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INZERCIA

Priestor na prenocovanie 

pre občanov bez prístrešia v 

nepriaznivých klimatických 

podmienkach. 

Ako každoročne, tak aj tento rok 

bude pre občanov bez domova 

od 1.decembra 2015 k dispozícii 

priestor na prenocovanie v nepriaz-

nivých klimatických podmienkach, 

ktoré zriadilo Mesto Banská Štiav-

nica. V posledných mesiacoch sa v 

uvedenom priestore urobilo nové 

WC, vymenili postele a rekonštruk-

ciou prešiel aj vstup do objektu, kto-

rý bol v havarijnom stave. V blízkej 

budúcnosti sa plánuje ešte s výme-

nou podlahy a vymaľovaním celého 

priestoru. Občania žijúci na „ulici“ 

tu majú možnosť prenocovania, ako 

aj zabezpečenia osobnej hygieny a 

starostlivosti o bielizeň prostred-

níctvom prania a sušenia. Na tento 

účel je k dispozícii práčka a sušička, 

pričom za ich obsluhu ako aj čistotu 

priestorov zodpovedá správca, kto-

rý sa v tomto priestore zdržiava a je 

tiež jedným z občanov bez domova. 

Priestor je vybavený sprchovým kú-

tom, dvomi WC, kuchynkou a cel-

kovým počtom lôžok 10. 

Pri prevádzke priestoru na preno-

covanie v období mesiacov decem-

ber 2014 až marec 2015 bolo evi-

dovaných spolu 556 prenocovaní (z 

toho v decembri 2014 – 151, v ja-

nuári 2015 – 128, vo februári 2015 

– 139, v marci 2015 – 138).

Evidenciu nocľahov a kontrolu 

priestoru bude ako obvykle vyko-

návať Mestská polícia dvakrát den-

ne.

Pomoc občanom bez domova

	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 €

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v dňoch 

24. - 27.11.2015 a 2.12. - 

4.12.2015 v čase od 7:00 – 18:30 

hod. bude prerušená distribúcia 

elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadeniach distribučnej 

sústavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská energetika - Distri-

búcia, a.s.. Bez el. energie budú v 

B.Štiavnici na uliciach: Belianska, 

Belianske jazero, J.M.Hurbana, 

M.M.Hodžu, Osadná, Pustá, Šo-

bov a Banky, časť Hadová, Hlav-

ná, Horná, Majer, Na Jazero a Vy-

hnianska.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. 

Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  znení 

neskorších zmien a doplnkov,  §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 25. novembra 2015 (stre-

da) o 11 hod. Zasadnutie sa usku-

toční v zasadacej miestnosti his-

torickej radnice, prízemie č.dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Eva Nová v Štiavnici
17.11. 2015 zažila štiavnická 

kultúra ďalší veľký deň. 

V slovenskej predpremiére 

uviedlo kino Akademik fi lm 

Eva Nová, okorenený osobnou 

účasťou jeho tvorcov. 

Eva Nová rozpráva príbeh starnú-

cej, opustenej herečky, ktorá bojuje 

s  alkoholizmom, chybami z  minu-

losti i  so svojou budúcnosťou. Prí-

beh otvára množstvo citlivých tém 

slovenskej súčasnosti – poškode-

né a  rozbité rodiny, alkoholizmus, 

osamelosť starnúcich ľudí. Obzvlášť 

kladie otázky druhých šancí – prí-

du vôbec? A ak prídu, neprídu ne-

skoro? Hosťom poďakovala primátorka mesta N. Babiaková  Foto Lubo Lužina	3.str.
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z programu
primátorky

16. 11.

Prevádzkovateľ špecializo-

vanej zubno-lekárskej služby 

prvej pomoci pre spádové 

územia okresov Banská 

Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad 

Hronom požiadal z vážnych 

dôvodov BBSK k 31.8.2015 o 

zrušenie ambulancie špecia-

lizovanej zubno-lekárskej 

služby prvej pomoci.

Aj keď sieť LSPP v našom kraji je 

aj po zrušení uvedenej pohotovos-

ti zachovaná, BBSK má záujem o 

obnovenie zubno-lekárskej služby 

prvej pomoci v uvedených regió-

noch. Preto BBSK vyvíja aktivity v 

súvislosti s obnovením tejto LSPP. 

V súčasnosti špecializovanú zub-

no-lekársku službu prvej pomoci 

pre občanov zo spádového územia 

okresov Banská Štiavnica, Žarno-

vica a Žiar nad Hronom zabezpeču-

je prevádzkovateľ zubnej LSPP vo 

Zvolene. V prípade potreby ošetria 

pacientov z dotknutých regiónov aj 

iné zubno-lekárske pohotovosti v 

kraji. BBSK

Vyjadrenie BBSK 
k zubno-lekárskej službe prvej pomoci

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na predaj:

- 14 boxov garáží na Ul. špitálska 6, 

súp. č.2250, postavených na pozem-

ku parcela č. C KN 1388/2 

a pozemkov:

- p. č. C KN 1388/2, vo výmere 392m2, 

zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je  vo výške 45.000,- €. 

Vyhlásenie súťaže: 26.10.2015. Ukon-

čenie predkladania návrhov do súťaže 

je 25.11.2015 o 15,00 hod.

- a pozemkov:

- p. č. C KN 5333/15, vo výmere 

962m2, zastavané plochy a nádvoria

- p. č. C KN 5333/29, vo výmere 

2213m2, trvalé trávne porasty

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je vo výške 130.000,- €. 

Vyhlásenie súťaže: 26.10.2015, Ukon-

čenie predkladania návrhov do súťaže 

je 25.11.2015 o 15,00 hod.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v  ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica.

Predmetom verejnej obchodnej súťa-

že je výber  najvyššej cenovej ponuky 

na nehnuteľnosť. 

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujemcovia 

môžu vyzdvihnúť na Mestskom úra-

de v Banskej Štiavnici, odd. právnom 

a správy majetku, tel: 045 - 6949637, 

0905413945, e-mail: olga.nigrinio-

va@banskastiavnica.sk.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže 

sú zverejnené na úradnej tabuli mesta 

a na www.banskastiavnica.sk.

Ponuka majetku

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje ob-

chodné verejné súťaže na predaj:

1.

- oceľovej haly súp. č. 591, postavenej 

na pozemku par. č. C KN 7127/2, na-

chádzajúcej sa v lokalite „Maxšachta“

a pozemkov:

- par. č. C KN 7127/2, vo výmere 

531m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 7127/3, vo výmere  3 

642m2, zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je vo výške 45.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 25.11.2015 o 15,00 hod.

2. 

- Stavby bývalého Autokempingu na 

Počúvadlianskom jazere a to: 

- sociálna budova, súp. č. 4, postavená 

na pozemku par. č. C-KN 6321

- prihlasovanie pobytu, súp. č. 1, po-

stavená na pozemku par. č. C-KN 

6324

Pozemky pod stavbami, ako aj priľahlé 

pozemky sú vedené na LV č. 2614 pre 

vlastníka SR – Lesy Slovenskej repub-

liky, štátny podnik, Námestie SNP č. 

8, Banská Bystrica.

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je vo výške 25.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 25.11.2015 o 15,00 hod.

3.

- rodinného domu na ulici 8. mája 

10, súp. č. 825, postavený na pozem-

ku parcela č. C KN 5030/1, zastavané 

plochy a nádvoria

a pozemkov:

- par. č. C KN 5030/1, vo výmere 

130m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 5030/2, vo výmere  

310m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. CKN 5031/1, vo výmere 

361m2, zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je vo výške 65.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 25.11.2015 o 15,00 hod.

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujemcovia 

môžu vyzdvihnúť na Mestskom úra-

de v Banskej Štiavnici, odd. právnom 

a správy majetku, tel: 045-6949642, 

email: marianna.orgoniova@ban-

skastiavnica.sk. Podmienky verejnej 

obchodnej súťaže sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na www.ban-

skastiavnica.sk. 

MsÚ

Obchodné verejné súťaže

Oznam 
o uzávere „chodníka“

Oznamujeme občanom, že v  loka-

lite medzi „Špitálkou“ a  Drieňovou 

dôjde ku dočasnej uzávere „chodníka“ 

– skratky. Na terénne práce bude po-

užitá ťažká technika, z toho dôvodu 

bude pozemok ohraničený a  budú 

rozmiestnené informačné tabule so 

zákazom vstupu na spomínané par-

cely, aby sa predišlo úrazom. V spo-

mínanej lokalite máme záujem o vy-

budovanie nového chodníka, ktorý 

bude sprístupnený až po kolaudácii. 

Z  tohto dôvodu dôjde ku dočasnej 

uzávere „skratky“ vedúcej zo Špitálky 

na Drieňovú, do doby vybudovania 

nového chodníka a  jeho skolaudo-

vania. Prosím nevstupovať na po-

zemok, hrozí riziko vážneho úrazu.

Lenka Weissová  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava návrhu VZN o miest-

nych daniach a poplatkoch.

17. 11.

 Účasť na predpremiére nového 

slovenského fi lmu Eva Nová za 

účasti autorov.

18. 11.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady v Banskej Štiav-

nici.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami Fakulty architektúry STU 

v Bratislave.

19. 11.

  Prijatie študentov primátor-

kou mesta pri príležitosti Me-

dzinárodného dňa študent-

stva.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami Krajského pamiatkového 

úradu v Banskej Bystrici.

  Posledná rozlúčka s pánom 

Jaroslavom Exnárom.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

20. 11.

  Uskutočnilo sa zasadnutie 

ZMO – Žiarsky región.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Občianske obrady – sobáš.

  Posledná rozlúčka s pani Jú-

liou Nigrédyovou.

21. 11.

 Občianske obrady.

Andrea Benediktyová
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Príspevok za poskytnu-

té služby bude vo výške 0,50 €/noc, 

sprchovanie 0,10 €, pranie, sušenie 

0,20 €. Vyzbierané poplatky budú 

použité na zabezpečenie čistiacich, 

pracích prostriedkov a na iné výdav-

ky súvisiace s prevádzkou priestoru. 

Po ukončení všetkých rekonštrukč-

ných prác bude priestor na preno-

covanie zaregistrovaný v registri 

poskytovateľov sociálnych služieb 

na Úrade Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja ako nocľahá-

reň, kde sa budú poskytovať služby 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách, čím sa vytvoria 

kompletné podmienky na zabezpe-

čenie základných životných potrieb 

a zároveň sa napomôže riešeniu ne-

priaznivej sociálnej situácie ľudí bez 

domova, ktorí sa nebudú združo-

vať na verejných priestranstvách 

a vzbudzovať pohoršenie v našom 

meste. Pri prevádzkovaní nocľa-

hárne Mesto Banská Štiavnica pri-

víta spoluprácu organizácií, inštitú-

cií a podnikateľských subjektov pri 

poskytovaní pomoci ľuďom bez do-

mova. 

Eva Gregáňová

sociálny pracovník

1.str.

Pomoc občanom bez domova

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici 

Vás pozýva na 24. valné zhromaž-

denie Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku, ktoré 

sa uskutoční v  konferenčnej sále 

Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici 26. novem-

bra 2015 (štvrtok) o 15,00 hod. 

s nasledovným programom:

- odhalenie pamätnej tabule pro-

fesorovi Banskej akadémie Miku-

lášovi Podovi (vestibul SBM)

- 24. valné zhromaždenie,

- slávnostný šachtág so skokom 

cez kožu.

Účasť v baníckych a iných unifor-

mách je vítaná!

S pozdravom „Zdar Boh!“

Richard Kaňa, 

predseda spolku

Spoločenská 
kronika
Banská Štiavnica – moje ro-

disko

10.10.2015 Kristián Zachar, 

18.10. Oliver Rabatin, 18.10. Lau-

ra Megová, 23.10. Michaela Den-

dišová, 1.11. Martin Gábor, 6.11. 

Andrej Ivanco.

Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

3.10.2015 Ing. Maroš Lajčiak 

a  Ing. Terézia Slotíková, 10.10. 

Matej Petrík a  MVDr. Katarína 

Kabinová, 17.10. Peter Mlynárik 

a  Lenka Hôrčíková, 17.10. Matej 

Greguš a Lucia Luptáková, 31.10. 

Miroslav Fecko a  Denisa Kalabo-

vá.

Odišli z našich radov

15.10. Štefan Turčáni vo veku 83 

rokov, 10.10. Alexander Turčan 

vo veku 64 rokov, 13.10. Karolí-

na Bučeková vo veku 2 dni živo-

ta, 22.10. Ida Celderová vo veku 

79 rokov, 26.10. Valéria Klobušic-

ká vo veku 87 rokov, 5.11. Jarmila 

Šimková vo veku 59 rokov, 5.11. 

Michaela Nečasová vo veku 60 ro-

kov.

J. Simonidesová

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.

Vstup do nocľahárne v objekte plavárne  foto Michal Kríž 

Fantastickým hereckým 

výkonom sa vo fi lme prezentovali 

Emília Vášáryová a jej fi lmový kole-

ga Milan Ondrík. Práve pani Emília, 

spoločne so scenáristom a  režisé-

rom Markom Škopom, kamerama-

nom Jánom Melišom, strihačom 

a  dramaturgom Františkom Krä-

henbielom a  zástupkyňou distri-

búcie Silviou Dubeckou pútavo roz-

právali o natáčaní pred zaplneným 

kinom. Dve projekcie videlo viac 

ako 210 divákov, čo je úctyhodné 

číslo. Najviac otázok smerovalo pri-

rodzene na hlavnú protagonistku, 

prvú dámu slovenského herectva. 

Tá sa okrem otázkam venovaným 

priamo fi lmu priznala, že v  Štiav-

nici spala prvýkrát po 50 rokoch, 

zaspomínala na mladosť a  netaji-

la sa láskou k nášmu mestu. Vzťah 

k  nemu má celé jadro tvorivého 

tímu, F. Krähenbiel tu dokonca nie-

koľko rokov žije. Aj preto sa dá s is-

tou dávkou zveličania povedať, že 

Eva Nová je tak trošku aj štiavnic-

ký fi lm. A miestni diváci ho prijali 

s veľkou radosťou a nadšením – aj 

o tom bol potlesk, ktorý sa v tento 

večer neraz ozýval v zaplnenej sále. 

R. Marko

Eva Nová v Štiavnici
1.str.

Mesto Banská Štiavnica 

oznamuje, že do 31.12.2015 je 

termín pre podávanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie na rok 

2016 pre právnické osoby a 

fyzické osoby - podnikateľov 

podľa § č.3 VZN č.3/2013.

V zmysle VZN Mesta Banská Štiav-

nica č.3/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, 

je potrebné žiadosť podať písomnou 

formou na predpísanom tlačive, kto-

ré nájdete v Klientskom centre Mest-

ského úradu alebo priamo na stránke 

mesta Banská Štiavnica http://www.

banskastiavnica.sk/obcan/dokumen-

ty/tlaciva.html.

Vyplnená žiadosť o poskytnutie dotá-

cie musí obsahovať povinné prílohy:

- stručný popis pripravovaného pod-

ujatia

- účel použitia peňažných prostried-

kov

- 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.jara-

bekova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Podávanie žiadostí 
o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN 

č.3/2013 pre rok 2016



4
číslo 41 • 19. november 2015

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Okresný úrad v Banskej 

Štiavnici oznamuje všetkým 

občanom, že od 4.11.2015 je 

v skúšobnej prevádzke nové 

Klientske centrum v zrekon-

štruovaných priestoroch 

v budove úradu Križovatka 4. 

Rekonštrukcia priestorov bola po-

merne rozsiahla  a zhrňuje novo vy-

budovanie všetkých priestorov pre 

výkon štátnej správy, priestorov pre 

klientov úradu vrátane vybudovania 

nového moderného vstupu do klient-

skeho centra vhodného i pre spoluob-

čanov so zníženou pohyblivosťou.

Úradné hodiny Klientskeho cen-

tra:

Po: 8 00 - 15 00 hod.

Ut: 8 00 - 15 00 hod.

St: 8 00 - 17 00 hod.

Št: 8 00 - 15 00 hod.

Pi: 8 00 - 14 00 hod.

V súvislosti so spustením do prevádz-

ky nového Vyvolávacieho systému 

žiadame všetkých klientov o  spolu-

prácu. Pre občana to v praxi znamená, 

že po príchode do Klientskeho centra 

si každý klient musí vybrať z Kiosku 

vyvolávacieho systému lístok s po-

radovým číslom pre príslušný výkon 

štátnej správy, ktorý požaduje, čím je 

zabezpečené poradie vybavenia podľa 

uplatnenia jeho požiadavky. Na zákla-

de zaregistrovanej objednávky bude 

klient vybavený v niektorom z praco-

vísk Klientskeho centra. Informácia 

o mieste vybavenia a príslušnom pra-

covisku si klient prečíta na elektronic-

kej informačnej tabuli.

V  Klientskom centre úradu si 

klient môže vybaviť úradné záleži-

tosti na odboroch:

Oddelenie dokladov - občianske preu-

kazy, cestovné doklady

Dopravný inšpektorát - priestupky v 

cestnej doprave

Dopravný inšpektorát - vybavenie 

osvedčení o vozidlách, doklady k mo-

torovým vozidlám pri predaji alebo 

nadobudnutí motorových vozidiel, 

pridelenie resp. zmeny ŠPZ

Katastrálny odbor – doklady k vlast-

níckym vzťahom k nehnuteľnostiam 

a ich zmeny

Odbor ochrany životného prostredia 

– ochrana prírody, odpadové hospo-

dárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana 

vôd, EJA

Odbor živnostenského podnikania

V novozriadených odboroch:

Odbor pozemkový a  lesný –  každú 

stredu

Odbor dopravy a pozemných komu-

nikácii - vybavovanie podaní na Živ-

nostenskom odbore

Overovanie dokladov

Elektronický kontraktačný systém

Pripravujeme:

Integrované obslužné miesto

- výpis z Registra trestov a odpis z Re-

gistra trestov na právne účely

- výpis z Listu vlastníctva na právne 

účely

- výpis z  Obchodného registra na 

právne účely

Platenie správnych poplatkov - po-

mocou E- kolku, ktorý si klient, po za-

platení, vyberie z E-kiosku umiestne-

nom v Klientskom centre.

Novovybudované priestory KC a tiež 

zavedenie nových technológii  umož-

nia zlepšenie výkonu štátnej správy 

a budú prínosom pre všetkých obča-

nov nášho okresu.

Štefan Filip, prednosta Okresné-

ho úradu v Banskej Štiavnici

Otvorenie Klientskeho centra
na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na dlhodobý prenájom:

- obytnej budovy súp. č. 639 posta-

venej na par. č. C KN 7233 zapísa-

nej na LV č. 1 a pozemku par. č. E KN 

2606/1, lesné pozemky, vo výmere 

1378 m2 zapísaného na LV č. 3076. 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici 

Nad Rozgrundom č. 1.

Na pozemku par. č. E KN 2606/1 sa 

nachádza hospodárska budova, kto-

rá je v KN vedená na LV č. 2254 v pro-

spech vlastníka SR - Lesy Slovenskej 

republiky, š. p., Nám. SNP č. 8, 975 66 

Banská Bystrica.

Zámerom Mesta Banská Štiavnica a 

podmienkou  prenájmu,  je zriadenie 

zariadenia pre cestovný ruch a to ná-

stupnej stanice – zázemia pre turistov 

s  informačnou službou,  sociálnym 

zariadením, občerstvením, úschov-

ňou, parkoviskom, telefónom, inter-

netom, servisom športového náradia, 

príp. turistickej ubytovne a pod., pre 

turistiku, cykloturistiku a bežecké ly-

žovanie, príp. korčuľovanie na priľah-

lom tajchu.

Minimálna požadovaná cena ročného 

nájmu za nehnuteľnosť je 3.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 25.11.2015 o 15,00 hod.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v  ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica.

Predmetom verejnej obchodnej súťa-

že je výber najvyššej cenovej ponuky 

na nehnuteľnosť.

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujemcovia 

môžu vyzdvihnúť na Mestskom úra-

de v Banskej Štiavnici, odd. právnom 

a správy majetku, tel: 045-6949642, 

email: marianna.orgoniova@ban-

skastiavnica.sk. Podmienky verejnej 

obchodnej súťaže sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na www.ban-

skastiavnica.sk.

MsÚ

Dlhodobý prenájom

Anketa
Splnil 17. november 1989 vaše 

očakávania?

,,Zmeny po novembrovej revolúcii 

hodnotím na jednej strane pozitívne, 

sloboda prejavu, možnosť cestovania 

po celom svete, väčšie možnosti vzde-

lávania, sebauplatnenia v podnikateľ-

skej sfére. Na strane druhej som skla-

maný z dnešnej demokracie, sloboda 

slova nesie následky ako strach zo 

straty zamestnania, osobnej pomsty, 

atď.“                                                        J.M.

,,Som sklamaný oklamaním náro-

da“                                                    A.V.

 ,,Ja som bol v čase ,,zamatovej“ škôl-

kar, takže si netrúfam objektívne hod-

notiť. Fakt, že som sa rozhodol žiť 

a pracovať v zahraničí je prejavom slo-

body, ale treba si položiť otázku, prečo 

ambiciózni mladí ľudia nie sú pre túto 

krajinu perspektívou?“                M.H.

,,Slovensko malo veľký potenciál stať 

sa prosperujúcou demokratickou kra-

jinou a keby bolo všetko ako má byť, 

novembrové vízie by sa už dávno na-

plnili. Demokracia je zodpovednosť 

a na tú sme nedozreli, vidina vlastné-

ho prospechu, korupcia, rodinkárstvo 

a imunita sofi stikovaných zlodejov na 

najvyšších miestach nemá s demokra-

ciou nič spoločné.“                           P.G.

,,Vyhraj voľby a môžeš všetko! Za toto 

sme išli do ulíc? Hanba!“               T.O.

,,Nesplnil! Politici nám zastierajú zrak 

sociálnymi balíčkami, ktoré aj tak za-

platíme my a sami si bezočivo doha-

dzujú kšefty za milióny eur. Máme 

slobodu prejavu, ale čo z toho, keď nás 

nikto nepočúva? Tí, čo by mali prijať 

zodpovednosť za svoje fatálne rozhod-

nutia sú odvolaní a následne dosade-

ní do ešte lukratívnejších funkcií, po-

beratelia dávok sa vysmievajú tým, 

čo na nich robia a gauneri si podáva-

jú ruky s  najvyššími predstaviteľmi, 

veď peniaze nesmrdia, ani keď sú špi-

navé!“                                               N.L.

,,Kde sa podelo to skromné a pracovi-

té Slovensko? Kde sa podeli hodnoty a 

istoty tohto národa? Čo sa dá ešte po-

šliapať, rozpredať a rozkradnúť? Nie, 

toto sme nechceli.“                             T.B.

„Vnímali sme, že sa niečo deje, ale ne-

máme to s čím porovnať, vzhľadom k 

tomu, že sme boli ešte len žiaci.“    I.O.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Vybudovanie bezbariérového vstupu  foto Michal Kríž 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Ako môžu seniori počas 

jesene svojho života aktívne 

tráviť voľný čas aj v domove 

sociálnych služieb? 

Napríklad čítaním dobrej knihy, či 

už na spoločných stretnutiach, ale-

bo každý v súkromí svojej izby. Ke-

ďže dobrých kníh nikdy nie je dosť, 

vznikla myšlienka doplniť a „reštar-

tovať“ knižnicu aj v Domove Márie 

na Ulici strieborná. Projekt sa po-

darilo zrealizovať vďaka zanieteniu 

milovníkov dobrého čítania z radov 

klientov a  zamestnancov Domova 

Márie, ale najmä vďaka fi nančnej 

podpore Nadácie SPP. Poďakova-

nie patrí aj majiteľke kníhkupectva 

Knihy a darčeky v Banskej Štiavnici 

za jej ochotu a ústretovosť pri výbe-

re knižných titulov. Dňa 11. novem-

bra 2015 sme činnosť vylepšenej 

knižnice obnovili usporiadaním 

krstu. Rolu krstnej mamy prijala 

Mgr. Mária Petrová, známa štiav-

nická spisovateľka, ktorá niekoľký-

mi svojimi  úspešnými knižnými ti-

tulmi prispela aj do našej zbierky. 

Samotný krst prebiehal v  priesto-

roch Domova Márie na Ulici strie-

borná, kde boli účastní viacerí čita-

telia nielen z radov našich klientov. 

Klienti Domova Márie ďakujú všet-

kým, ktorí im takto pomohli priblí-

žiť sa ku knihám a tešiť sa z nich.

Anna Bridišová, 

Domov Márie

S knihou v ruke

Mária Petrová s klientmi Domova Márie  foto Archív autora 

Zima pomaly prichádza a jej 

začiatok predznamenáva 

prehliadka fi lmov Snow fi lm 

fest. V Banskej Štiavnica sa 

toto podujatie bude konať 

27.11. 2015 od 17.00 hod. v kine 

Akademik.

Už piaty ročník festival je tradič-

ne určený milovníkom snehu, ľadu 

a zimných športov. Medzi fi lmami 

nebudú chýbať úspešné fi lmy z pre-

stížnych svetových festivalov, ale 

ani zaujímavé expedičné fi lmy z čes-

kej a slovenskej kotliny. Festivalová 

porota pre divákov ako vždy vybrala 

fi lmové lahôdky – s aktérmi jednot-

livých snímkov zažijete extrémne 

situácie počas polárnych expedícií, 

neopakovateľné momenty zdoláva-

nia tých najťažších prekážok, ktoré 

možno odhalia, prečo sa často vydá-

vajú za hranice svojich možností, na 

hranicu života a smrti. Staneme sa 

svedkami šokujúcich výkonov špor-

tovcov i chvíľ, ktoré trávia na neko-

nečnej arktickej pustatine i na vr-

cholkoch zasnežených hôr.

Čo robiť, keď váš výstup zastaví 

obrovská lavína? Ako sa krotí An-

tarktída? Ako zdolať ultramaratón 

pri -48 °C? Čo je to heli skiing? Aj 

na tieto otázky nájdete odpove-

de tohtoročnom Snow Film Fes-

te v Banskej Štiavnici. Podrobný 

program nájdete na stránke kina 

Akademik.

Vstupné na podujatie: 2€

Zuzana Patkošová

Sneh, ľad a adrenalín v kine Akademik

Všetci poznáme ten pocit,ked 

sa v živote dostaneme do 

úzkych,na chvíľu zatajíme 

dych a premýšľame. Ako ďalej. 

Každý z nás by sa v tej chvíli chcel 

rozhodnúť správne. Tak ,aby bu-

dúcnosť jeho rozhodnutie spečati-

la šťastím a spokojnosťou. Nie vždy 

však naše rozhodnutia prinášajú 

želané ovocie,a tak sa spätne pýta-

me... prečo? Kde som urobil chybu? 

K poodhaleniu odpovedí nám často-

krát pomôže niekto iný. Niekto, kto 

pochopil súvislosti veľmi dávno a 

vie ich pospájať do odpovedí, kto-

ré tak často zúfalo hľadáme. Jed-

ným z tých ,ktorý sa rozhodol dávať 

odpovede je aj Pavol Hirax Baričák, 

ktorý sa vo svojej prednáške zame-

ria hlavne na svoje tri motivačné 

knihy zo série Šlabikárov šťastia. 

Najväčší dôraz dá na posledne vy-

danú: Rodičia deťom, deti svetu (s 

možnosťou podpisu či venovania) 

Príde teda na témy sebaprijatia, od-

pustenia sebe a iným, spoznanie sa, 

zrkadlenia sa s rodičmi, výchovy za-

meranej na rešpektovanie detskej 

duše a určovania hraníc nemocen-

ským prístupom, odbúrania depre-

sívnych stavov, riešenia krízových 

situácií, otázok "prečo si človek priťa-

huje nedobrého partnera", zbavenia sa 

blokov z detstva atď. No príde aj na 

recitáciu Hiraxových básni a na jeho 

zážitky z cestovania... Hiraxove roz-

právanie budú spevom a hrou na gi-

tarách doprevádzať Juraj Hnilica a 

Michal Kulich. Na mieste predaj au-

torových kníh a Jurajových CDčiek. 

Predpredaj informačné centrum: 5 €. 

Predaj na mieste: 6 €.

Zuzka Patkošová, Odd.KŠaMK

Pavol „Hirax„ Baričák 
v Kultúrnom centre 27.11.2015 17:00 hod.

Dielnička v Kammerhofe.

19.11. Hlinené misky, podnosy.

24.11. Pedigové košíky.

26.11. Smaltované náušnice a prí-

vesky. Kammerhof, 14:00-16:00

19.11. Najkrajšia dovolenková foto-

grafi a. Vernisáž a vyhodnotenie sú-

ťaže. Kaštieľ vo Sv. Antone, 15:00.

20.11. Inšpiruj sa! Zbaľ sa a choď! 

Zoznámte sa s  párom dobrodru-

hov, ktorí si išli za svojim snom. Luft 

coworking, Dolná ružová 13, 18:30

20.-21.11. Groovy Weekend. Špe-

ciálny hosť DJ Adam Marcciani! Art 

Cafe, 21:00.

21.11. Svätoantonská heligónka, 

15:30. Katarínska zábava, 20:00. 

KD, Sv. Anton.

21.11. Módna show: Bella Vita. Vi-

zážistka, prehliadka svadobných 

šiat, kapela Polacy. Rezervácia sto-

lov na: 0918 601  149. Cosmopoli-

tan-bowling, 19:00.

22.11. Koncert v  Huaja Zaznejú 

skladby autorov: I. Szigeti, E. Krák, 

C. Bolling, J. Iršai, M. Csemiczky, M. 

Tesar, Spanish Folksongs. Huaja, 

Botanická 2, 17:00

24.11. Prezentácia knihy: My, Štiav-

ničania 3. Knihu uvedie Emília Vá-

šáryová. SPŠ S. Mikovíniho, 15:00

25.11. Jesenný koncert. ZUŠ, 

15:30.

27.11. Kino: Snow fi lm fest. Špičko-

vé fi lmy o extrémnych zimných ra-

dovánkach. Kino Akademik, 17:00

27.11. Pavol “Hirax” Baričák: Šlabi-

káre šťastia. Vo svojej prednáške sa 

zameria na svoje tri motivačné kni-

hy. Najväčší dôraz dá na posledne 

vydanú: Rodičia deťom, deti svetu. 

Kultúrne centrum, 17:11

27.11. Výstava: Monika Pascoe Mi-

kyšková / Evolúcia. Schemnitz Gal-

lery, 19:00.

27.11. Koncert Jamestown. Mini 

akustické Divadlo Bláznov. Art Cafe, 

21:00.

28.11. Live Cooking Show 4. Dvaja 

renomovaní šéfkuchári odhalia svo-

je kuchárske  tajomstvá. Hotel Sala-

mandra, 18:00

28.11. Koncert: Michal Dírer Quar-

tet. Večer v latinsko-americkom ryt-

me. Trotuar Cafe, 20:00.

29.11. Ľadové medvede. Tajch 

Vindšachta, Štiavnické Bane, 14:00 

29.11. Svetoví maliari v kine Akade-

mik: Rembrandt. Preneste sa do naj-

slávnejších svetových galérií. Kino 

Akademik, 18:30

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica
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Málokto vie, že pes a človek sú nielen 

nerozlučná dvojica, ale ako sa hovo-

rí najlepším priateľom a „liečiteľom“ 

človeka je práve pes. 

O tom sme sa mohli presvedčiť vo 

štvrtok 5.11.2015 v priestoroch 

Denného stacionára OZ Margarét-

ka na sídlisku Drieňová. Canistera-

pia využíva pozitívne pôsobenie psa 

domáceho na fyzickú, psychickú a 

sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje 

sa hlavne ako pomocná pchychote-

rapeutická metóda v situáciách, keď 

iné metódy nemožno použiť, alebo 

nie sú účinné. Kladie dôraz na rieše-

nie psychologických, citových a soci-

álno - integračných problémov. Pô-

sobenie na fyzické zdravie človeka je 

u canisterapie druhotné, motivuje k 

rehabilitácii a povzbudzuje imunitu 

prostredníctvom psychiky. Pre klien-

tov denného stacionára a hostí „ma-

lých permoníkov“, deti z MŠ 1.mája na 

Križovatke so svojimi p. učiteľkami 

svoje skúsenosti a ukážky predviedli: 

Jozef Bajnok z Banskej Belej a Rad-

ka Kosecová z OZ Túlavá labka. Ako 

nám prezradili, v súčasnosti sa venu-

jú canisterapii, nakoľko si myslia, že 

ľudia o tejto metóde liečenia málo ve-

dia a nepoznajú ju. Ako to funguje v 

praxi predviedli priamo na detičkách 

z materskej školy. 3 privezené psíky 

dali zabrať nielen im, ale aj deťom. 

Detská radosť v očkách a úsmev na 

tvári všetkých prítomných dávala jas-

nú odpoveď, že psík vie naozaj „liečiť“. 

Canisterapia podľa slov inštruktorov 

sa využíva pre starých a osamote-

ne žijúcich ľudí, ľudí z domovov dô-

chodcov, zvlášť problémové deti, ľudí 

žijúcich v stresujúcich podmienkach, 

depresívne osoby a osoby s choro-

bami obehového systému a srdca, s 

nadmernou hmotnosťou, diabetici, 

pacientov s detskou mozgovou obr-

nou, mentálne postihnutých, autis-

tov a využíva sa pre deti a dospelých v 

nemocniciach. Podľa slov Jozefa Baj-

noka sú požiadavky na terapeutické-

ho psa nasledovné:

- musí vedieť plniť základné povely: 

sadni, zostaň, k nohe

- aportuje predmety

- pri dotykoch pacienta, často nie veľ-

mi citlivých, ako aj pri jeho prudkých 

pohyboch a náhlych výkrikoch zostá-

va pokojný a neprejavuje agresivitu

- mal by byť pokojný a vyrovnaný, 

bez akýchkoľvek zlých skúseností s 

ľuďmi (deťmi) aj psami, s ktorými 

bude neskôr pracovať v skupine

- musí byt ovládateľný a trpezlivý

Terapeutický pes musí mať bezpod-

mienečné veterinárne potvrdenie o 

svojom zdraví, platné očkovanie a 

odčervenie. Mal by byť vždy umytý, s 

ostrihanými pazúrmi a bez parazitov. 

Najdôležitejšie: Terapeutický pes 

musí mať rád ľudí, rád sa s nimi zo-

znamovať a byť k nim priateľský. Ide 

tu skôr o povahu a výchovu ako o vý-

cvik psa. Už od šteňaťa musí žiť so 

svojim pánom v domácnosti, v žiad-

nom prípade v koterci mimo domu, 

pretože musí mať k majiteľovi vytvo-

rený pevný vzťah. Terapeutický pes 

môže chodiť na návštevy jedine so 

svojím majiteľom, nikdy nie s inou 

osobou, ktorá psa nepozná tak dô-

kladne a pes nereaguje adekvátne na 

jej povely. Súhra psa a človeka musí 

byť bezchybná. Pre psa je terapeutic-

ké sedenie psychicky náročné, preto 

musí mať možnosť následného odre-

agovania sa (dostatok hier, odpočin-

ku, prechádzok). Nemal by pracovať 

dlhšie ako dvakrát do týždňa po jed-

nej hodine. Návštevy u pacienta by 

mali byť vždy v rovnakom čase a na 

rovnakom mieste. Pes musí mať za-

ručený pokoj pri spaní a kŕmení. Mal 

by žiť v priateľskom prostredí, v har-

monickej rodine s jasnými vzťahmi a 

mať jedného stáleho, dobre známe-

ho pána. V súčasnosti metódy canis-

terapie poskytujú pre klientov Do-

mova dôchodcov Vitalita v Banskom 

Studenci a Domova Márie v Banskej 

Štiavnici. Michal Kríž

Canisterapia lieči

Radka Kosecová a Jozef Bajnok so zverencami  foto Michal Kríž 

Počasie v  novembri býva už trochu 

sychravé, daždivé, skôr smutné a pri-

chádzajú prvé mrazy. 

My v našom Školskom internáte Kol-

pašská 9 máme príjemné teplo ale aj 

pekný študentský život. Preto sme 

pre študentov 1. ročníkov pripravi-

li prekvapenie a to prvú internátnu 

imatrikuláciu vo farmárskom duchu. 

Spoločenská sála sa na chvíľu preme-

nila na farmu a verte, že bolo čo obdi-

vovať. Každá disciplína, ktorú prváci 

museli splniť bola nielen zábavná ale 

aj poučná.  Študenti

Prvá internátna imatrikulácia 
vo farmárskom šate

"Farmári" na školskom internáte  foto SOŠ SaL 

Potravinová zbierka

Potravinová zbierka je naším 

druhým najväčším dobročinným 

projektom. Po  našom najväčšom 

charitatívnom projekte  Tesco Beh 

pre život organizujeme opäť aj ten-

to rok Tesco Potravinovú zbierku. 

Veľkú porciu pomoci pripravujeme 

pre ľudí v núdzi a už 16. novembra 

štartuje celoslovenská Tesco Potra-

vinová zbierka a potrvá do 21. no-

vembra. Cieľom je pomáhať ľuďom 

bez domova, sociálne slabším, opus-

teným matkám a  tým, ku  ktorým 

nebol osud príliš štedrý. Zbierkou 

sa snažíme vyjadriť to, že nám osud 

týchto ľudí nie je ľahostajný. 

Ako sa môžete zapojiť?

Stačí, ak v týždni od 16. do 21. no-

vembra nakúpite trvanlivé po-

traviny alebo hygienické potre-

by a odovzdáte ich dobrovoľníkom 

pri  vstupe do  predajne. Potraviny 

následne poputujú tým, pre  kto-

rých zima bude opäť ťažká. Minulý 

ročník sa nám vďaka štedrosti dar-

cov podarilo odovzdať ľuďom v nú-

dzi dostatok potravín na  prípravu 

neuveriteľných 109-tisíc porcií tep-

lého jedla. Aj vďaka vám môžeme 

tento rok prekonať tento počet por-

cií, či celkové množstvo vyzbierané-

ho tovaru a prejaviť tak záujem o po-

moc ľuďom v núdzi. Ďakujeme. 

Tesco

Šach
VI. liga C21

ŠK Garde CVČ Detva B - ŠK Mest-

ské lesy Kremnica 2:6. Za Kremnicu 

vyhrali M. Kraml, Drugda, Skarba, 

Benci a Harman, remizovali Korbeľa 

a Cigánek. Opevnenie Banská Štiav-

nica B - ŠK Slovan Hrnčiarske Zalu-

žany 3,5:4,5. Za Banskú Štiavnicu 

vyhrali Píš, Hipszki a Zicho, remizo-

val Majsniar. ŠK Junior CVČ Banská 

Bystrica B - Slovan Modrý Kameň 

4:4 ŠK Garde CVČ Detva A - ŠK Bát-

ka 6,5:1,5                 Standa Kuchyňa

Zmena
výpožičných hodín v mestskej 

knižnici

Pondelok: 8.30 - 15.00 hod.

Utorok: 8.30 - 17.00 hod.

Streda: 8.30 - 15.00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8.30- 16.30 hod.

Kontakt: 045/290 90 35, 

email: kniznica@banskastiavnica.

sk                                                      MsK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Členská schôdza
Dňa 20.novembra 2015, t.j. pia-

tok, sa uskutoční verejná člen-

ská schôdza Základnej organizá-

cie SZOPK Sitno Banská Štiavnica. 

Miesto konania: Art Caff é. Začia-

tok: 16:00 hod. Na schôdzu pozý-

vame všetkých členov ZO, nečlenov 

ako aj obyvateľov Banskej Štiavnice 

a okolia. 

Štefan Jonis, predseda ZO

Oznam SZTP
Výbor SZTP v BŠ oznamuje členom, 

že kancelária zväzu v mesiacov no-

vember – december (do 20.12.) 

bude otvorená každú stredu od 8:00 

– 12:00 hod.  Ivan Madara

Burza šatstva
Živena, spolok slovenských žien 

Banská Štiavnica a Mesto Banská 

Štiavnica Vás pozývajú na Burzu 

šatstva. Máte plné skrine a „nemáte 

si čo obliecť“? Potrebujete oživiť šat-

ník? Deti „zase“ vyrástli, potrebuje-

te sa zbaviť malých vecí a zaobstarať 

im väčšie? Chcete pomôcť ľuďom v 

núdzi? Tak príďte 12.12.2015 od 

13:00 - 15:00 hod. do Kultúrneho 

centra (KaSS - Kammerhofská 1), 

kde môžete vymeniť, predať alebo 

darovať oblečenie i bižutériu! Veci 

môžete nosiť od 11:00 – 13:00 hod. 

Zn: Vymením, predám, darujem! 

Org.

Vianočná Budapešť

Centrum voľného času v B.Štiav-

nici organizuje dňa 19.12.2015. 

výlet do vianočnej Budapešti. Na-

vštívime hrad Mátyas templom, 

Halászbástya, Baziliku sv. Štefana, 

prejdeme metrom na Námestie 

hrdinov a vianočné trhy . Popla-

tok pre deti do 15 rokov - 24 eur, 

deti navštevujúce CVČ - 22 eur, 

dospelí 27 eur. V cene je zahrnu-

tá doprava z B.Štiavnice, vstupen-

ky na prehliadky, metro, slovenský 

sprievodca, poistenie insolvent-

nosti a pedagogický dozor pre deti. 

V prípade záujmu si môžete dojed-

nať aj cestovné poistenie. Prihlásiť 

sa môžete v CVČ na č.tel. 0907 598 

567 najneskôr do 25.11.2015.

J. Machilová

Slovenské banské múzeum 12. no-

vembra 2015  od 9.00 do 14.00 hodi-

ny v atraktívnom prostredí Rytierskej 

sály na Starom zámku, usporiadalo 

siedmy ročník akcie Stretnutie gene-

rácií. 

Tradičné stretnutie juniorov a senio-

rov prinieslo okrem vzdelávacej čas-

ti pozostávajúcej z  návštevy aktuál-

nej výstavy v Galérii Jozefa Kollára, aj 

posedenie pri kultúrnom programe. 

Podujatie začalo o 9 00. hod na Ná-

mestí sv. Trojice. Zúčastnení sa presu-

nuli na mimoriadne úspešnú výstavu 

„Gwerk 120“, inštalovanú v  priesto-

roch Galérie Jozefa Kollára. Sprievod-

com výstavy im bola vedúca oddelenia 

p. Iveta Chovanová. Po prehliadke vý-

stavy sa hostia presunuli do Rytierskej 

sály Starého zámku. Tu mohli zhod-

notiť prácu študentov Strednej odbor-

nej školy služieb a lesníctva, ktorí sa 

pod vedením vedúcej odborného vý-

cviku – pani Aleny Mlynárikovej,  pre-

zentovali formou prípravy stolova-

nia a občerstvenia. Všetci prítomní sa 

dobre zabavili počas bohatého kultúr-

neho programu. Zabezpečili ho deti 

z Materskej školy na ulici 1. mája (čle-

novia súboru Permoník), študenti Zá-

kladnej školy Jozefa Horáka, študenti 

Gymnázia A. Kmeťa, členovia Živeny 

a Klubov seniorov z Banskej Štiavnice 

a zo Štefultova. Záver akcie patril žre-

bovaniu tomboly. Podujatie Stretnu-

tie generácií bolo organizované s fi -

nančnou podporou Mesta Banská 

Štiavnica. Sponzorsky ho podporili 

Potraviny Ernek a zelovoc p. Antalo-

vá, ktorým aj touto cestou ďakujeme 

za pravidelnú podporu tejto obľúbe-

nej akcie.

Daniel Harvan

Stretnutie generácií 2015

Stretnutie generácií na Starom zámku  foto Katarína Patschová

Čistenie a kontrola komínov sa za-

bezpečuje v lehotách a spôsobom, 

ktorý ustanovuje vyhláška MV SR 

č. 401/2007 Z.z. o technických pod-

mienkach a  požiadavkách na pro-

tipožiarnu bezpečnosť pri inšta-

lácii a  prevádzkovaní palivového 

spotrebiča, elektrotepelného spotre-

biča a zariadenia ústredného vykuro-

vania a pri výstavbe a používaní ko-

mína a  dymovodu a  o  lehotách ich 

čistenia a vykonávania kontrol, pod-

ľa výkonu jednotlivých typov spotre-

bičov, takto:

- komíny pre spotrebiče na tuhé a kva-

palné palivá do 50 kW - 1x za 4 me-

siace 

- komíny pre spotrebiče na tuhé a kva-

palné palivá nad 50 kW  - 1x za 2 me-

siace 

- komíny s vložkou pre spotrebiče na 

plynné palivá do 50 kW  - 1x za 12 me-

siacov 

- komíny bez vložky pre spotrebiče na 

plynné palivá  do 50 kW  - 1 x za 6 - 

mesiacov 

komíny pre spotrebiče na plynné pali-

vá nad 50 kW - 1x za 6 mesiacov

Na vykonávanie prác spojených s čis-

tením, kontrolou a preskúšaním ko-

mína musí mať ten, kto ich vykonáva, 

vyhovujúce nástroje, prístroje a zaria-

denia. Nedostatky, zistené pri čistení 

a kontrole komína alebo dymovodu, 

sa uvedú v potvrdení alebo zápisom 

do denníka čistenia a kontroly. Ak sú 

zistené nedostatky závažného charak-

teru z pohľadu protipožiarnej bezpeč-

nosti, komín alebo dymovod sa až do 

odstránenia nedostatku nemôže po-

užívať. Odborné preskúšanie komí-

na pred pripojením spotrebiča na ko-

mín musí vykonať odborne spôsobilá 

osoba. Potvrdenie o vykonaní čiste-

nia a kontroly vydáva ten, kto čistenie 

a kontrolu vykonal, pri preskúšaní ko-

mína a dymovodu to vydáva odborne 

spôsobilá osoba.

Samostatnou kapitolou je vypaľova-

nie komínov, ktoré sa môže vykoná-

vať iba vo výnimočných prípadoch, 

ak nemožno odstrániť usadeniny spa-

lín iným spôsobom. Komíny môže vy-

paľovať iba osoba, ktorá má odbornú 

spôsobilosť, s pomocou najmenej jed-

nej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína 

sa musí oznámiť obci.

Na koniec pár rád ako znížiť riziko 

požiaru od vykurovacieho telesa:

- inštalovať palivový spotrebič odbor-

níkom výhradne spôsobom určeným 

výrobcom v  dokumentácii k  spotre-

biču

- čistiť pravidelne komín podľa výko-

nu spotrebiča a druhu paliva v  leho-

tách určených vyhláškou

- vysýpať popol  z vykurovacích telies 

zásadne do nehorľavých a uzatvára-

teľných nádob  

- dodržovať bezpečné vzdialenosti od 

vykurovacích telies a dymovodov pod-

ľa pokynov výrobcu resp. podľa vyhl. 

MV SR č. 401/2007 Z.z., 

- nepoužívať k rozkurovaniu horľavé 

kvapaliny, najmä benzín, petrolej ale-

bo denaturovaný lieh

- neprekurovať vykurovacie teleso, ne-

sušiť v jeho blízkosti horľavé materiá-

ly a neponechávajť ich bez dozoru

- udržiavať poriadok na povalách 

v blízkosti komínov a v pivniciach

- používať vykurovacie teleso len 

v dobrom technickom stave 

- umiestňovať vykurovacie telesá – 

sporáky, pece a  pod. na nehorľavej 

podložke predpismi určených rozme-

rov a  odborne zaústené do komíno-

vých prieduchov, neukladať na nich 

a v ich blízkosti dekoračné predmety

- konať tak, aby nedošlo k vzniku po-

žiarov pri prevádzkovaní palivových 

spotrebičov, elektrotepelných spot-

rebičov, zariadení ústredného vy-

kurovania a iných spotrebičov, pri 

skladovaní, ukladaní a pri používa-

ní horľavých látok a pri manipulácii 

s otvoreným ohňom

Človek môže svojím konaním buď 

k vzniku požiaru alebo jeho vzniku za-

brániť. Dodržiavanie zásad požiarnej 

bezpečnosti sa vždy vypláca, pretože 

požiar si majiteľa nevyberá. Zamysli-

te sa nad tým. Využite túto možnosť, 

aby ste vy a  celá vaša rodina preži-

li zimné vykurovacie obdobie spokoj-

ne a bez obáv vzniku nežiaduceho po-

žiaru. 

Slavomír Búci, OR HaZZ ZH

Čistenie a kontrola komína

Slovenské banské múzeum 12. no-

vembra 2015  od 9.00 do 14.00 hodi-

ny v atraktívnom prostredí Rytierskej 

sály na Starom zámku, usporiadalo 

siedmy ročník akcie Stretnutie gene-

rácií. 

Čistenie a kontrola komínov sa za-

bezpečuje v lehotách a spôsobom, 

ktorý ustanovuje vyhláška MV SR 

č. 401/2007 Z.z. o technických pod-

mienkach a  požiadavkách na pro-

tipožiarnu bezpečnosť pri inšta-

lácii a  prevádzkovaní palivového 

spotrebiča, elektrotepelného spotre-

biča a zariadenia ústredného vykuro-

vania a pri výstavbe a používaní ko-

mína a  dymovodu a  o  lehotách ich 

čistenia a vykonávania kontrol, pod-

ľa výkonu jednotlivých typov spotre-

bičov, takto:
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Slovenské banské múzeum 

v Banskej Štiavnici pripravilo 

v tomto roku pre Banskoštiav-

ničanov a záujemcov 

o históriu a národopis tejto 

banskej lokality publikáciu 

o banskoštiavnickom nárečí. 

Jej autorom je Jozef Vášáry, zná-

my regionálny zberateľ a  rozprá-

vač banskoštiavnických humorných 

príbehov a anekdot z prostredia ba-

níkov, ktorého 100. výročie narode-

nia sme si pripomenuli tohto roku.

Narodil sa 15.7.1915 v  Banskej 

Štiavnici a pôsobil ako pedagóg na 

Štátnom učiteľskom ústave a  ne-

skôr v rokoch 1950-1956 na Stred-

nej priemyselnej škole chemickej. 

Zomrel 24.2.1973 v Bratislave, kde 

je pochovaný spolu so svojou man-

želkou, s ktorou vychoval dve dcéry 

Emíliu a  Magdu, známe slovenské 

divadelné a fi lmové herečky.

Vo svojom voľnom čase sa s   veľ-

kým zanietením venoval zberateľ-

stvu príbehov a  anekdot zo života 

banskoštiavnických baníkov. Mno-

hé z príbehov zozbieral a interpre-

toval v  banskoštiavnickom nárečí. 

Od roku 1952 vystupoval ako ľudo-

vý rozprávač v mnohých estrádnych 

programoch v  rozhlase, televízii 

a  rôznych miestach na Slovensku, 

a  tak propagoval banícky folklór 

mimo banskoštiavnický región.

Cenným dielom Jozefa Vášáryho 

je jazykovedno-etnografi cký slov-

ník Banskoštiavnické nárečie, kto-

ré dokončil v roku 1955 a v ktorom 

sa venoval jazykovednému rozbo-

ru a ukážkam tohto nárečia. Cieľom 

jeho práce bolo ozrejmiť charak-

ter a  bohatosť banskoštiavnického 

nárečia. V  jednotlivých kapitolách 

sa Jozef Vášáry venoval na zákla-

de vybraných ukážok jazykovedné-

mu rozboru nárečia z hľadiska hlás-

koslovia, kmeňoslovia, tvaroslovia 

a tiež vetnej skladby. Osobitnú ka-

pitolu práce tvorí slovník, v ktorom 

sú zachýtené originálne slová, vý-

razy, používajúce sa banskoštiav-

nickom nárečí a tiež ukážky textov 

v  tomto nárečí.

Práca Jozefa Vášáryho je jednou 

z  prvých prác, ktorá sa venuje to-

muto osobitnému nárečiu. Sloven-

ské banské múzeum v  Banskej 

Štiavnici chce tak vydaním tohto 

originálneho prameňa v jeho prepí-

sanej podobe  sprístupniť odbornej 

a tiež širšej verejnosti pohľad Joze-

fa Vášáryho na vývoj, charakteristi-

ku  a slovnú zásobu banskoštiavnic-

kého nárečia.

Dúfame, že edičný počin Sloven-

ského banského múzea poteší nie-

len samotných obyvateľov Banskej 

Štiavnice, ale aj bádateľov mimo 

banskoštiavnický región a bude ich 

inšpirovať k  ďalšiemu štúdiu, po-

prípade zberateľstvu banskoštiav-

nického nárečia používaného v mi-

nulosti, ale aj k štúdiu jeho súčasnej 

podoby. Súčasťou publikácie sú aj 

spomienky dcéry Magdy Vášáry-

ovej na svojho otca, jeho životné 

osudy, učiteľovanie, literárnu tvor-

bu a tiež svoje detstvo, ktorá sa zú-

častní slávnostnej prezentácie pub-

likácie Jozefa Vášáryho Nárečie 

banskoštiavnické.

Slovenské banské múzeum pozý-

va všetkých záujemcov na príjem-

né strávenie jesenného večera spo-

jeného s  tvorbou Jozefa Vášáryho 

a spomienkami Magdy Vášáryovej.

Prezentácia novovydanej publiká-

cie bude spojená tiež s  predajom 

knihy a uskutoční sa v SBM - budo-

ve Kammerhofu, v slávnostnej príj-

macej sieni hlavných komorských 

grófov – dňa 26.11.2015 o  17,00 

hod.

Adriana Matejková

Banskoštiavnické nárečie Jozefa Vášáryho 
– prvá kniha o nárečí Banskej Štiavnice a okolia

Pozvánka
Obec Banský Studenec si Vás dovo-

ľuje pozvať na pietno-spomienkový 

akt, súvisiaci s  históriou fi nančnej 

správy. Dňa 22. novembra 2015 

odhalíme v  obci Banský Studenec 

pamätnú tabuľu Jánovi Ihrackému, 

bývalému  predstaviteľovi fi nanč-

nej správy, ktorý zahynul na kon-

ci druhej svetovej vojny pri výkone 

služby v  uniforme fi nančnej sprá-

vy. Účasť na pietnej spomienke pri-

sľúbili Ing. Imrecze František - pre-

zident FS, plk. Turčák Jozef, PhDr. 

– generálny riaditeľ sekcie colných 

úradov, pplk. Boháčiková Andrea, 

Mgr. – riaditeľka colného úradu, 

zástupca primátorky mesta Ban-

ská Štiavnica Ing. Marián Zimmer-

mann. Akt odhalenia sa uskutoční 

pred obecným úradom v obci Ban-

ský Studenec o 15.00.hod.

Pavol Santoris, starosta obce

Banskobystrický pohár 

v plavárni

Plavecký klub z  Rimavskej Soboty 

usporiadal v domácom bazéne dňa 

14.11. záverečné 5.kolo tejto obľú-

benej súťaže. Na štartovné bloky sa 

postavilo viac než 100 plavcov z 11-

tych klubov a oddielov. Štartovali aj 

plavkyne z PO Sitno a boli úspešné.

Výsledky:

Adela Profertusová – 10.miesto, 

50m P 57,4, 8.miesto, 50m VS 

44,1, 8.miesto, 100m VS 1:44,1, 

12.miesto, 100m P 2:10,2. Ale-

xandra Nemčoková – 3.miesto, 

200m VS 2:39,1, 2.miesto, 100m 

VS 1:14,2, 5.miesto, 50m VS 34,1, 

2.miesto, 50m M 37,4, 1.miesto, 

100m P 1:33,1.

Plavecký oddiel Sitno a Klub moder-

ného trojboja sa touto cestou chce 

poďakovať vedeniu mesta za fi nanč-

nú podporu pre športovú činnosť 

v roku 2015.

Vysvetlivky: P – prsia, VS – voľný 

spôsob, M – motýlik.

Vlado Nemčok

Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny: Plavecký bazén

Pondelok: Zatvorené

Utorok: 11:00 – 20:30 (PK 15:00 – 

17:00 – 3 dráhy)

Streda – piatok: 13:00 – 20:30 (PK 

15:00 – 17:00 – 3 dráhy)

Sobota – nedeľa: 14:00 – 20:00 

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

V dňoch 22.-23.10.2015 sa v 

Tatranskej Lomnici pravidelne, 

raz do roka koná pracovné 

stretnutie tvorcov miestnych 

novín. 

Cieľom tohto stretnutia bola vzá-

jomná výmena skúseností tých, kto-

rí prichádzajú do styku s printový-

mi médiami. Na tomto pracovnom 

stretnutí okrem ďalších vyše 30 re-

dakcií z celého Slovenska mali za-

stúpenie aj Štiavnické noviny. V 

úvode stretnutia každému zúčast-

nenému zástupcovi novín sa uro-

bil rozbor a zhodnotenie vopred za-

slaných novín. Treba povedať, že 

Štiavnické noviny podľa slov PhDr. 

Kataríny Čižmárikovej, dlhoročnej 

novinárky a predsedníčky Sloven-

ského syndikátu novinárov si udr-

žiavajú dlhodobo svoj štandard. 

Ako pri hodnotení uviedla: „Je vi-

dieť, že v Banskej Štiavnici sa vždy nie-

čo deje a máte o čom písať, noviny sú 

pestré, z každého rožku trošku“. Veľmi 

vyzdvihla, že Mesto Banská Štiav-

nica zachovalo Štiavnické noviny 

ako týždenník, čo v dnešnej dobe je 

hlavne z fi nančného hľadiska ojedi-

nelé, na druhej strane podotkla, že 

by určite bolo lepšie keby vychádza-

li vo farbe. V druhom bloku sme sa 

z úst prof. PhDr. Andreja Tušera, 

CSc., novinára, teoretika žurnalis-

tiky a pedagóga na Fakulte masmé-

dií  PEVŠ v BA dozvedeli veľa zaují-

mavých informácií o žurnalistike, 

etike, novinárskom prejave a mien-

kotvornosti médií. Ako uviedol vo 

svojej prednáške: „Noviny majú ľudí 

spájať a nie rozdeľovať“, a tejto myš-

lienky by sme sa mali držať pri zo-

stavovaní každého jedného čís-

la. Ďakujem za podnetné pracovné 

stretnutie! Michal Kríž

Stretnutie novinárov

Prednášajúci Katarína Čižmáriková a Andrej Tušer  foto Michal Kríž
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 20.11. o 18:30 hod.Piatok 20.11. o 18:30 hod.

STeve JobsSTeve Jobs

Dráma/Životopisný, USA, 2015, 122 Dráma/Životopisný, USA, 2015, 122 
min, Vstupné: 4 €. Stretnutie troch min, Vstupné: 4 €. Stretnutie troch 
výnimočných mužov, vyústilo vo výni-výnimočných mužov, vyústilo vo výni-
močný fi lm o inom výnimočnom mu-močný fi lm o inom výnimočnom mu-
žovi. Originálny režisér Danny Boyle, žovi. Originálny režisér Danny Boyle, 
jeden z najlepších scenáristov súčas-jeden z najlepších scenáristov súčas-
nosti Aaron Sorkin a neskutočným ta-nosti Aaron Sorkin a neskutočným ta-
lentom obdarený herec Michael Fass-lentom obdarený herec Michael Fass-
bander spoločne natočili životopisnú bander spoločne natočili životopisnú 
drámu o najväčšom počítačovom vi-drámu o najväčšom počítačovom vi-
zionárovi našej doby. Na fi lme Steve zionárovi našej doby. Na fi lme Steve 
Jobs je fascinujúce predovšetkým to, Jobs je fascinujúce predovšetkým to, 
že nemusíte rozoznať Apple od Micro-že nemusíte rozoznať Apple od Micro-
softu, aby vás príbeh tejto mimoriad-softu, aby vás príbeh tejto mimoriad-
nej osobnosti pohltil.nej osobnosti pohltil.

Sobota 21.11. o 16:00 hod.Sobota 21.11. o 16:00 hod.

PrdiprÁšok dokTorA PrdiprÁšok dokTorA 

ProkTorAProkTorA

Rodinný, Nórsko, 2014, 87 min, Rodinný, Nórsko, 2014, 87 min, 
Vstupné: 4 €. Ako ďaleko Vás doká-Vstupné: 4 €. Ako ďaleko Vás doká-
že posunúť úspešný prd? Prinesie Vám že posunúť úspešný prd? Prinesie Vám 
iba dôvod na úsmev, alebo Vám vie za-iba dôvod na úsmev, alebo Vám vie za-
bezpečiť aj medzinárodné uznanie? bezpečiť aj medzinárodné uznanie? 

Doktor Proktor nedopatrením vymys-Doktor Proktor nedopatrením vymys-
lel ten najúčinnejší prášok na prdenie lel ten najúčinnejší prášok na prdenie 
na svete. Keď ho nečakane prekvapia na svete. Keď ho nečakane prekvapia 
návštevou dve deti z jeho susedstva, návštevou dve deti z jeho susedstva, 
začína sa tým reťaz nepredvídateľných začína sa tým reťaz nepredvídateľných 
udalostí, odvážného podnikateľského udalostí, odvážného podnikateľského 
plánu, ale i srdečného priateľstva. Deti plánu, ale i srdečného priateľstva. Deti 
sa totiž rozhodnú pomôcť doktorovi s sa totiž rozhodnú pomôcť doktorovi s 
tým, aby sa jeho prdiaci prášok dostal tým, aby sa jeho prdiaci prášok dostal 
do širokého povedomia ľudí na celom do širokého povedomia ľudí na celom 
svete....svete....

Nedeľa 22.11. o 16:00 hod.Nedeľa 22.11. 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 €. 2015, Vstupné: 4 €. 

Sobota 21.11. o 18:30 hod.Sobota 21.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 22.11. o 18:30 hod.Nedeľa 22.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 26.11. o 18:30 hod.Štvrtok 26.11. o 18:30 hod.

HrY o živoT: HrY o živoT: 

DrozdAjkA 2DrozdAjkA 2

Dobrodružný/Dráma/Sci-Fi/Thriller, Dobrodružný/Dráma/Sci-Fi/Thriller, 
USA, 2015, Vstupné: 4 €. Konečné USA, 2015, Vstupné: 4 €. Konečné 
zúčtovanie s nenávideným preziden-zúčtovanie s nenávideným preziden-

tom Snowom (Donald Sutherland) sa tom Snowom (Donald Sutherland) sa 
blíži. Drozdajka spolu so skupinou naj-blíži. Drozdajka spolu so skupinou naj-
bližších priateľov, vrátane Gala (Liam bližších priateľov, vrátane Gala (Liam 
Hemsworth), Finnicka (Sam Clafl in) a Hemsworth), Finnicka (Sam Clafl in) a 
Peetu (Josh Hutcherson), povedie re-Peetu (Josh Hutcherson), povedie re-
belov v ich boji za slobodu. Jednotka belov v ich boji za slobodu. Jednotka 
z 13. obvodu sa vydáva na misiu, kto-z 13. obvodu sa vydáva na misiu, kto-
rej cieľom je zlikvidovať prezidenta a rej cieľom je zlikvidovať prezidenta a 
skoncovať s jeho tyraniou. Na Katniss skoncovať s jeho tyraniou. Na Katniss 
však tentokrát čaká omnoho nebez-však tentokrát čaká omnoho nebez-
pečnejší nepriateľ ako boli všetci tí z pečnejší nepriateľ ako boli všetci tí z 
Arény Hier o život.Arény Hier o život.

Utorok 24.11. o 18:30 hod.Utorok 24.11. o 18:30 hod.

LOVELOVE

Dráma/Erotický, Francúzsko/Belgic-Dráma/Erotický, Francúzsko/Belgic-
ko, 2015, Vstupné: 3 €. LÁSKA sto-ko, 2015, Vstupné: 3 €. LÁSKA sto-
jí mimo dobra a zla. LÁSKA je ge-jí mimo dobra a zla. LÁSKA je ge-
netická potreba. LÁSKA je zmenený netická potreba. LÁSKA je zmenený 
stav vedomia. LÁSKA je tvrdá droga. stav vedomia. LÁSKA je tvrdá droga. 
LÁSKA je duševná choroba. LÁSKA LÁSKA je duševná choroba. LÁSKA 
je mocenská hra. LÁSKA presahuje je mocenská hra. LÁSKA presahuje 
ľudské ja. LÁSKA je oslepujúce svet-ľudské ja. LÁSKA je oslepujúce svet-
lo. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy. lo. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy. 
LÁSKA je vzrušujúca erotická melo-LÁSKA je vzrušujúca erotická melo-
dráma o chlapcovi, dievčati a ďalšom dráma o chlapcovi, dievčati a ďalšom 
dievčati.dievčati.

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. Správne 

znenie krížovky z č.39/2015: „Lás-

ka je najväčším hrdinstvom, je pripra-

vená na každú obeť.“ Výhercom sa 

stáva Pavol Knapek, Bratská 5, 

Banská Štiavnica. 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 30.11.2015.

V tajničke sa ukrýva výrok Kolbeho:

A., Značka Zinku, skryje, solmizač-

ná slabika, hlt, síra,

B., Začiatok tajničky, aj,

C., Veľhad, nie môj kabát,

D., Trinitrotoluén, patriaci Ale, za-

výjalo, stovka,

E., Zisťuje hmotnosť, ženské meno, 

Ivana, pohrebná hostina, Urán,

F., Ťažký prvok, má meniny 26.7., 

sekaj,

G., Boh slnka, zeleninové jedlo, tex-

tová skratka, patriaci Jarovi,

H., Odolnosť, pálený cukor,

I., Valuta, nafúkaná guľa, zakole, 

vlastní,

J., Súhlas, citoslovce smiechu, ka-

nón, popevok, straš,

K., Vážil si, pracuje s kamerou, ob-

lak,

L., 3. časť tajničky, tam,

1., Polícia v minulosti, 2. časť taj-

ničky, označenie áut Česka,

2., Nadržiavam, proti,

3., Česky možno, domáci vták, lej 

anglicky,

4., Polynézsky nápoj, latinský po-

zdrav, červeň, označenie áut Lu-

xemburska a Rakúska,

5., Plurál slova ovál, pozerala sa, 

spoluhlásky slova nota,

6., Vyšila s hrubou chybou, mužské 

meno, veľa ľudí,

7., Stred slova láska, román E. Zolu, 

ozn. ruských lietadiel, toto po rus-

ky,

8., Ako, previnenie, kus, Gibon,

9., On býva bez prízvuku, severské 

zviera, orgány zraky,

10., Nalievala, mužské meno, am-

pér volt,

11., Ročné obdobie, hrešila, molyb-

dén,

12., Časť voza, chcela hlavu Jána 

Krstiteľa, druh tyčiniek,

13., Značka Košíc, 3.pád slova otra-

va, mäso anglicky,

14., Koniec tajničky.

Pomôcky: balón, Salome, jak, Dru, 

Nana.

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 41
Krížovka
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V piatok 6. novembra 2015 

ponúkla čarovná vežička 

penziónu Cosmopolitan 2 

v Banskej Štiavnici ďalšie zo 

svojich krásnych prekvapení. 

Vernisáž diel neprofesionálnych 

umelcov, ktoré vznikli počas jesen-

ného maliarskeho sympózia v Ban-

skej Štiavnici, spojila množstvo 

obdivovateľov krásy vnímanej cit-

livým okom umelca, putujúcej do 

jeho duše a  následne pretransfor-

movanej do média obrazu. Tvorba 

je pre človeka požehnaním. Oboha-

cuje život, teší a spája ľudí. Už päť 

rokov sa sympatická skupina malia-

rov stretáva vždy v septembri v na-

šom meste, aby tu objavovali a  v 

obrazoch uchovávali jeho zvlášt-

nu jedinečnosť. Obľúbené maliar-

ske sympóziá organizuje výtvar-

ník Július Ciglan z Detvy, ktorý sa, 

žiaľ, tejto vernisáže nezúčastnil. 

Svoje diela poskytli: Anna Munia, 

Elžbieta Wesolkin, Janka Slaná, 

Janka Kubiňáková, Jozef Chrena, 

Sonja Bohmerová, Mária Klačano-

vá, Margita Janštová, Vlasta Hub-

ková, Milada Zibolenová, Irina Sla-

ninková, Iveta Jesenská a  Oľga 

Kuchtová, ktorá v  úvode prehovo-

rila v mene všetkých vystavujúcich 

umelcov a  poďakovala šarmantnej 

hostiteľke Beáte Nemcovej za nad-

šenie, ústretovosť a profesionalitu, 

s akou sa ujala tejto, a vlastne kaž-

dej z trinástich výstav, ktoré dopo-

siaľ v povestne čarovnej vežičke pri-

pravila. V ďakovnej reči vyzdvihla 

ochotu a zručnosť pána Paliatku 

pri inštalácii diel a Janky Kubiňá-

kovej, ktorá obrazy dopravila  späť 

do Banskej Štiavnice, kde vznikali. 

Po básni venovanej maliarom pani 

Nemcová osobne všetkých privítala 

a prekrásne objasnila význam slo-

va ,,amatérsky“ umelec. Je to človek, 

ktorý oplýva nadšením a láskou pre 

to, čo robí. A takto vytvorené diela 

umiestnené v pôsobivom priesto-

re, v príjemnej spoločnosti dob-

rých ľudí, hudbe a lahodnom víne, 

ozvláštnili piatkový večer nadše-

ným  návštevníkom vernisáže. Vý-

stavu Ars Urbum môžete navštíviť 

do konca decembra 2015. 

Janka Bernáthová

Ars Urbum

Vernisáž diel neprofesionálnych umelcov  foto Lubo Lužina

Na prelome októbra a 

novembra sa konalo jesenné 

fyzikálne sústredenie koreš-

pondenčného semináru, ktorý 

organizoval FYKOS (http://

fykos.cz/). 

Táto akcia, ktorej som sa zúčast-

nil, prebiehala v Českej republike, 

v obci Horní Cerekev. Ako píše ich 

web: „Seminář organizují studenti a 

zaměstnanci Matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze již 

přes čtvrt století. Cílem FYKOSu je roz-

víjet fyzikální myšlení, protože člověk, 

který se umí nad (nejen fyzikálními) 

problémy zamyslet a cítí touhu dobrat 

se k nějakému řešení, se uplatní všude, 

kde si schopností lidského mozku cení.“

Tematicky sa sústredenie nieslo v 

duchu Hry o tróny v roku 281 po 

Aegonovom príchode. Prežil som 

predĺžený týždeň plný zaujímavých 

prednášok z rôznych odvetví fy-

ziky (mechanika, elektrika, teória 

relativity, kvantovka) a matemati-

ky (diferenciálny a integrálny po-

čet, komplexné čísla, diferenciálne 

rovnice, variačný počet), z ktorých 

sa neskôr skladali skúšky. Na vy-

váženie intelektuálnej záťaže bolo 

možné odreagovať sa pri hrách a 

súťažiach, ako napríklad nočná šif-

rovačka alebo varenie zmrzliny s 

kvapalným dusíkom. Taktiež ma 

zaujalo predvádzanie hasiacej kva-

paliny nazývanej suchá voda. Ná-

plň fyzikálneho sústredenia nie je 

len čisto teoretická, ale uskutočňo-

vali sme aj praktické experimenty, 

ktorých tému sme si mohli vybrať 

z danej ponuky a po ich vykonaní 

sme spracovali merania a výsledky 

odprezentovali. Prežil som dni plné 

učenia, zábavy a niekedy aj oboch 

vecí naraz. Ako triedny učiteľ Ši-

mona Knošku ho musím pochváliť 

za výsledky, ktoré mu umožnili zú-

častniť sa seminára. Som pyšný na 

to, akým spôsobom nás Šimon re-

prezentuje. Pripomeniem ešte fakt, 

že Šimon riešil zadania vo svojom 

voľnom čase a  taktiež svoju účasť 

na seminári zvládol zároveň s  ná-

ročným programom piataka. Ve-

rím, že jeho dobrovoľná aktivita 

mu pomôže v  jeho akademickom 

živote a že bude inšpiratívnym prí-

kladom pre ostaných žiakov – aby 

sa nebáli a vzdelávali aj neformál-

nym spôsobom, čo im pomáha roz-

víjať ich kritické a  sociálne mysle-

nie a zručnosti.

Šimon Knoška a Paul Kindji

Fyzikálne sústredenie - FYKOS

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 uvedie Emília Vášáryová. 

Utorok 24.11.2015 o 15.00 hod. 

SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiav-

nica. Dielo podporilo Minister-

stvo kultúry SR. 

Bližšie info: POS, Nám. sv. Troji-

ce 7, Banská Štiavnica, č.tel.: 0915 

819 989, e-mail:petrova@osveta-

ziar.sk.

Mesto B. Štiavnica a Centrum voľ-

ného času v B. Štiavnici v spolupráci 

s Mgr. J. Minkom a Mgr. T. Szendre-

iom, zorganizovali dňa 07.11.2015 je-

senný fl orbalový turnaj v rámci pro-

jektu Drieňová mládeži. 

V rámci sobotňajšieho dopoludnia sa 

v telocvični ZŠ J. Kollára stretlo cca 80 

detí a mládeže, ktorí súťažili v 4 ka-

tegóriách s nasledovným vyhodnote-

ním:

Mladšie dievčatá:

1. miesto: zmiešané družstvo ZŠ J. 

Horáka a ZŠ J. Kollára

2. miesto: ZŠ J. Horáka

Mladší chlapci:

1. miesto: Katolícka spojená škola

2. miesto: ZŠ J. Horáka

3. miesto: zmiešané družstvo ZŠ J. 

Kollára a ZŠ J. Horáka

Staršie dievčatá:

1. miesto: zmiešané družstvo ZŠ J. 

Kollára a ZŠ J. Horáka

2. miesto: ZŠ J. Horáka

Starší chlapci:

1. miesto: ZŠ J. Kollára

2. miesto: Katolícka spojená škola

3. miesto : ZŠ J. Horáka

Všetkým umiestneným gratulujem 

a verím, že uvedeným turnajom sme 

spríjemnili sobotňajší víkend nielen 

deťom, ale aj rodičom. J. Machilová

Jesenný fl orbalový turnaj
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INZERCIA

prácappppppppppp

  Som na invalidnom vozíku a 

hľadám opatrovateľku na nede-

ľu so vzťahom k chorým ľuďom. 

Práca na celý deň, slušný zárobok. 

Info na tel.č.: 0904 110 869

  Som na invalidnom vozíku a 

hľadám opatrovateľku. Práca na 

smenu, slušný zárobok. Info na 

tel.č.: 0904 110 869, 692 17 50

  Prijmeme do novootvoreného 

penziónu zamestnancov na pra-

covnú pozíciu – kuchár, čašník, 

pomocná sila do kuchyne, kon-

takt: 0944 379 400

inzercia

  Kúpim sánky linger resp. len-

kerky s  kormidlom a  brzdami 

v  akomkoľvek stave, tel.č.: 0948 

001 400

U nás máte pizze už od 2,50 €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

Tanečný pohár

Tanečná súťaž sa uskutočnila 

8.11.2015 v Brezne, pod názvom 

Brezniansky tanečný pohár, kde 

Nela Slančíková a Ramon Taráč 

vyhrali prvé miesto v kategórii M1 

deti do 10 rokov. Na tejto tanečnej 

súťaži sa zúčastnili pod vedením 

Fáber Dance Team.  PS

Za emócie sa hanbiť netreba. 

Emócie, ktoré som videl a zažil 

na majstrovstvách SR SAZ 

v cezpoľnom behu v najluxus-

nejšom športovom komplexe 

v Šamoríne, naplnili dokonalú 

rozprávkovú réžiu fi lmu ŠK 

Atleti BS.

Nečakaná skutočnosť. Barborka 

Švenková v konkurencii 38 preteká-

rok v  kategórii ml. žiačok dokázala 

striasť zo seba predsudky a konečne 

sa odhodlala ukázať čo v nej je. Stači-

lo to na skvelé druhé miesto so stra-

tou 2s za víťazkou Švajdovou. Tréner 

Petro: „Konečne som videl viac ako len 

samotného zverenca a pretek, uvidel som 

zmysel, o ktorom viem. A keď vidíte šťast-

ných rodičov v priamom prenose, viete, že 

zmysel toho, čo robíte a čo deti podstupujú 

je špička ľadovca. Barborkin výsledok som 

predpovedal už deň vopred, nevedel som 

konkrétne ako to dopadne, ale cítil som 

a tvrdil, že Bára urobí veľký výsledok. Po-

darilo sa a je to skvelé zakončenie sezóny 

v jej podaní a po odpočinku začíname prí-

pravu na novú sezónu 2016.“

Navonok som bol na druhej strane 

sklamaný, že Janko Marko prehral 

zlato o 34 stotín sekundy a skončil na 

2. mieste. Áno o krok, ale s odstupom 

času je to tiež veľký výsledok, posúď-

te sami: Marko tohto roku získal na 

M SR  organizované SAZ: 2 bronzo-

vé, 2 strieborné a jednu zlatú medai-

lu a na M SR ZŠ získal dva tituly maj-

stra Slovenska. Spolu 7 medailí z M 

SR. Objav roka na Slovensku, skokan 

roka a najlepší nováčik na Slovensku, 

toľko krásnych prívlastkov dostával 

v  Šamoríne od vysoko postavených 

funkcionárov a  trénerov. Z  osmič-

ky pretekárov, štartujúcich v  Šamo-

ríne z ŠK Atleti BS sa ešte predstavi-

li: Timka Potančoková, ktorá získala 

už v poradí štvrtýkrát šieste miesto, 

čo je na nešpecialistku bežkyňu vy-

nikajúce. Terézia Švenková vytvori-

la super spoločný tandem s Timkou 

a dobehla na 12.mieste, čo hodnotím 

vysoko pozitívne a s  veľkými mož-

nosťami v sezóne 2016. Peter Ursíny 

debutant na atletickom šampionáte 

dobehol v dorastencoch na skvelom 

9. mieste. V ml.žiačkach spolu s Bar-

borkou štartovali ešte Viktória Zvrš-

kovcová dobehla na 17. mieste a Lola 

Soldanová na 10.mieste. Dievčatám 

nemám čo vytknúť, akurát len dodať 

to, že ich čaká tréningová strastiplná 

cesta a budú ešte úspešnejšie. Jozef 

Gibala nesklamal, mal krst ohňom, 

nakoľko juniori mali vo svojej kategó-

rii vypísanú nomináciu na ME v cez-

poľnom behu a  do Francúzska po-

cestuje víťaz Talán. Jožko dobehol na 

slušnom 8.mieste. Výsledky z M SR 

v cezpoľnom behu: http://www.atle-

tikasvk.sk/Results. Zhodnotenie se-

zóny 2015 ešte urobím, len vezmime 

si realitu už teraz. Vlani o  takomto 

čase sme sa začali raz týždenne stre-

távať na ZŠ J. Horáka, kde nám pán 

riaditeľ Mgr. Ján Maruniak poskytol 

na tréningy telocvičňu. Po roku sme 

získali 112 umiestnení na stupňoch 

víťazov na celom Slovensku a 12 me-

dailí z M SR! Ďakujem pánovi Pivar-

čovi a rodine Zvrškovcovej za podpo-

ru a fi nančnú pomoc, aby sme mohli 

na spomenuté preteky vycestovať. 

Ďakujeme BlackM najlepšia pizza 

v meste, ktorou nás pohostil Marian 

Čierny po návrate zo Šamorína.

Róbert Petro

Slzy šťastia v Šamoríne a spokojnosť 
trénera

Barbora Švenková a Ján Marko  

foto Archív Autora

V dňoch 13.11.-15.11.2015 sa ko-

nala súťaž v Nitre pod názvom 

Olympic Hopes (olympijské náde-

je), kde sa stretli a zmerali sily štá-

ty ako Slovensko, Maďarsko, Čes-

ko, Rusko, Litva, Srbsko, Bulharsko, 

Čierna hora, Slovinsko, či Ukrajina. 

Dokopy 10 štátov bojujúcich o cen-

né umiestnenia.

V prvý deň súťaže po kvalifi kač-

nom kole si kadeti Patrik Jány a Šte-

fan Šulek ml. vybojovali miestenku 

spomedzi 38strelcov a postúpili me-

dzi osmičku najlepších do tzv. fi ná-

lovej časti, kde sa hrá aj o medailo-

vé umiestnenia. Tu sa o niečo viac 

darilo Patrikovi, ktorý fi nálovú čast 

vyhral a teda domov si odniesol aj 

ten najcennejší kov. Štefanovi sa po-

darilo umiestniť na veľmi peknom 

5.mieste, čo je vzhľadom na medzi-

národnú účasť veľmi pekné umiest-

nenie. Naša dorastenka Michae-

la Mazanová, ktorá trénuje už vyše 

roka pod hlavičkou nášho klubu, tak 

isto neostala naprázdno, keď so svo-

jím novým osobným maximom ob-

sadila skvelé 6.miesto pri konkuren-

cii ďalších 25-tich strelkýň. Druhý 

deň, ako to už býva zvykom, sa ka-

tegórie juniorov a kadetov zlučujú, 

čo nie len zväčší počet konkuren-

tov, ale aj istým spôsobom vplýva na 

mentálnu stránku športovca. Patri-

kovi a Štefanovi sa v tejto spoločnej 

kategórii, kde tentokrát participo-

valo až 50 strelcov, nepodarilo vy-

strieľať miestenku do fi nále, a tak 

sa umiestnili na 15.mieste Patrik a 

26.mieste Štefan. Michaela ale ne-

sklamala ani druhý deň, keď preko-

nala svoje maximum z predchádza-

júceho dňa a už druhýkrát v jednom 

víkende sa mohla pýšiť z osobné-

ho rekordu, ktorý jej v zmiešanej 

kategórii zabezpečil tak isto pekné 

11.miesto.  SŠK BŠ

Štiavnickí strelci na OH Nitra

Strelci na súťaži "olympijských nádejí" v Nitre  foto Archív SŠK BŠ
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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

 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

reality

  Ponúkam služby opatrovateľky 

pre seniorov, dôchodcov, mobilných 

i imobilných v pracovných dňoch od 

8:00 – 15:00 hod., tel.č.: 0940 542 

239

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

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)


