto konania: Art Caff é

Začiatok: 16:00 hod.

Na schôdzu pozývame všetkých 

členov ZO, nečlenov ako aj obyva-

teľov Banskej Štiavnice a okolia. 

Štefan Jonis, predseda ZO

Osobnosť učiteľa ovplyvňuje 

kvalitu výchovno - vzdelá-

vacieho procesu, podnecuje 

záujem žiakov o predmet, 

školu, ovplyvňuje atmosféru 

v triede a tiež  život v škole. 

Učiteľ, ktorý pracuje pod stresom, 

je unavený, vyhorený, nemôže mo-

tivovať svojich žiakov a nemôže ich 

„zapáliť“ pre štúdium. Práve preto 

sme pri navrhovaní vzdelávaní do 

projektu „Inováciou ku kvalitnejšiemu 

vzdelávaniu“ realizovaného Stred-

nou odbornou školou služieb a les-

níctva v  Banskej Štiavnici zaradili 

celý rad prednášok z  odboru psy-

chológie, ktoré by mohli pomôcť 

našim pedagogickým zamestnan-

com pri riešení každodenných situ-

ácií vo vyučovacom procese v stred-

nej odbornej škole. V  priebehu 

mesiaca september a  október ná-

sledne učitelia a  majstri odbornej 

výchovy pod vedením odborných 

lektorov postupne absolvovali tie-

to školenia:

Asertívne zvládanie náročných 

komunikačných situácií v práci 

učiteľa

Odbúravanie stresu, syndróm vy-

horenia a regenerácie motivácie

Ako zvládať problematické sprá-

vanie žiakov v škole

Zvýšenie motivácie žiakov

Cieľom týchto aktivít bolo získanie 

a  zdokonalenie profesijných kom-

petencií v  oblasti osobnostného 

rozvoja pedagogických zamestnan-

cov. Asertívne komunikačné tech-

niky nám umožňujú naučiť sa vy-

tvárať zdravé medziľudské vzťahy, 

získať primeranú sebadôveru a ko-

munikačné zručnosti. Učili sme sa 

ako odmietnuť všetky formy mani-

pulácie a ako im čeliť. Prínosom boli 

pre nás ponúkané stratégie na zvlá-

danie stresu vyplývajúceho z  pe-

dagogickej profesie i  rady na zvlá-

danie problematického správania 

žiakov, spôsoby predchádzania ši-

kanovania a  rady na motivovanie 

žiakov k lepším výkonom pri získa-

vaní vedomostí a zručností. Súčas-

ťou projektu je aj príprava nových 

moderných učebných materiálov 

- textov, metodických príručiek, 

elektronických interaktívnych tes-

tov, ktoré aktivizujú žiakov, uľah-

čujú im osvojenie učiva, podporujú 

ich predstavivosť a názornosť. Po-

mocou takýchto učebných materiá-

lov implementovaných do teoretic-

kého a praktického vyučovania sa 

snažíme robiť vyučovací proces zau-

jímavejším, vnášame do vyučovania 

nový rozmer a interaktivitu. Naším 

cieľom je umožniť naším žiakom 

disponovať odbornými kompeten-

ciami, ktoré prispejú k ľahšej uplat-

niteľnosti na trhu práce i pri ďalšom 

vzdelávaní. Tvorbu inovovaných 

učebných materiálov nám umožnili 

školenia: Tvorba E- learning testov 

a lekcií, Ovládanie programu Co-

rel, Prezentačné programy v  inte-

raktívnej výučbe, Interaktívne tech-

nológie vo vyučovacom procese. 

V  súčasnej dobe naši pedagogickí 

zamestnanci fi nišujú pri odovzdá-

vaní hotových učebných materiálov 

do tlače, aby boli distribuované pre 

potreby našich žiakov.

SOŠ služieb a lesníctva 

Banská Štiavnica

Realizácia projektu 
„Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu“

Pedagógovia na školení  foto SOŠ SaL

Škola nedávno získala medzi-

národný certifi kát Zelená 

škola pre obdobie september 

2015 – august 2017.

V rámci neho sme si 20.október ako 

Medzinárodný deň stromov pri-

pomenuli  tak, že sme si vymysleli 

rôzne aktivity (besedu o lese, pre-

zeranie školských zbierok dreva, 

výtvarné aktivity...). Pozreli sme 

si fi lm „Keď umiera les“ o  kalamite 

v Tatrách. Všetko to začalo po veľ-

kej prestávke. Ako prvý nám o stro-

moch, ich znakoch, význame po-

rozprával Ing. Petrikovič. Napriek 

chorobe si našiel čas a priblížil žia-

kom mnohé zaujímavosti z prírody. 

Prezeranie vzoriek  drevín a semia-

čok  zažilo „retro“ obdobie. Deviatač-

ky si pripravili prezentácie. Po bese-

de sme sa rozdelili do tried. Podľa 

záujmu sa maľovalo, kreslilo, lepilo, 

tvorili sa stromy technikou frotáže 

listov. Písali sa básne, eseje, príbe-

hy. Iní spoznávali čas-

ti stromu a  ich názvy 

v  anglickom jazyku. Tí, 

ktorí nemali chuť písať, 

kresliť, súťažili v  kvíze 

o  stromoch a  prírode. 

Najväčší úspech celého 

dňa získal Mgr. Pollák. 

S chlapcami vyšších roč-

níkov pracoval v  diel-

ni s drevom.  Vyrezáva-

li malé drevené lyžičky. A úspešne... 

Bol to príjemný deň. Dozvedeli sme 

sa niečo nové. Spoznali sme sa na-

vzájom. Malí – veľkí. A možno sme 

niečo pochopili… Ďakujem všet-

kým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

Organizátorky

Deň stromov na ZŠ s MŠ F. Coburga 
vo Svätom Antone

Prezentácia 
knihy

BBSK – Pohronské osvetové stre-

diksko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica. Vydava-

teľstvo AB ART press a autorský 

kolektív srdečne pozýva Vás a Va-

šich priateľov na prezentáciu kni-

hy Vladimír Bárta a kolektív 

My štiavničania III. Knihu uve-

die Emília Vášáryová. Utorok 

24.11.2015 o 16.00 hod. SPŠ 

S. Mikovíniho Banská Štiavnica. 

Dielo podporilo Ministerstvo kul-

túry SR. Bližšie info: POS, Nám. 

sv. Trojice 7, Banská Štiavnica, č.

tel.: 0915 819 989, e-mail:petro-

va@osvetaziar.sk.

Vernisáž 
výstavy

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica. Múzeum 

vo Svätom Antone. Mesto Ban-

ská Štiavnica Vás srdečne pozýva-

jú na vyhodnotenie celoslovenskej 

fotografi ckej súťaže Najkrajšia 

dovolenková fotografi a 2015 

a vernisáž výstavy zo súťažných 

prác. Štvrtok, 19.11.2015 o 

15.00 hod. Múzeum vo Svätom 

Antone. Na Vašu účasť sa tešia au-

tori súťažných prác a organizátori.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie!     red.
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Je taká smut-

ná chvíľa, skon-

čil sa život Tvoj, 

spomienky sa 

víria našim ži-

votom. Otec len raz si nás za-

rmútil v tej chvíli, keď si nás 

navždy opustil, dovoľ nám 

dnes tíško povedať Ďakujem...“

14. novembra uplynie 5 ro-

kov, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, 

starý otec a prastarý otec 

Ľudovít Kružlic. S láskou 

na Teba spomíname: 

manželka Mária, dcéry 

Soňa a Jaroslava s rodina-

mi, syn Ľudovít s rodinou a 

pravnúčik Damián

Spomienka

„Už ťa nepre-

budí slnko, ani 

krásny deň, na 

š t i a v n i c k o m 

cintoríne spíš 

svoj večný sen.“ 

12.novembra uplynie 15 

rokov ako od nás navždy odi-

šiel náš manžel, otec a starý 

otec Ján Bahna. Prosíme 

tých, ktorí ho poznali i tých, 

čo s ním dlhé roky pracovali 

o tichú spomienku. 

Manželka, dcéry s manžel-

mi a vnúčatá Peťko, Ma-

roško, Hanka a Martinko

Oznamy
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom a priaznivcov, že 

18.novembra 2015 sa uskutoč-

ní návšteva Galérie Jozefa Kollá-

ra, ktorá bude spokojná s literár-

nou besedou autorky Mgr. Márie 

Petrovej. Zraz účastníkov o 10,30 

hod. pred Galériou JK.

Výbor SZTP v BŠ oznamuje čle-

nom, že kancelária zväzu v me-

siacoch november – december (do 

20.12.) bude otvorená každú stre-

du od 8:00 – 12:00 hod. 

Ivan Madara

20. októbra sa na Gymnáziu 

Andreja Kmeťa uskutočnili 

„Dni Andreja Kmeťa“, ktorými 

si pripomíname odkaz 

a myšlienku slovenského 

velikána, ktorého meno naša 

škola hrdo nosí. 

I  tentokrát sme sa snažili prilákať 

odborníkov z rôznych odvetví, aby 

sme žiakom priniesli inú perspek-

tívu vzdelania a jeho využitia, a tak 

podporili ich hrdosť a chuť na sebe 

pracovať. Uvedomujeme si, že v dy-

namickej dobe, ako je tá naša, je to 

nevyhnutné a veríme, že takto pod-

porujeme kritické myslenie, zdravý 

skepticizmus a  schopnosť tvoriť si 

vlastný názor. Rád by som podčiar-

kol aj fakt, že hostí si žiaci vybera-

li už druhý rok sami. V mene Žiac-

kej rady žiaci pozvali a postarali sa 

o pána Freddy Mendeza  z Americ-

kej ambasády (vybavila žiačka Bar-

bora Borošková), Amnesty Interna-

tional Slovensko zastúpenú pánom 

Radom Slobodom (Ema Rajčano-

vá), Slovenskú humanitnú radu re-

prezentovanú pánom Petrom De-

vinským (Ema Rajčanová), Mgr. 

Beatu Nemcovú – židovský cinto-

rín a ICM, Mgr. Alicu Kurhajco-

vú, PhD z Univerzity Mateja Bela a 

Miloša Bahúla. Tento rok žiaci pri-

pravili aj vlastný program – Nefor-

málne vzdelávanie, ktorý pripravi-

li žiaci Jakub Andreánsky a  Erika 

Chrappová.  

Úspešne sa nám podarilo počas ak-

cie pokryť oblasti od biológie až po 

kybernetiku, avšak v tomto článku 

sa chceme venovať hosťom, ktorí 

prišli vďaka žiakom. Pán Mendeza 

otvoril otázku bezpečnosti na in-

ternete, teda ako bezpečne surfovať 

a chrániť sa pred únikom osobných 

informácii; ku koncu prešiel k téme, 

ako sa dostať na americké univerzi-

ty. Amnesty International s Huma-

nitnou radou predstavili problém 

migrácie, kde sa snažili ukázať žia-

kom reálny stav a problém na Slo-

vensku, ktorý je všeobecne chápaný 

a prezentovaný prehnane a skresle-

ne. Pripomenuli nám, že sme – ako 

gymnazisti, pilierom humanizmu 

a racionalizmu – teda mali by sme 

skôr myslieť až potom konať, ergo 

brániť ľudské a občianske práva! Be-

ata Nemcová hovorila o záchrane ži-

dovského cintorína v našom meste, 

kedy sme si uvedomili, že chrániť 

pamiatku je tiež našou úlohou, ako 

uvedomelých občanov. Pani Kurhaj-

cová zašla hlbšie do dejín a poroz-

právala nám o našom cisárovi a krá-

ľovi Františkovi Jozefovi. 

Keďže gymnázium chce aj pomá-

hať a inšpirovať, pozvali sme Milo-

ša Bahúla (s diagnózou autizmu), 

ktorý si pripravil úžasnú prednášku 

o druhej svetovej vojne. Téma bola 

spracovaná v podobe dokumentár-

neho fi lmu. Žiaci boli šokovaní kva-

litou a typom prednesu, ktorý pre-

konal všetky očakávania. Slovom 

- bol ohromný. Tešíme sa na jeho 

ďalšiu prednášku a Miloš môže rá-

tať s  našou podporou. Gymná-

zium je hrdé aj na duo Andreánsky 

a  Chrappová, ktorí neformálnou 

cestou vzdelávali o tolerancii a em-

patii naše prvé ročníky. Sme hrdí, 

že svoje vedomosti, talent a energiu 

zdieľajú s  ostatnými. Tu musíme 

pripomenúť, že Jakub nie je v tom-

to žiaden amatér, už počas prázdnin 

pripravil projekt zameraný na pod-

nikanie mladých ľudí so svojou or-

ganizáciou S.P.A.C.E. - Spolok pre 

aktivitu, cestovanie, edukáciu...

Na záver úspešného dňa Žiacka 

rada gymnázia pozvala našich hos-

tí na obed do Cosmopolitanu, aby 

aj takto prejavila svoju vďaku za 

ich čas a  energiu. Projekt „Dni An-

dreja Kmeťa“ je jedinečným a  skve-

lým dielom pani profesorky Mirky 

Kováčovej, a  preto aj touto cestou 

jej chceme poďakovať za možnosť 

emancipácie žiakov. 

Paul Kindji

Dni Andreja Kmeťa na gymnáziu 
a Žiacka rada

,,Možno len stromom šepkával 

to, o čom sníva, čo ho bolí...“

Nádhernou jesennou scenériou 

parku Kaštieľa vo Svätom Antone 

sa v piatok 6. novembra 2015 niesli 

clivé tóny lesných rohov a stromy 

ronili svoje zlatožlté slzy do maleb-

ného jazierka pod skromnou dre-

venou kaplnkou. Práve tu sa zišli 

najbližší príbuzní a priatelia zo-

snulého Tomáša Plentu (*6.8.1993 

- † 13.3.2014), aby si uctili jeho pa-

miatku. Bol absolventom SOŠL v 

Banskej Štiavnici, talentovaný tru-

bač, úžasný mladý človek, kamarát 

a krátky čas aj vrúcne milujúci man-

žel, otec utešenej dcérky, ktorú na-

priek veľkej túžbe nikdy nedržal 

v náručí, a ktorá ho bude spozná-

vať už len z fotografi í a rozprávania 

iných. Na Tomášovu počesť prišli 

zatrúbiť priatelia lesničiari: Ing. Ed-

mund Hatiar, Ing. Michal Olos, Ing. 

Monika Malatincová, Tomáš Bur-

zala, Jakub Badrna a Alžbeta Dol-

niaková. Pamätná tabuľka na stene 

svätohubertovskej kaplnky, ktorú v 

r. 1999 vysvätil  arcibiskup Mons. 

Ján Sokol, bude všetkým návštev-

níkom i okoloidúcim pripomínať, 

že v tomto kraji žil a pôsobil Tomáš 

Plenta, vynikajúci hráč na lesnicu 

a poľovnícky roh, zakladajúci člen 

Klubu trubačov Slovenskej repub-

liky. Slávnostnú chvíľu ozvláštnili 

dojemné spomienky riaditeľa Mú-

zea vo Svätom Antone Ing. Mariá-

na Číža, predsedu Klubu trubačov 

SR Edmunda Hatiara, báseň, a keď 

malá Elizka v mamičkinom náru-

čí ovenčila pamätnú tabuľku s me-

nom svojho ocka, už sa nikto ne-

ubránil slzám. Na miestach, ktoré 

mal aj on veľmi rád sme spomína-

li na jeho prívetivý úsmev, ochotu 

pomáhať, dar potešiť iných a vrúc-

ne srdce plné lásky. Česť jeho pa-

miatke.

Janka Bernáthová

Pocta Tomášovi Plentovi

Tomáš Plenta  foto Archív autora 
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Základná organizácia Sloven-

ského zväzu ochrancov 

prírody a krajiny Sitno Banská 

Štiavnica svoju prácu okrem 

schôdzkovej činnosti a iných 

aktivít zameriava hlavne na 

projekt s názvom: Konzervácia 

ruín hradu Sitno a ochrana 

prírody. 

Na našich schôdzach a  sústrede-

niach sme okrem iného zhodno-

covali stav hradiska, náučného 

chodníka, priľahlých objektov a do-

hodovali postup práce, ktoré je po-

trebné vykonať. Často bolo po-

trebné na hradisku previesť opravy 

výtrhov hradieb a výstupu na vrch-

nú časť hradu. Výtrhy sa opravova-

li podľa toho, ako sa nám podarilo 

zohnať materiál na premurovávky. 

V  spodnej časti hradu sme odstra-

ňovali trávnatý povrch pre zvýraz-

nenie kamennej plochy podlahy. 

Z dôvodu predpokladanej prekopáv-

ky v juhovýchodnej časti hradiska sa 

premiestňovali kamene a sutina na 

inú skládku. V ďalšej etape prác bolo 

potrebné vytvoriť zábradlie v  okolí 

cisterny – čo sa urobilo v súčinnos-

ti s vedením CHKO Štiavnické vrchy 

Banská Štiavnica, ktoré zabezpečilo 

sponzora na nákup a dovoz materiá-

lu. V apríli tohto roku sme skontro-

lovali hrad a celé okolie. Zistili sme, 

že po februárovej víchrici bolo spad-

nutých niekoľko suchých stromov, 

približne s priemerom 60 až 80 cm, 

a to bezprostredne pri hrade. Dá sa 

predpokladať, že padajúce stromy 

sa budú každoročne opakovať. Ak sa 

nám v roku 2016 podarí získať ne-

jaké dotácie, využijeme ich na ná-

kup kvalitnej píly, pretože stromy 

v  okolí hradu sú prestarnuté a  na-

ďalej máme problémy zohnať dob-

rovoľných pilčíkov na ich spílenie. 

Zábradlie nad cisternou a  schodmi 

bolo natreté farbou, ktorú sme do-

stali od našich mladých členov z Ili-

je, za čo im srdečne ďakujeme. Na 

hrade sme vykonávali drobnejšie 

úpravy múrov, škárovaním a  opra-

vami výtrhov. Na jar 2016 sa má 

urobiť konzervácia múrov z juhový-

chodnej strany, kde sa už teraz v ok-

tóbri pripravilo lešenie. Približne 

sme skontrolovali náučný chodník, 

udržiaval sa odstraňovaním vege-

tácie a  natieraním. Kosenie každo-

ročne prebiehalo podľa fi nančných 

možností v súvislosti s kúpou ben-

zínu a možnosťou požičiavania kro-

vinorezu. Terén je veľmi rôznorodý, 

takže je potrebné kosiť aj ručne ko-

sou i kosákom.

Veľmi nám pomohla dotácia od 

Mestského úradu Banská Štiavni-

ca. Naša organizácia podpísala v de-

cembri 2014 s  MsÚ Banská Štiav-

nica dohodu o poskytovaní dotácie 

pre rok 2015. Na tomto základe sme 

dostali dotáciu vo výške 450,-€ na 

projekt s názvom: Konzervácia ruín 

hradu Sitno a ochrany prírody. Do-

tácia bola poskytnutá v  zmysle 

VZN Mesta Banská Štiavnica, číslo 

3/2013 o poskytovaní dotácií z roz-

počtu mesta Banská Štiavnica a od-

poručenia Komisie cestovného ru-

chu a  kultúry pri MsZ v  Banskej 

Štiavnici. Táto dotácia nám veľmi 

pomohla v  našej činnosti, konečne 

sme kúpili krovinorez, nemusíme si 

ho požičiavať.Ako príjemca dotácie 

sme na viditeľnom mieste zverejnili 

počas konania akcie oznam, že akcia 

je uskutočnená za fi nančnej pomoci 

Mesta Banská Štiavnica.

Aj touto cestou úprimne ďakujeme 

MsÚ Banská Štiavnica, pani primá-

torke Mgr. Nadežde Babiakovej, Ko-

misii cestovného ruchu a  kultúry 

pri MsZ ako i  všetkým poslancom 

za schválenie dotácie pre našu ZO 

– SZOPK Sitno Banská Štiavnica na 

rok 2015.

Štefan Jonis, predseda ZO

Ochrancovia prírody a ich činnosť

Poďakovanie
Veľké poďakovanie chcem vyslo-

viť všetkým sponzorom, ktorí pri-

niesli ovocie a prispeli na záhrad-

kársku výstavu. Bez sponzorov by 

sa výstava v našom meste nemohla 

konať. Prajem im veľa podnikateľ-

ských úspechov, zdravia a  ešte raz 

ďakujem, za ZO-SZZ – Záhradká-

rov, sponzorom:

Zlatníctvo Goldven – p. Kratošová

Lekáreň Mima, Skok B. Štiavnica, 

Firma Winer, Rekonbau, Agrocom 

s.r.o., B. Štiavnica, p. Vojtáš Ivan, Ča-

jovňa pod Klopačkou – p. Majsniar 

Ján, Elektroinštalačné práce – p. Ďu-

rica Róbert, p. Tulipán, Reštaurácia 

u Böhmna – p. Böhmová, Reštaurá-

cia 6/4 – p. Lupták, Durpal – p. Ďuri-

ca Miloš, KM – Beta, Obuv Roch, p. 

Blaškovič J., p. Adamský M., p. Po-

vinský, p. Palovič S., Combin, s.r.o..

Ďalej ďakujeme aj nemenovaným 

sponzorom a  priaznivcom, ktorí 

nechceli byť menovaní.

Bohumír Mojžiš

Členovia ZO SZOPK Sitno B. Štiavnica  foto Archív autora

V sobotu 24.10.2015 sa 

uskutočnil ojedinelý koncert v 

Rytierskej sále banskoštiav-

nického Starého zámku. 

Bratislavský rodák Alan Vizváry, 

významný slovenský huslista, člen 

Slovenskej fi lharmónie v Bratislave 

a umelecký vedúci 10 člennej Hila-

ris chamber orchestra (HCHO) pri-

niesol do nášho mesta a uviedol to 

najlepšie z vážnej hudby. V hodi-

novom programe orchestra „Hila-

ris“, čo z latinského názvu zname-

ná radosť sa predstavili hudobné 

diela svetoznámych skladateľov 

ako R.Bergera, E.H.Griega a čes-

kého skladateľa A.Dvořáka. Členo-

via Hilaris Chamber Orchestra sú 

poprední slovenskí, rakúski a čes-

kí umelci, ktorí spolupracujú s vý-

znamnými zahraničnými sólistami 

a dirigentmi. Spolupracovali aj so 

známym slovenským tenoristom 

Miroslavom Dvorským. Práve na 

Starom zámku v Banskej Štiavnici 

odštartovali sériu koncertov pro-

jektu „Hudba na zámkoch“, ktorým 

zožali potlesk a uznanie. Najbliž-

šie sa predstavia koncertom pod 

názvom „Serenády pre radosť – vášeň 

pre hudbu“ 16.12. v Bratislave, kde 

zaznejú slávne diela W.A.Mozarta, 

A.Corelliho a A.Piazzollu. Orches-

ter Hilaris chamber orchestra pri-

pravuje koncertné turné v Číne a 

Japonsku.

Michal Kríž

Hudba na zámku

Hilaris Chamber Orchestra na Starom zámku  foto Michal Kríž
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 13.11. o 18:30 hod.Piatok 13.11. o 18:30 hod.

PeTer KoNečNý: PeTer KoNečNý: 

fi lMY, kToré zMeNili fi lMY, kToré zMeNili 

sveT 2sveT 2

Vstupné: 2 €. Vstupné: 2 €. Kto nakrútil prvý horor, Kto nakrútil prvý horor, 
erotický fi lm, sci-fi , či akčný blockbus-erotický fi lm, sci-fi , či akčný blockbus-
ter? Ktoré fi lmové diela znamenali pre ter? Ktoré fi lmové diela znamenali pre 
svet viac ako si ich autori v čase vzni-svet viac ako si ich autori v čase vzni-
ku možno mysleli? Čo treba poznať, ku možno mysleli? Čo treba poznať, 
aby ste mali tie najdôležitejšie infor-aby ste mali tie najdôležitejšie infor-
mácie o dejinách kinematografi e? A je mácie o dejinách kinematografi e? A je 
pravda, že fi lmy náš život úplne zmeni-pravda, že fi lmy náš život úplne zmeni-
li? Svet fi lmu ako ho možno nepoznáte li? Svet fi lmu ako ho možno nepoznáte 
so šéfredaktorom portálu Kinema.sk so šéfredaktorom portálu Kinema.sk 
Petrom Konečným - tentoraz v druhej Petrom Konečným - tentoraz v druhej 
časti, ktorú začneme rokom 1960.časti, ktorú začneme rokom 1960.

Sobota 14.11. o 18:30 hod.Sobota 14.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 19.11. o 18:30 hod.Štvrtok 19.11. o 18:30 hod.

HUsiA kožAHUsiA kožA

Horor/Komédia, USA, 2015, Vstup-Horor/Komédia, USA, 2015, Vstup-
né: 4 €. Teenager Zach Cooper (Dy-né: 4 €. Teenager Zach Cooper (Dy-
lan Minnette) je znechutený tým, že lan Minnette) je znechutený tým, že 
sa z veľkého mesta musel presťaho-sa z veľkého mesta musel presťaho-
vať do malého mestečka. Tu sa stretá-vať do malého mestečka. Tu sa stretá-

va s krásnou dievčinou Hannou (Odeva va s krásnou dievčinou Hannou (Odeva 
Rush).Zach zisťuje, že Hannah má ta-Rush).Zach zisťuje, že Hannah má ta-
jomného otca, z ktorého sa vykľuje R.L. jomného otca, z ktorého sa vykľuje R.L. 
Stine (Jack Black), autor série bestsel-Stine (Jack Black), autor série bestsel-
lerov s názvom Goosebumps. Čudák lerov s názvom Goosebumps. Čudák 
Stine je väzňom svojej vlastnej predsta-Stine je väzňom svojej vlastnej predsta-
vivosti. Príšery, ktorými sa jeho knihy vivosti. Príšery, ktorými sa jeho knihy 
preslávili, sú skutočné a Stine svojich či-preslávili, sú skutočné a Stine svojich či-
tateľov chráni tým, že tieto monštrá drží tateľov chráni tým, že tieto monštrá drží 
uväznené vo svojich knihách.uväznené vo svojich knihách.

Nedeľa 15.11. o 16:00 hod.Nedeľa 15.11. o 16:00 hod.

SNoopY A ChArlie SNoopY A ChArlie 

BrowN vo fi lMeBrowN vo fi lMe

Animovaný/Dobrodružný, USA, Animovaný/Dobrodružný, USA, 
2015, Vstupné: 4 €. Charlie Brown, 2015, Vstupné: 4 €. Charlie Brown, 
Snoopy, Lucy, Linus a ostatné po-Snoopy, Lucy, Linus a ostatné po-
stavičky z obľúbenej partičky stavičky z obľúbenej partičky „Pea-„Pea-
nuts“nuts“ sa predstavia na fi lmovom plát- sa predstavia na fi lmovom plát-
ne tak, ako ste ich ešte nikdy nevideli: ne tak, ako ste ich ešte nikdy nevideli: 
v počítačovej animácii a v 3D. Char-v počítačovej animácii a v 3D. Char-
lie Brown, najmilovanejší outsider na lie Brown, najmilovanejší outsider na 
svete sa vydá na epickú a hrdinskú mi-svete sa vydá na epickú a hrdinskú mi-
siu, zatiaľ čo sa jeho najlepší kamarát, siu, zatiaľ čo sa jeho najlepší kamarát, 
roztomilý bígl Snoopy, stretne so svo-roztomilý bígl Snoopy, stretne so svo-
jim úhlavným nepriateľom, Červeným jim úhlavným nepriateľom, Červeným 

barónom.barónom.

Nedeľa 15.11. o 18:30 hod.Nedeľa 15.11. o 18:30 hod.

SpecTreSpecTre

Akčný/Dobrodružný, Veľká Britá-Akčný/Dobrodružný, Veľká Britá-
nia/USA, 2015, Vstupné: 4 €. James nia/USA, 2015, Vstupné: 4 €. James 
Bond dostane záhadný odkaz z minu-Bond dostane záhadný odkaz z minu-
losti, ktorý ho privedie na stopu ne-losti, ktorý ho privedie na stopu ne-
slávne známej zločineckej organizácii. slávne známej zločineckej organizácii. 
Postupne musí rozpliesť zložitú pavu-Postupne musí rozpliesť zložitú pavu-
činu klamstiev, aby napokon odhalil činu klamstiev, aby napokon odhalil 
desivú pravdu o Spectre.desivú pravdu o Spectre.

Utorok 17.11. o 18:00 hod. Utorok 17.11. o 18:00 hod. 
a 20:00 hod.a 20:00 hod.

EvA NovÁEvA NovÁ

Dráma, Slovensko/Česko, 2015, 90 Dráma, Slovensko/Česko, 2015, 90 
min, Vstupné: 3 €. /za účasti auto-min, Vstupné: 3 €. /za účasti auto-
rov a E.Vašáryovej/. Predpremiéra v rov a E.Vašáryovej/. Predpremiéra v 
Banskej Štiavnici za účasti E. Vášáry-Banskej Štiavnici za účasti E. Vášáry-
ovej, M. Škopa a F. Krähenbiela!Eva ovej, M. Škopa a F. Krähenbiela!Eva 
by urobila čokoľvek, aby znovu získala by urobila čokoľvek, aby znovu získala 
priazeň človeka, ktorého v živote rani-priazeň človeka, ktorého v živote rani-
la najviac – svojho syna. Eva je vylie-la najviac – svojho syna. Eva je vylie-
čená alkoholička, ale pred rokmi bola čená alkoholička, ale pred rokmi bola 
známou herečkou.známou herečkou.

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

ZA  ÚČASTI  TVORCOV 

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.38/2015: „Ženy 

čítajú lepšie v cudzom srdci, než vo vlast-

nom.“ Výhercom sa stáva Ivica Mo-

ravčíková, Mária šachta 3, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku na 

konzumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížovku a 

zaslať ju spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 19.11.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok H.D. Th o-

reava: 

A., Predajňa Elektro v BŠ, obetova-

nia, bučina, verejno prospešné práce,

B., Začiatok tajničky,

C., Meno Chačaturiana, utrpenie 

básnicky, Meno Rolins, druh stup-

nice,

D., 48 v Ríme, číra tekutina, lejavec, 

kanón,

E., Sodík, zasnúbenie nárečove, 

škodlivý motýľ, kríženec koňa a osla, 

pond,

F., Poznáte, obydlie kňaza, moc, 

slečna,

G., Značka starých platní, meno 

mačky, kofola, lepenka,

H., 100, označenie fi rmy, Polynéz-

sky nápoj, kyslá pochutina,

I., Toto, jednoduchý nástroj, Miro-

slava, zbaví fúzov,

J., Triesky, plesňový syr, úloha po 

česky, otravné zátky, 

K., Nástroj na mlátenie, značka čo-

kolády, značka zubnej pasty, ne-

bdej,

L., Kráča, chem.prvok značky Ne, 

patriaci ose, inam,

M., Textová skratka, 3.časť tajnič-

ky, pojem duše u Egypťanov.

1., Idka, 2. časť tajničky,

2., Oceány, určite, vysoké učenie,

3., Ochrana tovaru, značka ratl. 

masla, známy námorník,

4., Český hud. skladateľ, napísaná 

myšlienka, meno herca Hagmana, 

označenie áut Nórsko a Th ajsko,

5., Lebo básnicky, oceán, nápoje, 

druhá slabika slova ródeo,

6., Cvičná skladba, ovocie, nepracuj 

pluhom,

7., Takáto, medveď, mylná s hrubi-

cou,

8., Španielska vychovávateľka, kar-

tová hra, ovocie, vták, oska,

9., Poznala, malý vozík, hmyz podob-

ný včele,

10., Brodivý vták, výr, čudovanie sa,

11., Tereza, Emília, orgán zraku, po-

tom,

12., Adriana, druh slivky, zbav fúzov, 

predložka,

13., Badala, 99 v Ríme, iniciálky kla-

viristu Oborinu, vidiny,

14., Vinula sa, spoločnosť skr., rub,

15., Dvojica, Koniec tajničky, hlavné 

mesto Peru.

Pomôcky: ol, etuda, kivi, Deli, Odol, 

cepy, Orm.

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B
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M

Kupón č. 40
Krížovka



10
číslo 40 • 12. november 2015

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

Dňa 28.októbra 2015 sa 

v komornej atmosfére 

koncertnej sály Základnej 

umeleckej školy v Banskej 

Štiavnici uskutočnil literárno-

-hudobný večer v rámci 

cyklu Poetické mosty, pričom 

vzniklo nové tvorivé priateľ-

stvo medzi autormi z Banskej 

Štiavnice a Šale.

Pozvanie Autorského klubu prija-

li dvaja zaujímaví hostia. Dana Ja-

nebová, rodáčka z  Hlohovca, pô-

sobila ako učiteľka ZUŠ v Galante, 

Moravskom Krumlove a Šali. Tem-

peramentná učiteľka tanca, hry 

na akordeón, empatická poetka, 

úspešná blogerka a v neposlednom 

rade  skvelá recitátorka. Vrcholom 

jej doterajšieho poetického zre-

nia je trilógia pozostávajúca z bás-

nických zbierok Moje ruky sú lás-

ka, Odsúdená na lásku a Tvoje oči 

sú cesta. Jozef Javurek sa narodil 

v Trávnici, ako vyštudovaný strojár 

mal vždy blízko k technike, praco-

val ako projektant v podniku Dus-

lo Šaľa (mimo záznam som sa do-

zvedela, že bol aj predsedom MsNV 

mesta Šaľa).Venuje sa leteckému 

modelárstvu, elektronike, ale naj-

mä fotografovaniu, ktoré je jeho ce-

loživotnou záľubou. Vnímavý foto-

graf, šarmantný básnik, prozaik, 

svetaskúsený cestovateľ, ktorý svo-

je nevšedné dojmy a postrehy pub-

likuje na internete vo forme fotore-

portáží a o aktuálnych udalostiach 

píše formou esejí na blogspote. Po-

etický stav slovom a obrazom veľ-

mi citlivo zosúladil v rovnomennej 

knižnej publikácii. 

Aj keď naši hostia nenavštívi-

li Banskú Štiavnicu prvýkrát, toto 

stretnutie bolo predsa trochu iné. 

Prispelo k  tomu srdečné prijatie 

v  kruhu priateľov- poetov, staro-

bylé uličky a zákutia pozlátené je-

seňou, rozprávanie o láske Sládko-

viča a Maríny, príjemné posedenie 

pri voňavej káve a témy rozhovorov 

so vznešeným nádychom poézie. 

Príjemne strávený deň v Banskej 

Štiavnici vyvrcholil už spomína-

ným kultúrnym podujatím. Pani 

riaditeľka ZUŠ Irenka Chovanová a 

predsedníčka A- klubu Marika Pet-

rová privítali a predstavili našich 

vzácnych hostí, ktorí boli záro-

veň interpretmi poézie z  ich dote-

raz vydaných básnických zbierok. 

Katka Šebeňová obohatila nevšed-

ný umelecký zážitok svojím anjel-

ským hlasom v piesňach z vlastnej 

tvorby. Dúfame, že naši hostia sa v 

Banskej Štiavnici cítili rovnako vý-

nimočne, ako sme sa my cítili v ich 

prítomnosti. Tešíme sa na ďalšie 

prehlbovanie umeleckej spoluprá-

ce a dúfame, že naši vzácni hostia 

budú na tento októbrový deň s lás-

kou spomínať.

Podujatie podporili: BBSK- Pohron-

ské osvetové stredisko Žiar nad 

Hronom - Pracovisko Banská Štiav-

nica, Autorský klub literátov, hu-

dobníkov a výtvarníkov v Banskej 

Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica 

a Základná umelecká škola. Ďaku-

jeme.

Janka Bernáthová

Jesenné poetické mosty s Danou Janebovou 
a Jozefom Javurekom

Hostia literárno-hudobného večera  foto Archív autora

Z úcty k vráskavým rukám 

našich starých mám a otcov 

pripravili v mesiaci októbri 

žiaci ZUŠ slávnostný koncert. 

Školu do jesennej nálady zaodeli ši-

kovné ruky výtvarníkov, ktorých 

viedli ruky pani uč. Knezovičovej 

a  Hilbertovej. V  sále zaplnenej ro-

dičmi a starými rodičmi sa vystrie-

dali malí i  väčší klaviristi, spevá-

ci, akordeonisti, huslisti i  fl autisti, 

aby svojou troškou urobili radosť 

tým najdrahším. Básňami sa im 

prihovorili žiačky literárno-drama-

tického odboru Marína, Sára i  So-

fi a a veľký potlesk za predvedené 

slovenské a moravské ľudové pies-

ne zožali v krojoch oblečení spevá-

ci Danielka, Paľko a Lenka. Príjem-

ný podvečer s  čerstvými koláčikmi 

starých mám (Chovanovej a Štefan-

kovej) ukončil Zborík dvoma úpra-

vami slovenských ľudových piesní 

„Boleráz“ a „Spievaj si slávičku“ a čer-

nošským spirituálom „Th e Storm is 

Passing Over“. V úvodnom príhovo-

re povzbudila pani učiteľka Perla 

Voberová všetkých dospelých, aby 

deťom doma často spievali, veď to 

je to vzácne bohatstvo a dedičstvo, 

z  ktorého budú si ich deti a  vnuci 

čerpať celý život. Na záver poďako-

vala pani riaditeľka za starostlivosť 

a pomoc vo výchove a umeleckom 

vzdelávaní a  pozvala na najbližšie 

stretnutie s umením v ZUŠ  na Je-

sennom koncerte 25. novembra 

o 15:30.

Irena Chovanová, riaditeľka ZUŠ

„Z úcty k vráskavým rukám“

Žiaci ZUŠ vystúpili pre seniorov  foto Archív ZUŠ

Poznáte 
najlepšie fi lmy?

Peter Konečný je človek, ktorý 

vie veľmi pútavo a zábavne roz-

právať o fi lmoch. Práve táto jeho 

schopnosť, ako aj láska k fi lmové-

mu umeniu mu umožnili vytvo-

riť popredný fi lmový slovenský 

portál, internetovú reláciu Scre-

ener či rozhlasovú reláciu V kine 

s Petrom Konečným. Jeho pred-

nášky či kvízy na fi lmové témy bý-

vajú v Bratislave často beznádejne 

vypredané. V piatok dorazí už po 

tretíkrát do Banskej Štiavnice, aby 

porozprával o fi lmoch, ktoré zme-

nili svet po roku 1960. Ak chcete 

začať piatkový večer niečím ne-

tradičným a dobrým, srdečne po-

zývame do kina Akademik, kde sa 

s ním stretneme v piatok 13.11. 

2015 o 18:30 hod. Vstupné 2 €.

OKŠaMK
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Majstrovstvami Slovenska 

zavŕšili žiaci ZŠ J. Horáka svoje 

„rozprávkové“ vystupovanie 

na cezpoľných behoch.

Majstrovstvá okresu vyhrali a de-

klasovaním súperov aj družstvo 

dievčat a aj družstvo chlapcov a su-

verénne postúpili reprezentovať 

školu a okres na krajské kolo v cez-

poľnom behu do Brezna. Tu opäť 

družstvá predviedli vysoké bežecké 

a taktické majstrovstvo a vybojovali 

si obe družstvá postup na M-SR. Je-

diný z kraja jednej školy pocestovali 

aj dievčatá, aj chlapci a tento postup 

znamenal pre školu jeden z najväč-

ších úspechov svojej éry. Majstrov-

stvá republiky základných a  stred-

ných škôl sa konali v  Bratislave 

v Starom háji na dostihovej dráhe. 

Neskutočné sa stalo realitou. Diev-

čatá v zložení Timea Potančoková, 

Barbora Švenková a Lola Soldanová 

vybojovali strieborné medaily a sta-

li sa vicemajsterkami Slovenska, 

pričom Barborka dobehla na štvr-

tom, Timka na šiestom a  Lola na 

dvadsiatomprvom mieste. V chlap-

čenskej kategórii dominoval najlep-

ší bežec na Slovensku v tomto roku 

na 1500m - Ján Marko. Náš devia-

tak deklasoval 27 členné štartové 

pole a vyhral s 20 sekundovým ná-

skokom. Ďalší náš bežec Daniel Ma-

chil dobehol na 14. a Adam Valovič 

na 23. mieste. Tieto umiestnenia 

dali sumár a ten rozhodol, že maj-

strami Slovenska v  družstvách sa 

stali žiaci ZŠ J. Horáka. 

Veľká gratulácia patrí športovcom 

za úspech školy, ktorý nie je samo-

zrejmosťou.

Róbert Petro

Najlepší bežci na Slovensku sú zo ZŠ J. Horáka

Už tradične na jeseň Plavecký 

klub Banská Štiavnica organi-

zuje plavecké preteky „Dlhé 

trate“. 

V  sobotu 24. októbra 2015 sa 

v  mestskej plavárni Banskej Štiav-

nici uskutočnili Jesenné majstrov-

stvá stredoslovenskej oblasti v plá-

vaní na dlhých tratiach – teda na 

400, 800 a  1500m voľný spôsob. 

Zúčastnilo sa ho 100 pretekárov 

z  10 klubov. Naši plavci získali 7 

medailí, z  toho Andrej Berlanský 

a Timea Potančoková aj tituly maj-

strov Stredoslovenskej oblasti. Vy-

nikajúce si počínali Matej Ernek, 

Michal Baláž a Šimon Ernek.

Plavcom gratulujeme a  prinášame 

výsledky: 

Muži:

1. Balázs Michal – 2.miesto, 800m 

VS 10:42,93, 3.miesto, 1500m VS 

20:01,01

2. Berlanský Andrej – 1.miesto, 

800m VS 11:22,18

3. Dóczy Filip – 5.miesto, 800m VS 

14:03,39

4. Ernek Šimon – 3.miesto, 800m 

VS 9:24,26, 6.miesto, 1500m VS 

19:07,58

5. Ernek Matej – 2.miesto, 800m 

VS 9:23,85, 3.miesto, 1500m VS 

18:17,39

Ženy: 

1. Lepáčiková Paulína – 21.miesto, 

400m VS 7:37,15

2. Melicherčíková Timea – 14. 

miesto, 400m VS 6:45,42

3. Potančoková Timea – 4.miesto, 

800m VS 10:33,03, 1.miesto, 

1500m VS 19:43,26

Vysvetlivky: VS – voľný spôsob 

PK BŠ

Jesenné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti: 
,,Dlhé trate“

Plavci z PK BŠ  foto Archív PK BS

Dňa 8. 11. 2015 o 10.00 hod. odo-

hralo mužstvo ŠKST Banská Štiav-

nica ďalší majstrovský zápas so STK 

Dolná Ves. 

ŠKST Banská Štiavnica porazilo muž-

stvo z Dolnej Vsi výsledkom 5:13. 

Body: Dobrovič Martin 4.5, Farbiak 

Marek 4, Buzalka Michal 2, Marko 

Daniel 1.5, Maďar Ján 1. Touto ces-

tou by chcelo naše mužstvo ŠKST po-

zvať divákov na nasledujúci domáci 

zápas so stolnotenisovým oddielom 

Žiar nad Hronom, ktorý sa uskutoč-

ní 22.11.2015 o 10.00 h v telocvični 

Katolíckej školy v Banskej Štiavnici.

Daniel Marko

Stolný tenis Tabuľka 4. ligy:

Poradie Mužstvo Utkanie Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. Banská Štiavnica 5 4 0 1 67:23 13

2. Vyhne A 4 4 0 0 52:20 12

3. Hliník nad Hronom B 5 3 0 2 44:46 11

4. Kremnica B 5 3 0 2 42:48 11

5. Žarnovica B 4 3 0 1 43:29 10

6. Stará Kremnička 5 2 0 3 41:49 9

7. Lutila 5 2 0 3 48:42 9

8. Dolná Ves A 4 2 0 2 38:34 8

9. Žiar nad Hronom C 5 1 0 4 28:62 7

10. MTK Žarnovica A 4 1 0 3 35:37 6

11. Žarnovica C 4 0 0 4 12:60 4

12. Hliník nad Hronom C 0 0 0 0 0
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služby

  Prenajmem zrekonštruované 

alebo nezrekonštruované sklado-

vé, výrobné a obchodné priestory v 

Banskej Štiavnici, Pletiarska ulica. 

Tel.č.: 0910 949 501

  Ponúkam na prenájom 4-izbový 

byt. Byt sa nachádza na Drieňovej, 

čiastočne zariadený a zrekonštruo-

vaný. Tel.č.: 0911 828 427

  Kúpim 1-izbový byt, tel.č.: 0905 

148 574

  Predám 3-izbový byt na Drieňo-

vej. Kontakt: 0903 264 142

 Dám do prenájmu 3-izbový byt 

na sídlisku Drieňová. Viac informá-

cií na tel.č.: 0907 480 399

  Predám, darujem časť RD, tel.č.: 

0949 424 809

  Stredoškolská profesorka s dl-

horočnou praxou doučí so zárukou 

matematiku ZŠ a SŠ. Zlepšenie o 1 

stupeň za pol rok. Tel.č.: 0917 947 

880 

  Kosenie, vyvetvovanie, strihanie 

živých plotov, vyžínanie, drvenie 

záhradného odpadu, pílenie drevo a 

štiepanie, tel.č.: 0917 994 380

 Ponúkam služby opatrovateľky pre 

seniorov, dôchodcov, mobilných i imo-

bilných v pracovných dňoch od 8:00 – 

15:00 hod., tel.č.: 0940 542 239

reality

prácapppppppppppppp

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľku na nedeľu so 

vzťahom k chorým ľuďom. Práca na 

celý deň, slušný zárobok. Info na te-

l.č.: 0904 110 869

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľka. Práca na sme-

nu, slušný zárobok. Info na tel.č.: 

0904 110 869, 692 17 50

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

Upratovacie a čistiace 
práce, tepovanie kobercov 

a sedačiek, umývanie 
okien.

Kontakt: 0905 441 170

Prenájom 
nebytových priestorov.

Kontakt: 

0905 441 170

 Kultúrne centrum, Banská Štiavnica 
                                                    19.11.2015 o 18,00 hod. 

Predpredaj vstupeniek: Informačné centrum Banská Štiavnica
Vstupné: 9 Eur v predpredaji a v deň konania koncertu 12 Eur

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)


