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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

v mesiaci november začalo 

realizovať práce na výstavbe 

multifunkčného ihriska na 

sídlisku Drieňová. 

Ide o  pokračovanie projektu „Park 

Drieňová“, ktorého prvá etapa sa 

realizovala v  Novembri 2013 a  to 

výstavbou chodníka pri Diskonte 

Cent. Multifunkčné ihrisko poskyt-

ne na rekreáciu a oddych pre obyva-

teľov mesta, hraciu plochou o  cel-

kových rozmeroch 34x18m. Hracia 

plocha pozostáva z umelého trávni-

ka uloženého na zhutnenom pod-

laží. 

V snahe zabezpečiť odstrá-

nenie nežiadúceho stavu 

zvolalo Mesto Banská 

Štiavnica ihneď po zistení 

skutočného stavu pracovné 

stretnutia vo veci riešenia 

prepadnutého prekrytia 

drobného vodného toku. 

Mestský potok (ľavostranný prítok 

toku Štiavnica v  riečnom kilomet-

ri 51,8) sa nachádza v  katastrálnom 

území Banská Štiavnica na pozem-

ku KN-C parcelné číslo 4142/15 v ka-

tastrálnom území Banská Štiavnica. 

Vlastníkom uvedeného pozemku je 

podľa LV č. 4657 Slovenský vodohos-

podársky podnik, š.p., Banská Štiav-

nica. Dňa 23.07.2015 sa uskutočnilo 

rokovanie aj na Okresnom úrade Ban-

ská Štiavnica, odbor starostlivosti o ži-

votné prostredie, ktorý je miestne prí-

slušným úradom pre rozhodnutie vo 

veci opatrenia, nakoľko sa jedná o sta-

vebnú úpravu nad vodným tokom. 

Predmetom pracovných stretnutí 

bolo zabezpečenie úpravy prepadnu-

tej časti betónového prekrytia vyho-

toveného z betónových panelov polo-

žených na úpravu drobného vodného 

toku Mestský potok. Drobný vodný 

tok Mestský potok je v správe štátne-

ho podniku Lesy SR, š.p., Banská Bys-

trica. Na pracovnom stretnutí zástup-

ca štátneho podniku Lesy SR, š.p., 

Banská Bystrica spochybnil skutoč-

nosť, že predmetný drobný vodný tok 

bol štátnemu podniku delimitovaný 

v celej jeho dĺžke, 

Multifunkčné ihrisko
na sídlisku Drieňová

Prepadnuté prekrytie drobného 
vodného toku na Križovatke

Stavebné práce na výstavbe multifunkčného ihriska  foto M. Ruščák�3.str.

�3.str.

Silvester 
v Kine Akademik:

Štvrtok 31.12. o 22:00 hod.Štvrtok 31.12. o 22:00 hod.
Komédia, 86 min. Vstupné: 4 €.Komédia, 86 min. Vstupné: 4 €.

VÁNočNí kAMeňÁkVÁNočNí kAMeňÁkNovoročný koncert, 10. január 2016 o 16:30 hod.Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica www. kultura.banskastiavnica.sk

Vianočná súťaž ŠN

Pripravili sme pre našich čitateľov 

Vianočnú súťaž o zaujímavé vec-

né ceny. Súťaž pozostáva z 3 sú-

ťažných kôl. Stačí ak nám pošle-

te aspoň 2 správne odpovede zo 

všetkých 3 súťažných otázok a za-

radíme Vás do žrebovania. Čím 

viac kupónov so správnymi odpo-

veďami pošlete, tým máte väčšiu 

šancu na výhru!

3. kolo

Súťažná otázka:

Čo v preklade z hebrejčiny zname-

ná Betlehem?

Správne znenia na súťažné otáz-

ky spolu s vystrihnutými kupón-

mi a kontaktmi nám zasielajte 

osobne do redakcie ŠN, poštou 

na adresu redakcie, príp. vhoď-

te do schránok ŠN (KC, Križovat-

ka – Kvetinárstvo p. Rákayová a 

Nemocnica vestibul) v termíne 

do 16.12.2015. Výhercov uve-

rejníme vo vianočnom čísle ŠN 

17.12.2015. Prajeme veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.3Kupón č.3
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z programu
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7. 12.

Vážení občania,

v súvislosti s konaním volieb do Ná-

rodnej rady SR 5.3.2016 vás chce-

me informovať o nasledovných sku-

točnostiach.

Právo voliť do NR SR má občan, kto-

rý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 

rokov veku a nenastala u neho pre-

kážka práva voliť.

Volič môže voliť na území Slo-

venskej republiky:

- vo volebnom okrsku, v ktorého zo-

zname voličov je zapísaný,

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku 

na základe hlasovacieho preukazu.

Volič, ktorý sa v čase volieb bude 

zdržiavať mimo územia Sloven-

skej republiky a má trvalý pobyt 

v meste Banská Štiavnica, môže 

požiadať o „Voľbu poštou“ a to:

- písomne - žiadosť musí byť doru-

čená na adresu Mestský úrad, Rad-

ničné námestie č. 1, 969 24 Banská 

Štiavnica, najneskôr 50 dní predo 

dňom konanie volieb, t.j. najneskôr 

15.1.2016,

- e–mailom - žiadosť musí byť doru-

čená na e – mailovú adresu: msu@

banskastiavnica.sk alebo jana.be-

nova@banskastiavnica.sk, najne-

skôr 50 dní predo dňom konanie 

volieb, t.j. najneskôr 15.1.2016.

Na žiadosť doručenú po ustanove-

nej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí ob-

sahovať tieto údaje: 

- meno a priezvisko, 

- rodné číslo, 

- adresu trvalého pobytu, 

- adresu miesta pobytu v cudzine.

Vzor žiadosti sa nachádza na 

webovej stránke Mesta Banská 

Štiavnica alebo na stránke Mi-

nisterstva vnútra SR.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na úze-

mí Slovenskej republiky a  v  deň 

konania volieb nebude môcť vo-

liť v mieste svojho trvalého pobytu 

vo svojom volebnom okrsku, v kto-

rého zozname voličov je zapísaný, 

môže požiadať o vydanie hlasova-

cieho preukazu a to:

- osobne - najneskôr posledný pra-

covný deň pred konaním volieb, t.j. 

4.3.2016 v úradných hodinách na 

Mestskom úrade v Klientskom cen-

tre, Ohlasovni pobytov,

- písomne – žiadosť musí byť doru-

čená najneskôr 15 pracovných dní 

predo dňom konania volieb , t.j. naj-

neskôr 15.2.2016 ,

- e – mailom – žiadosť taktiež musí 

byť doručená najneskôr 15 pracov-

ných dní predo dňom konania vo-

lieb, t.j. najneskôr 15.2.2016 ,

- prostredníctvom osoby splnomoc-

nenej žiadateľom -  najneskôr po-

sledný pracovný deň pred konaním 

volieb, t.j. 4.3.2016 v  úradných 

hodinách v  Klientskom centre, 

Ohlasovni pobytov. V žiadosti musí 

byť uvedené meno, priezvisko a čís-

lo občianskeho preukazu splnomoc-

nenej osoby.

Žiadosť o  zaslanie hlasovacieho 

preukazu musí obsahovať tieto 

údaje:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátna príslušnosť,

- adresa trvalého pobytu,

- korešpondenčná adresa.

Hlasovací preukaz oprávňuje na 

zápis do zoznamu voličov v kto-

romkoľvek volebnom okrsku.

Písomnú alebo elektronickú žia-

dosť zaslať obdobne ako pri voľbe 

poštou. Na žiadosti doručené po 

ustanovenej lehote sa neprihlia-

da.

Okrem toho môže politická stra-

na alebo koalícia, ktorej kandidát-

na listina bola zaregistrovaná,  de-

legovať jedného člena a jedného 

náhradníka do okrskovej volebnej 

komisie. V  našom meste môžete 

delegovať členov a náhradníkov do 

10 okrskov.

Oznámenie o delegovaní člena a 

náhradníka doručí politická stra-

na alebo koalícia primátorke mes-

ta v lehote uvedenej v rozhodnu-

tí o vyhlásení volieb (najneskôr 

11.1.2016).

Oznámenie o delegovaní člena a 

náhradníka do volebnej komisie 

musí obsahovať:

- meno, priezvisko a dátum narode-

nia člena s uvedením adresy, na kto-

rú možno doručovať písomnosti,

- meno, priezvisko a dátum narode-

nia náhradníka s uvedením adresy, 

na ktorú možno doručovať písom-

nosti,

- podpis osoby oprávnenej konať za 

politickú stranu a odtlačok pečiat-

ky politickej strany; ak ide o koalí-

ciu, meno, priezvisko, podpis osoby 

oprávnenej konať za každú politic-

kú stranu tvoriacu koalíciu a odtla-

čok pečiatky každej politickej strany 

tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a ná-

hradníka do volebnej komisie mož-

no doručiť v listinnej forme na 

adresu Mestský úrad, Radnič-

né námestie č. 1, 969 24 Banská 

Štiavnica. Taktiež je možnosť za-

slať ho v elektronickej forme na 

e - mailovú adresu msu@ban-

skastiavnica.sk alebo nadezda.

babiakova@banskastiavnica.sk. 

Ak oprávnený kandidujúci politic-

ký subjekt zašle oznámenie o dele-

govaní člena a náhradníka do voleb-

nej komisie poštou, bez ohľadu na 

deň podania na pošte musí byť toto 

oznámenie doručené pred uplynu-

tím zákonom ustanovenej lehoty.

Lehota na doručenie oznámenia 

sa končí uplynutím posledného 

dňa lehoty, t.j. 11.1.2016.

Vzor Oznámenia o delegovaní člena 

a náhradníka do okrskovej volebnej 

komisii nájdete na webovej strán-

ke mesta alebo Ministerstva vnút-

ra SR.

Jana Beňová, 

Klientske centrum MsÚ

Informácie k voľbám

Nový asfaltový povrch na Budovateľskej ulici  foto Michal Kríž

Trojkráľová zbierka
Charita a jej spolupracovníci budú 

organizovať „Trojkráľovú zbierku“. Po-

môcť môžete aj vy trvanlivými po-

travinami, oblečením (zimné det-

ské, pánske, dámske, zimná obuv), 

detskými hračkami, školskými po-

trebami a potrebami do domácnos-

ti. Bližšie info: 0904 289 071, 0904 

456 968, 0948 100 719. Zbierka 

bude venovaná pre najchudobnejšie 

rodiny v našom meste.  Org.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie so zástup-

cami spoločnosti Combin Ban-

ská Štiavnica s.r.o. k úpravám 

Ul. 8. mája.

 Pracovné rokovania na Minis-

terstve hospodárstva SR, Mi-

nisterstve dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR a na 

Štátnom fonde rozvoja bývania 

v Bratislave.

8. 12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Pracovné rokovanie k príprave 

nového VZN o nakladaní s ko-

munálnymi odpadmi, drobnými 

stavebnými odpadmi a elektro-

odpadmi z domácností na území 

mesta Banská Štiavnica v nad-

väznosti na nový zákon.

 Slávnostné prijatie dôchodcov - 

bývalých zamestnancov Mest-

ského úradu v Banskej Štiavnici.

 Pracovné stretnutie k príprave 

49. zimného stretnutia Klubu 

slovenských turistov.

9. 12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Výboru 

pre otázky zamestnanosti pri 

ÚPSVaR v Banskej Štiavnici.

 Riešenie problematiky Technic-

kých služieb, m. p. v Banskej 

Štiavnici.

10. 12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa rokovanie Mest-

ského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici.

11. 12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Za-

stupiteľstva BBSK.

Andrea Benediktyová
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Ihrisko bude slúžiť pre-

dovšetkým na loptové hry ako na-

príklad futbal, basketbal, tenis či 

volejbal no v  zimnom období ho 

bude možné využívať na hranie ho-

keja či na verejné korčuľovanie. Ih-

risko bude zabezpečené plastovými 

mantinelmi a  ochranou sieťou po 

celom obvode ihriska s osvetlením 

šiestimi lampami verejného osvet-

lenia. Realizácia multifunkčného 

ihriska je fi nancovaná Úradom vlá-

dy Slovenskej republiky z dotačné-

ho systému Podpora rozvoja špor-

tu 2015 vo výške 40 000,00 Eur a  

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

vo výške 14 773,34 Eur.

Marek Ruščák

NOVINKY


1.str.

vrátane prekrytia drob-

ného vodného toku ako vodnej stav-

by. Ďalej uviedol, že „drobný vodný tok 

Mestský potok neslúži žiadnemu účelu 

štátnemu podniku.“ Zástupca Sloven-

ského vodohospodárskeho podni-

ku, š.p., Banská Štiavnica na stretnutí 

uviedol: „Náš podnik je z neznámych dô-

vodov vlastníkom pozemku v mieste pre-

padnutia prekrytia ale nie stavby, ktorá 

je na ňom. Mestský potok je od roku 1988 

rozhodnutím určený do správy Lesy SR, 

š.p., a preto SVP, š.p. nie je oprávnený za-

sahovať, prípadne opravovať stavbu, kto-

rá nie je vodnou stavbou a ani majetkom 

SVP, š.p“.  

Vyjadrenie Okresného úradu Banská 

Štiavnica, odbor starostlivosti o  ži-

votné prostredie je nasledovné: „Po-

škodené prekrytie drobného vodného 

toku Mestský potok vyhotovené z  betó-

nových panelov  predstavuje skutočnosť, 

ktorá môže zvýšiť povodňové riziko v prí-

pade prepadnutia poškodených častí be-

tónových panelov do prietočného profilu 

drobného vodného toku môže dôjsť k zní-

ženiu odtoku vôd v  prekrytej časti tohto 

vodného toku.  Prekrytie drobného vodné-

ho toku nepredstavuje vodnú stavbu, kto-

rá by upravovala alebo zriaďovala koryto, 

nakoľko umelé koryto je vodným zákonom 

vymedzené ako koryto, ktorého dno a bre-

hy sú umelo vytvorené a do ktorého je voda 

odvedená. Vzhľadom na uvedené je za 

technický stav a statickú bezpečnosť pre-

krytia drobného vodného toku zodpoved-

ný jeho vlastník, ktorý je v zmysle vodného 

zákona povinný dbať o jeho riadnu údržbu 

a o statickú bezpečnosť, aby neohrozovali 

plynulý odtok vôd. Vzhľadom na to, že ani 

po uskutočnených rokovaniach nie je zná-

my vlastník prekrytia drobného vodného 

toku Mestský potok v katastrálnom úze-

mí Banská Štiavnica, Okresný úrad Ban-

ská Štiavnica, odbor starostlivosti o život-

né prostredie koná vo veci prevodu správy 

tohto vodného toku v prospech štátnej or-

ganizácie, ktorej drobný vodný tok prevaž-

ne slúži. Až po jednoznačnom určení vlast-

níka prekrytia drobného vodného toku 

môže orgán štátnej vodnej správy nariadiť 

riadnu údržbu a statickú bezpečnosť stav-

by." 

K prepadnutiu došlo dňa 17.12.2014, 

teda skoro presne pred rokom a aj na-

priek snahe mesta sa do dnešného 

dňa nepodarilo prepadnuté prekrytie 

drobného vodného toku Mestský po-

tok opraviť. Uvedená vzniknutá situ-

ácia nás mrzí a  budeme sa aj naďalej 

snažiť celú situáciu vyriešiť k spokoj-

nosti a  bezpečnosti všetkých obča-

nov aj za cenu, že by fi nančné náklady 

na realizáciu prekrytia vodného toku 

malo znášať Mesto Banská Štiavnica.

MsÚ


1.str.

Mesto Banská Štiavnica 

v zmysle § 9a, odst. 8, písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v znení neskor-

ších predpisov zverejňuje: 

Zámer Mesta Banská  Štiavnica 

č. 24/2015

1. na zámenu majetku mesta Ban-

ská Štiavnica

Celková výmera k zámene vo vlastníc-

tve mesta:

-diel 3, z  pôdnej parcely č. EKN 

6869/9 ,výmera 94m2, TTP vo vše-

obecnej hodnote 1 205,08 €.

-diel 4, z  pôdnej parcely CKN č. 

5297/1 výmera 3m2, ost. pl.vo vše-

obecnej hodnote 38,46 €.

Spolu: 97m2 vo všeobecnej hodnote 

1 243,54  €.

Celková výmera k zámene vo vlastníc-

tve Slezáka Vladimíra je 71m2 z pôd-

nej parcely č. EKN 2205/4,vo všeobec-

nej hodnote 910,22,- €.

Na usporiadanie pozemkov – rozdiel 

vo výmere 26m2 bude uhradený na 

účet mesta vo výške 333,32 €.

2. spôsob predaja majetku podľa 

§ 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa formou záme-

ny. 

3. Dôvody navrhovaného prevodu 

spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o majetku obcí v platnom zne-

ní:

Pán Vladimír Slezák je vlastníkom 

nehnuteľnosti domu súp. č. 940 po-

staveného na pozemku parc. č. CKN  

5297/3 vlastníctvo je zapísané v KN 

na LV č. 5754 pre okres Banská Štiav-

nica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Ban-

ská Štiavnica. Medzi vlastníctvom 

pána Slezáka a bytovým domom súp. 

č. 1477 na Ul. energetikov je chod-

ník, ktorí využívajú obyvatelia nie len 

bytového domu, ale i  ostatní obča-

nia mesta. Chodník slúži na prechod 

chodcov a umožňuje prístup k jednot-

livým vchodom do bytového domu 

súp. č.1477. Pre zabezpečenie neruše-

ného využívania tohto chodníka pre 

verejný účel navrhol podanou žiados-

ťou pán Slezák usporiadať vlastníc-

tvo ku chodníku tak, aby bol chodník 

vlastníctvom mesta.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

26/2015

1. na odpredaj majetku mesta Ban-

ská Štiavnica:

- pozemku o  celkovej výmere cca 

90m2, ktorý vznikne odčlenením geo-

metrickým plánom, z pôvodnej parce-

ly č. E KN 1091/42 o celkovej výmere 

7274m2, lesný pozemok.

Nehnuteľnosti sú vedené Okresným 

úradom v  Žiari nad Hornom, ka-

tastrálny odbor, na LV č. 1768, pre 

okres Žiar nad Hronom, obec Vyhne, 

k. ú. Vyhne, pre vlastníka Mesto Ban-

ská Štiavnica v celosti.

2. spôsob predaja majetku podľa 

§ 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí v zne-

ní neskorších predpisov priamym pre-

dajom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa pre Emila Straku rod. Straka 

a manželku Oľgu Strakovú, rod. Folaj-

tárová, obidvaja trvalo bytom Vyhne 

č.11, 966 02 Vyhne, do BSM.

3. Dôvody navrhovaného prevodu:

Kupujúci manželia Emil Straka a Oľga 

Straková rod. Folajtárová sú vlastník-

mi priľahlej nehnuteľnosti pozemku 

parc. č. E KN 13/7, vedenej na LV č. 

1776 v k. ú. Vyhne na ktorej je posta-

vený rodinný dom súp. č. 11 taktiež 

vo vlastníctve E. Straku s manželkou. 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. 

s r. o., ako nájomca a užívateľ susedia-

cich lesných pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Banská Štiavnica súhlasia s od-

predajom časti pozemku. Obec Vyhne 

z hľadiska záujmov obce a účelu využi-

tia pozemku nemá námietky voči pre-

vodu časti pozemku podľa A.1. tohto 

uznesenia.

MsÚ

Multifunkčné ihrisko
na sídlisku Drieňová

Zámena a odpredaj majetku

Pozvánka
Vianočný čas sa blíži, srdcia sa nám 

otvárajú srdečnosťou, štedrosťou 

a láskou. Preto čujte všetci vospo-

lok, ubehol už skoro rok v  areáli 

našom krásnom, bude II. vianoč-

ný jarmok. Dňa: 16.12.2015. Od: 

17,00 hod. Už sa tešíme na Vašu 

prítomnosť. Bude kapustnice, klo-

bások, oblátok, no všetkého dosť. 

Veď to chystáme pre Vás, a  keď 

prídete, už teraz máme radosť! 

Kolektív vychovávateľov ŠI 

pri SOŠ služieb a lesníctva

Kolpašská 9

Pozvánka
na vianočnú kvapku krvi

Územný spolok SČK v  Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na odber krvi, 

ktorý sa uskutoční dňa 16.12.2015 

od 7.00 hod. do 10.00 hod. v ne-

mocnici  na 3. poschodí v Banskej 

Štiavnici. Spravte všetko pre to, aby 

ste krv prišli darovať a tak pomohli 

tým, čo sú na vašu tekutinu odká-

zaní. Prineste si občiansky preukaz, 

poistenecký preukaz, je to potrebné 

pri registrácii darcu krvi. Dobre sa 

zavodnite, nejedzte nič mastné, ne-

pite alkohol, nefajčite 12 hodín pred 

odberom krvi. Ak tak spravíte, vo-

pred Vám ďakujeme. 

Organizátori odberu

Riešenie prekrytia vodného toku
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Región Štiavnických vrchov 

je popretkávaný turistickými 

chodníkmi, bežkárskymi 

chodníkmi a cyklotrasami. 

Aj keď je ťažké získať konkrétne čís-

la, z našich členských obcí máme in-

formácie, že v  lete počet horských 

cyklistova v  zime bežkárov sa citeľ-

ne zvýšil. Obtiažou je, že chodníky 

a trasy nemajú legálnych vlastníkov, 

ktorí by za ich údržbu boli zodpoved-

ní. Starostlivosť o turistické chodní-

ky formálne spadá pod Klub sloven-

ských turistov (KST), ale prostriedky 

pokryjú iba náklady na materiál, bež-

kárske a  cyklotrasy pracujú celkom 

na báze dobrovoľníctva – a  to má 

svoje limity. Organizácia cestovného 

ruchu Región Banská Štiavnica preto 

už niekoľko rokov spolupracuje s or-

ganizáciami činnými v oblasti rekre-

ácie v prírode a v rámci svojich mož-

ností podporuje pravidelnú údržbu 

trás pred sezónou. V  spolupráci 

s KST obnovujeme trasu z Červenej 

studne na Paradajs a odbočku na vy-

hliadku, ktoré boli zarastené náletmi, 

obnovujeme a dopĺňame smerovky. 

Bežkári na základe zmluvy s  nami 

na sezónu pripravili trasu z Červenej 

studne po Hornohodrušskom jarku 

po zjazdovku a  späť cez Geoparko-

vý chodník. Viaceré miesta odvod-

nili a  zahladili kolaje. Naša organi-

zácia na Červenú studňu umiestnila 

dve obojstranné tabule, ktoré dobre 

pokrývajú potreby cyklistov, bežká-

rov aj chodcov a priateľov náučných 

chodníkov. Tabule doplnili chýbajúce 

informácie, združila ich na jednom 

mieste a umožňujú odstránenie nie-

ktorých rôznorodých tabúl s  dupli-

citnými informáciami. Tabuľa bež-

károv už je preč. V budúcom roku by 

sme z novej grantovej schémy BBSK  

– po dohode so starostami všetkých 

obcí  - radi urobili nové schody na Sit-

no, opravili studničku a  prístrešok 

pri nej, a ak vyjdú prostriedky, posta-

vili aj toalety na Sitne.  Igor Kuhn, 

OO CR Región Banská Štiavnica

Aktivity v prírode

13 nových sanitných vozidiel 

Mercedes-Benz poskytne 

pacientom vysoký komfort 

a bezpečnosť prepravy.

Regionálna sieť nemocníc Svet zdra-

via tento týždeň zaradila do svojej 

fl otily dopravnej zdravotnej služby 

13 nových sanitných vozidiel Mer-

cedes-Benz Vito v  celkovej hodno-

te 570-tisíc eur. Špeciálna technic-

ká úprava tohto modelu poskytuje 

pacientom novú úroveň komfortu 

a  bezpečnosti. Vozidlá sú plne kli-

matizované a majú vysoký podiel 

bezpečnostných prvkov. Vďaka 

úsporným motorom dosahujú nad-

štandardnú prevádzkovú efektivi-

tu. Nové vozidlá budú obsluhovať 

nemocnice v Galante, Rimavskej 

Sobote, Žiari nad Hronom, Ban-

skej Štiavnici, Trebišove, vo Vra-

nove na Topľou a v Partizánskom. 

Svet zdravia prevádzkuje svoju do-

pravnú zdravotnú službu centrálne 

cez spoločnosť Svet zdravia DZS, a. 

s., ktorá je najväčším prevádzkova-

teľom v tejto oblasti na Slovensku. 

Sieť regionálnych nemocníc rozví-

ja svoju dopravnú zdravotnú službu 

ako strategickú výhodu pre pacien-

tov. Svet zdravia DZS, a. s., zabez-

pečuje prevoz pacientov na medi-

cínske výkony už pre 12 nemocníc 

Sveta zdravia. Momentálne pre-

vádzkuje 125 vozidiel. Dopravný 

výkon hradí pacientovi podľa diag-

nózy buď zdravotná poisťovňa, ale-

bo on sám. Túto informáciu má pa-

cientovi poskytnúť lekár, ktorý mu 

prepravu v indikovaných prípadoch 

predpisuje.

Dopravná služba Svet zdravia 

v číslach:

Prevádzka pre pacientov 12 nemoc-

níc: Dunajská Streda, Galanta, Par-

tizánske, Žiar nad Hronom, Banská 

Štiavnica, Rimavská Sobota, Rožňa-

va, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vra-

nov nad Topľou, Michalovce a Hu-

menné, počet vozidiel: 125 (vrátane 

13 nových vozidiel Mercedes-Benz 

Vito), priemerný počet kilometrov 

za mesiac: 447 000, priemerný po-

čet prepravených pacientov za me-

siac: 19 000. 

Tomáš Kráľ, 

PR & Marketing manager

Svet zdravia investuje do vozového 
parku dopravnej zdravotnej služby

Nadácia SPP sa pomocou 

svojich programov snaží 

prispieť ku skvalitneniu 

starostlivosti o ľudí v nepriaz-

nivej sociálnej situácii 

prostredníctvom modelových, 

inovatívnych a progresívnych 

prístupov. 

Takýmto spôsobom podporila i rea-

lizáciu individuálneho plánu rozvo-

ja našej klientky, ktorý bol zameraný 

na získanie zručností v tkaní. Z po-

skytnutých fi nančných prostried-

kov bol zakúpený materiál na tkanie 

a  poskytnuté lektorské hodiny tka-

nia klientke priamo v našom zariade-

ní sociálnych služieb. Tento projekt 

sa uskutočnil vďaka podpore Nadá-

cie SPP.  Andrea Kočalková

DSS pri SČK v B. Štiavnici v Grantovom 
programe Opora

Podávanie 
žiadostí 
o poskytnutie dotácií z roz-

počtu Mesta Banská Štiavni-

ca podľa VZN č.3/2013 pre rok 

2016

Mesto Banská Štiavnica ozna-

muje, že do 31.12.2015 je termín 

pre podávanie žiadostí o poskyt-

nutie dotácie na rok 2016 pre 

právnické osoby a fyzické osoby 

- podnikateľov 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 náj-

dete v Klientskom centre Mest-

ského úradu, alebo priamo na 

stránke 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 kontaktuj-

te: Mestský úrad, Ekonomické 

odd., Ing. Lucia Jarábeková

t.č.: 045/694 96 31, e-mail: lucia.

jarabekova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Oznam
Školský úrad Banská Štiavnica 

oznamuje rodičom detí mater-

ských škôl v zriaďovacej pôsob-

nosti Mesta, že v  čase vianoč-

ných prázdnin bude otvorená 

MŠ Mierová ul. č.2 (Pod kalvá-

riou, tel: 045/691 15 51, 0907 

612 840). Rodičia svoj záujem 

o umiestnenie detí do tejto MŠ 

v čase prázdnin to včas oznámia 

svojej domovskej materskej ško-

le.

MŠ Mierová č.2 bude otvore-

ná v nasledovné dni:

23.12.2015 (streda); 28.-31.

XII.2015 (pondelok-štvrtok); 

4.-6.januára 2016 (pondelok-

-streda)

Od 7.januára 2016 už budú 

otvorené aj MŠ Bratská a  MŠ 

1.mája.

Viera Ebert, Školský úrad
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kam v BŠ 
a okolí ?

Sobota 5. decembra bola 

dátumom, počas ktorého sa 

v Štiavnici opäť zrodilo mnoho 

úsmevov detí rôzneho veku. 

Dôvod bol jasný – v Kultúrnom 

centre sme privítali Mikuláša.

Ešte pred jeho príchodom bavil deti 

Erik a najmä kúzelník Wolf, ktorý sa 

okrem kúziel predviedol aj ako bru-

chomluvec, či diskotékový zabávač. 

Mikuláša (aj s  čertom) privolali na-

koniec deti svojim krikom a on sa im 

za to odmenil peknou dávkou slad-

kých prekvapení. Na záver sme spo-

ločne prešli na Námestie sv. Trojice, 

kde sme spolu s primátorkou mesta 

Nadeždou Babiakovou rozsvietili via-

nočný stromček.

Sme veľmi potešení, že tohtoroč-

ného Mikuláša navštívilo rekordný 

počet detí a rodičov. O to väčšie po-

ďakovanie patrí našim spolupracov-

níkom, vystupujúcim a  Mikulášovi 

s čertom – Mirovi Kyjovskému a Šte-

fanovi Balkovi. Špeciálne poďakova-

nie patrí Nadácii Tesco, zásluhou kto-

rej sme mohli rozdať stovky sladkých 

darčekov a potešiť tak tých, ktorým 

bola táto akcia prioritne určená.

R. Marko

Mikuláš opäť rozžiaril detské oči

10. januára 2016 sa v priesto-

roch Kultúrneho centra 

uskutoční koncert ľudovej 

hudby - Kollárovci.

Kollárovci svojím hudobným ume-

ním zabávajú a rozveseľujú už mno-

ho rokov poslucháčov doma i za hra-

nicami Slovenska. Ich živá hudba, 

temperamentný spev a humorné 

slovo vytvárajú nezabudnuteľnú at-

mosféru, ktorá vyčarí na vašej tvá-

ri úsmev, nadšenie a dobrú náladu. 

Hlavným pilierom ich repertoáru je 

slovenská ľudová pieseň. Kapelu tvo-

ria piati členovia, z toho traja bratia 

Kollárovci. Zloženie kapely: Tomáš 

Kollár (husle - primáš), Štefan Kollár 

(akordeón, klarinet, saxofón), Marek 

Kollár (2. husle), Štefan Repka (kon-

trabas), Julius Hudi (cimbal) + Patrik 

Červeňák (bicie nástroje). Vstupenky 

v cene 9 € je možné zakúpiť v Infor-

mačnom centre na Námestí sv. Troji-

ce. Potešte svojich blízkych a darujte 

im pod stromček lístok na príjemný 

kultúrny zážitok! RM

Lístky na Kollárovcov ako darček?

V piatok 4.12.2015 popoludní 

sa v priestoroch Rómskeho 

klubu na Šobove konalo 

tradičné Mikulášske podujatie 

pre všetky deti z tejto lokality.

Na príchod Mikuláša a čerta čaka-

li deti netrpezlivo a s napätím. Krát-

ko po 15. hod. sa otvorili dvere klu-

bu a za burácajúceho potlesku vstúpil 

Mikuláš v podaní Miroslava Kyjov-

ského a čertík „Bertík“, ktorého stvár-

nil Štefan Balko. Všetkých privítala 

prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrej-

mišková, ako aj pracovníci Rómske-

ho klubu, ktorí sa pravidelne venujú 

deťom aj dospelým v rámci činnosti 

klubu na Šobove. Deti si pre Miku-

láša pripravili básničky a zaspieva-

li mu aj krásne rómske pesničky. Za 

ich snahu sa im štedro odvďačil balíč-

kami plnými sladkostí a ovocia. Det-

ská radosť v očiach detí bola neopísa-

teľná. Na záver sa treba poďakovať 

všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, 

aby toto podujatie malo zdarný prie-

beh a to sponzorom: p. Ernekovi a p. 

Brhlíkovi, ktorí prispeli na mikuláš-

ske balíčky, Mestu Banská Štiavnica 

a p. Kartíkovi za pomoc pri skrášlení 

priestorov. Ďakujeme! Zároveň ďa-

kujeme p.Brhlíkovi aj za poskytnu-

té hračky pre deti do Rómskeho klu-

bu. O rok dovidenia na Mikulášskom 

podujatí 2016. 

Michal Kríž

Mikuláš zavítal na Šobov

Mikuláš s čertom a hosťami v Rómskom klube  foto Michal Kríž 

Deti privítali sv. Mikuláša v Kultúrnom centre  foto Michal Kríž 

11.12. Koncert: Sitňan, ŠHT, Adam 

Baran. Meštianska krčma, 20:00.

12.12. Burza šatstva. Môžete vyme-

niť, predať alebo darovať oblečenie i 

bižutériu! Kultúrne centrum, 13:00

11.-12.12. Štjavnycký vjanočný 

jarmok. Kammerhof, 10:00 - pia 

19:00/so 17:00.

12.12. Vianočné trhy na Piargu. 

Štiavnické Bane, 13:00

12.12. Decembrová degustácia vín 

zo štiavnickej sopky. Vinocentrum, 

19:00.

12.12. Predvianočný mejdan. Kon-

cert: Ján Csovari a Roman Mečiar. 

Pečené prasiatko, vianočný punč. 

Trotuar Cafe, 20:00

12.12. Koncert kapely Kolowrat. 

Art Café, 21:00

13.12. Otvorenie Svätej brány milo-

srdenstva. Farský kostol, 10:30.

13.12. Steel Darts Championship. 

Súťaž v  šipkách. Začiatok 12:00. 

Meštianska krčma, registrácia hrá-

čov od 11:00.

13.12. Svetoví maliari v Kine Aka-

demik: Impresionisti. Kino Akade-

mik, 18:30.

17.12. Adventný koncert ZUŠ. Far-

ský kostol, 16:00.

18.12. Koncert ethno-world for-

mácie Ornamenty. Tradičné i netra-

dičné hudobné nástroje, skvelí mu-

zikanti a zaujímavá hudba. Tulsi 

reštaurácia & čajovňa, 20:00.

19.12. Adventný koncert. Huaja, 

17:00.

19.12. Príbehy jazzu. Klaudius Ko-

váč/klavír a  Martin Uherek/saxo-

fón. Trotuar Cafe, 20:00.

19.12. Vianočná degustácia vín zo 

štiavnickej sopky. Vinocentrum, 

19:00.

24.12. Polnočná sv. omša. Farský 

kostol, 23:59.

26.12. Kino: Ako baník k zlatu pri-

šiel. Prvá banskoštiavnická fi lmo-

vá rozprávka. Trvanie 60 min., dob-

rovoľné vstupné. Kino Akademik, 

17:00.

26.12. Štefanská oldies party s 

DJ Hymy. Spolok 2012, Štefultov, 

20:00.

26.12. Štefanská párty. Cosmopoli-

tan-bowling, 22:00.

26.12. ŠteFunkská party. Art Café, 

21:00.

27.12. Paradajz Pikčr: Priebežne. 

Derniéra obľúbeného predstavenia 

štiavnických divadelníkov. Kultúrne 

centrum, 18:00.

Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Oznam SZTP
Výbor SZTP v BŠ oznamuje čle-

nom, že kancelária zväzu v me-

siaci december (do 20.12.) bude 

otvorená každú stredu od 8:00 – 

12:00 hod. 

Ivan Madara

Poďakovanie 
lekárom
Ďakujem pánu primárovi – MUDr. 

Mariánovi Streškovi, ostatným le-

károm, zdravotným sestrám a ce-

lému kolektívu interného oddele-

nia za vzornú starostlivosť v dobe, 

keď ma opustilo zdravie. 

Irena Višňovská

Dopoludnie 
s  faraónmi a  svetovými vyná-

lezcami

Už niekoľkokrát sme čitateľom 

Štiavnických novín dovolili na-

hliadnuť do života seniorov v Do-

move Márie. Poukázali sme hlav-

ne na aktivity, ktorými si voľný 

čas vypĺňajú samotní klienti spo-

lu so zamestnancami Domova Má-

rie. No naši seniori radi privítajú aj 

nové veci a hlavne nových ľudí, kto-

rí prejavia záujem venovať im tro-

chu svojho času a záujmu. S pote-

šením sme prijali ponuku od pána 

Miloša Bahúla, 22-ročného mlá-

denca so zdravotným postihnutím 

- autizmom. Zavítal medzi našich 

klientov, aby im prostredníctvom 

svojho koníčka spestril deň. Jeho 

veľkou záľubou je práca na počítači, 

kde vyhľadáva zaujímavé historic-

ké udalosti a pomocou počítačovej 

grafi ky ich upravuje do prezentá-

cie. Tak mali klienti Domova Márie 

(na uliciach Svobodu a Strieborná) 

možnosť pri sledovaní výsledkov 

jeho práce vhupnúť do zlatej doby 

faraónov a oboznámiť sa s ich kul-

túrou a  architektúrou. Pri ďalšom 

spoločnom stretnutí ich pán Miloš  

zoznámil s  veľkými vynálezcami 

našej doby a ich úžasnými a nepre-

konateľnými vynálezmi. Témy boli 

spracované zaujímavo, na výbornej 

grafi ckej úrovni a boli doplnené pú-

tavým komentárom autora. Aj to-

uto cestou chceme pánovi Milošo-

vi ešte raz poďakovať za príjemne 

strávené dopoludnia a  už teraz sa 

tešíme na stretnutia pri ďalších za-

ujímavých témach.

Alena Masaryková, 

Domov Márie

V dňoch 28. až 30.októbra sa 

študentky Kristína Jančíková 

a Bronislava Melcerová z 

Gymnázia Andreja Kmeťa v 

Banskej Štiavnici zúčastnili na 

školení Team - Spolu dosiah-

neme viac. 

Školenie bolo zamerané na spoloč-

nú prácu a porozumenie ostatným 

členom v tíme. Celé školenie bolo 

organizované aj hradené cez CVČ 

Junior v Banskej Bystrici. Školenie 

prebiehalo v Hoteli Poniklec, kto-

rý sa nachádzal v blízkosti dedinky 

Hronec, na rozhraní Nízkych Tatier 

a Veporských vrchov. Počas troch 

dní získali nové skúsenosti, ktoré 

možno využiť v budúcnosti a krás-

ne spomienky na spoločne prežité 

zážitky. „Naučili sme sa tam mnohé 

veci ako napríklad viesť a organizovať 

tím, vzájomne si dôverovať a taktiež 

aké dôležité je vybrať si správnych ľudí 

do tímu.“ Školitelia, ktorí ich počas 

troch dní učili boli Jaroslav Dodok 

a Jarmila Lipková. ,,Lepších školite-

ľov sme ani nemohli dostať. Obaja sú 

úžasní ľudia, na ktorých nemožno za-

budnúť. Som veľmi šťastná, že som tam 

mohla byť,“ aj takto hovorí jedna z 

účastníčok o školení Team. Škola 

nás v každej podobnej aktivite pod-

poruje a pomáha nám dopĺňať zruč-

nosti, na ktoré škola nemá priestor. 

Komunikačné schopnosti sú iba 

jedným z viacerých vlastností, kto-

ré si prostredníctvom takýchto ško-

lení vylepšujeme. Dovoľuje nám to 

myslieť inak a  nahliadať na prob-

lémy z  iných perspektív. Podobné 

školenia a aktivity sa organizujú 

často a obe účastníčky vrelo odpo-

rúčajú zúčastniť sa na niečom ta-

kom. Bronislava Melcerová

Neformálne vzdelávanie a gymnazistky 
Andreja Kmeťa

Študenti Gymnázia A.Kmeťa na školení  foto Archív autora 

Dňa 27.-28.10.2015 sme ja 

a môj spolužiak Boris, žiaci 

Gymnázia Andreja Kmeťa, 

absolvovali školenie s názvom 

„Moja Žiacka školská rada 

(ŽŠR)“. 

Školenie bolo určené pre nových 

zástupcov a  predsedov Žiackych 

školských rád. Keďže sme obaja 

prváci a na škole sme iba dva krát-

ke mesiace, dúfali sme, že sa nau-

číme čo to vlastne žiacka rada je, 

aké máme možnosti a  čo by sme 

ako členovia mali, alebo naopak 

nemali robiť. Rovnako sme chce-

li spoznať nových ľudí, zistiť ako 

to funguje na iných školách a v ne-

poslednom rade zlepšiť naše ko-

munikačné schopnosti. Som veľmi 

rada, že všetko toto sa nám podari-

lo. Prvý deň, utorok ráno, sme pri-

šli do penziónu, v ktorom sa malo 

školenie konať. Pre mňa to bolo 

prvé skutočné školenie a  nervozi-

ta u mňa zohrala veľkú úlohu. Bála 

som sa asi úplne všetkého. Mo-

jej spolubývajúcej, pretože som 

vôbec nevedela kto to bude a  tiež 

som si nevedela celkom predstaviť 

ako bude celé školenie prebiehať. 

Keď sme sa neskôr všetci zúčast-

není stretli v  miestnosti, v  ktorej 

prebiehalo celé školenie, nervozi-

ta zo mňa hneď opadla. S  mojou 

spolubývajúcou sme si hneď „sad-

li“ a ostatní vyzerali tiež veľmi milo. 

O podrobnom programe nás hneď 

na začiatku oboznámili naše milé 

školiteľky, Gabi a Zlatka. Na začia-

tok sme spravili pár zoznamovacích 

aktivít, vďaka ktorým sme si lepšie 

zapamätali mená a  bližšie sa me-

dzi sebou spoznali. Nálada „v tíme“ 

bola výborná a skvele sme sa zabá-

vali. Potom na nás naše školiteľky 

vytiahli dva, pre mňa nové pojmy: 

legislatíva a participácia, ktoré sme 

podrobne rozobrali. Porozprávali 

sme sa tiež o zložení ŽŠR, voľbách 

či štruktúre. Samozrejme, že sme 

sa celý deň len nedrvili nové slo-

víčka a štatúty, ale mali sme aj pre-

stávky a  obed, počas ktorých sme 

sa medzi sebou lepšie spoznávali. 

Vonku bolo naozaj pekné počasie 

a Gabi a Zlatka sa rozhodli pripraviť 

pre nás „vonkajšiu“ aktivitku. V tej-

to aktivite sme vyskúšali kvality 

vlastnej verbálnej a  aj neverbálnej 

komunikácie a zase sme boli o nie-

čo múdrejší. Po večeri sme všetci od 

prezentovali už vopred pripravenú 

prezentáciu o aktivite ŽŠR na vlast-

nej škole. Načerpali sme nové ná-

pady a na „dobrú noc“ sme si zahra-

li malý vedomostný kvíz. Po kvíze 

sme sa všetci rozdelili na izby, ma-

ximálne vyčerpaní a  unavení. Na 

druhý deň sme boli stále veľmi uťa-

haní, no školiteľky nám hneď zrána 

pripravili aktivitku s  malým telo-

cvikom a  všetci sme si trošku za-

skákali a zadrepovali. Hneď potom 

sme na chvíľu preberali úlohy koor-

dinátora našej ŽŠR. Ďalšou skve-

lou aktivitou bolo zahrať scénku. 

V  scénke sme museli mať predse-

du, podpredsedu, členov ŽŠR, ko-

ordinátora a riaditeľa. Úlohou mo-

jej skupiny bolo zahrať scénku na 

tému „zriadenie školského bufetu na 

škole“. Ukázali sme, ako by to malo 

vyzerať na zasadnutí ŽŠR a tiež ako 

môže vyzerať podanie nového ná-

vrhu pani riaditeľke a jeho prípad-

né schválenie/neschválenie. Našou 

poslednou tvorbou bol akčný plán 

na budúci mesiac. Na záver sme 

si obidva dni spoločne ohodnotili, 

dali si chutný obed a rozlúčili sa. Aj 

ja aj Boris sme veľmi radi, že sme sa 

mohli školenia zúčastniť, lebo sme 

sa veľa naučili, spoznali sme skve-

lých ľudí a zažili kopec srandy.

Viktória Bitušíková, 1.B

Moje prvé školenie alebo aj školenie 
„Moja Žiacka školská rada“
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OZNAMY

Poďakovanie
Evanjelickej diakonii a Evanje-

lickému zboru ECAV v Banskej 

Štiavnici. 

Potravinová zbierka, ktorú or-

ganizovala Evanjelická diakonia 

a  Evanjelický zbor ECAV v  Ban-

skej Štiavnici pomohla mnohým 

rodinám a  aj 4 rodinám z  obce 

Štiavnické Bane. 

Toto predvianočné obdobie je pre 

väčšinu ľudí tým najkrajším ob-

dobím v  roku. Je však aj obdo-

bím, kedy majú ľudia k sebe ako-

si bližšie a dokážu pomôcť urobiť 

toto obdobie krajším aj pre ľudí 

v ťažkej životnej situácii a prežíva-

jú toto obdobie mnohokrát veľmi 

smutne. Dívať sa do detských očí 

a  povedať „nemôžeme, nemáme...“ 

je veľmi ťažké. Preto veľká vďaka 

všetkým dobrým ľuďom, ktorí zo 

srdca a nezištne dokážu rozžiariť 

tieto detské očká. Ďakujeme! Za 

obdarované rodiny zo Štiavnic-

kých Baní 

Zuzana Šušková, predseda soc. 

komisie pri OÚ Št. Bane

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

mesta Banská Štiavnica, že pre-

vádzka (bazény aj sauna) bude ob-

novená od 9.12.2015 v čase plat-

ných otváracích hodín. 

Bytová správa, s.r.o, BŠ

Burza šatstva
Živena, spolok slovenských žien 

Banská Štiavnica a Mesto Banská 

Štiavnica Vás pozývajú na Burzu 

šatstva. Máte plné skrine a „ne-

máte si čo obliecť“? Potrebujete oži-

viť šatník? Deti „zase“ vyrástli, po-

trebujete sa zbaviť malých vecí a 

zaobstarať im väčšie? Chcete po-

môcť ľuďom v núdzi: Tak príď-

te 12.12.2015 od 13:00 - 15:00 

hod. do Kultúrneho centra (KaSS 

- Kammerhofská 1), kde môže-

te vymeniť, predať alebo darovať 

oblečenie i bižutériu! Veci môže-

te nosiť od 11:00 – 13:00 hod. Zn: 

Vymením, predám, darujem! 

Org.

Posledná novembrová nedeľa 

je v kalendári zimných plavcov 

na Slovensku vyčlenená pre 

ich každoročné stretnutia na 

Piargoch. 

Pod názvom Štiavnické letokruhy sa 

29.11.2015 konal už siedmy ročník 

tohoto podujatia. Príznačným bola 

účasť siedmych plavcov z domáceho 

prostredia. Medzi nimi nebolo mož-

né prehliadnuť ich najmladších re-

prezentantov, iba päťročného Mateja 

a 9-ročného Olivera. Ochranné krídla 

nad celou akciou spoločne držia, a ani 

toho roku tomu nebolo inak, riaditeľ 

MŠ a ZŠ M.Hella, P.Michal a starosta 

Štiavnických Baní, S.Neuschl. Úspeš-

nosť pravidelných stretávaní ne-

sie pečať ich priazne. Brány školy sa 

otvorili pre členov združení zimných 

plavcov, v ktorých názvoch sú mená 

živočíchov spájaných s pobytom v ľa-

dovej vode, presne o  dvanástej ho-

dine. Obaja páni srdečne privítali 

účastníkov. Zaregistrovali sa u  pani 

B.Neuschlovej, hlavnej koordinátor-

ky, niekoľkoročnej aktívnej zimnej 

plavkyne a  jednej zo zakladajúcich 

členiek Ľadových medveďov na Piar-

gu. Bez podpisu tlačiva, že prihláse-

ný plavec je zdravý, schopný zvládnuť 

náročný športový výkon a  koná tak 

na vlastnú zodpovednosť, by sa totiž 

spoločného organizovaného pláva-

nia v tajchu Vindšachta nemohli zú-

častniť. Potom sa prítomní dozvedeli 

aktuálne informácie o rekonštrukcii 

Piargských tajchov. Následne sa všet-

ci presunuli k vodnej ploche. Tam ich 

už čakali domáci priaznivci a fanú-

šikovia. Začalo jemne snežiť. Po ne-

odmysliteľnom speve hymny otu-

žilcov, sprevádzanom tentoraz hrou 

na husle, nasledoval ich hromadný 

vstup do vody. Okrem konštantne 

krásnej prírody spríjemňovali podu-

jatie všetkým prítomným aj ukážky 

výcviku dravcov. Spanilé prelety nad 

hladinou. Predviedli ich žiaci školy, 

kde je sokoliarstvo jedným z povin-

ných predmetov. Iba pred pár dňami 

16.11.2015 si pripomenuli a oslávi-

li  jeho medzinárodný deň. Z pome-

dzi počtu 75 zúčastnených, v  roz-

ličných časových intervaloch, podľa 

svojich schopností a stupňa odolnos-

ti, vychádzali jednotlivci z vody o tep-

lote 3,6°C  do 2°C  chladného vzdu-

chu. Usmiati a  spokojní. Hormón 

šťastia, endorfín, už pôsobil. Niek-

torí si ešte zabehali okolo tajchu. Iní 

sa pokojne poutierali a  pomaly za-

čali obliekať, nabádaní termoregulá-

ciou svojho tela. Ďalší sa poklusom 

v mokrých plavkách premiestnili do 

areálu školy. Tam sa všetci zahria-

li horúcim čajom a štandarde kvalit-

nou a chutnou polievkou. Rozdávali 

sa diplomy za účasť. Zneli husle a gi-

tara. Bolo počuť spev. Numerológo-

via o sedmičke tvrdia, že je to šťast-

né číslo. Po tohoročnom stretnutí 

zimných plavcov z Bratislavy, Dunaj-

skej Lužnej, Galanty, Sládkovičova, 

Žiaru nad Hronom, Kanianky, Prie-

vidze, Novej Bane, Banskej Bystrice, 

Zvolena, Banského Studenca, Ban-

skej Štiavnice a  Štiavnických Bani 

v  tajchu Vindšachta, to môžu vra-

vieť všetci účastníci tohoto vydare-

ného podujatia. Môžete to hovoriť aj 

vy, hoci ste tam neboli. Stačí keď bu-

dete denne pozitívne uvažovať. Pre-

stanete sa zbytočne znepokojovať. 

Trápiť sa závisťou, zlorečením, či do-

konca nenávisťou. Nedajte sa zne-

chutiť. Nevzdajte sa láskavého, vďač-

ného postoja k životu. I to podporuje 

tvorbu endorfínov v mozgu. Zvyšu-

je schopnosť ubrániť sa nákazám. 

Zlepšuje odolnosť voči chorobám. Ak 

budete mať pocit, že sa vám to ne-

darí,  začnite trénovať. O  rok, v  po-

slednú novembrovú nedeľu, sa mô-

žeme spolu stretnúť v tajchu. 

D.Šišovič

Pod rozprestretými krídlami

V týždni od 16. do 21. 

novembra sme si na našej 

škole pripomenuli medzi-

národný týždeň boja proti 

drogám. 

Proti závislostiam na drogách sa naj-

lepšie bojuje zmysluplným trávením 

voľného času, rozhovormi s priateľmi, 

záľubami a aktivitami, pri ktorých za-

mestnávame našu myseľ a rastieme. 

Na našej škole sme si preto spravili fa-

rebný týždeň a každý deň sme sa sym-

bolicky obliekli do inej farby. Začali 

sme čiernou - tmavou, ako život člo-

veka závislého na drogách a skončili 

sme farbou žltou, ktorá pre nás repre-

zentovala slnko, nový deň a  nový za-

čiatok. V hesle: „Obráť svoju tvár k sln-

ku a všetky tiene padnú za teba“ sa niesli 

i aktivity spojené s týmto špeciálnym 

týždňom. Na škole bola vyhlásená 

súťaž, deti písali básne i dôvody pre-

čo nebrať drogy. Naše peer aktivist-

ky Eliška Michnová (VIII.A) a Anežka 

Hubačová (VIII.A) každý deň udeľo-

vali body za farby, básne a odovzda-

né úlohy. Svet nie je len čiernobiely, 

má mnoho farieb a my sme šťastní, 

že si to môžeme uvedomovať a precí-

tiť. Prikladáme básničku, ktorú napí-

sali naši druháci.

Čo nám škodí?

Čokoládka býva sladká,

Má ju rada Zuzka, Katka.

Fajčenie je veru fuj,

Cigaretku nekupuj!

Alkohol je škodlivý,

Pi radšej čaj liečivý.

Šport a rôzne hobby,

Vymeň za zlé drogy.

II.B

Tatiana Adamská

Farebný týždeň na ZŠ J. Kollára

Žiaci ZŠ J.Kollára  foto Archív autora 

"Ľadové medvede" v tajchu Vindšachta  foto Marián Jány
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Slovenské banské múzeum 

pozýva 11. a 12. decembra 

2015 do nádvorí a expozície 

v Kammerhofe, kde sa 

uskutoční už 12. ročník 

tradičného Štjavnyckého 

vjanočného jarmoku.

Návštevníci sa môžu tešiť na neo-

pakovateľnú predvianočnú atmo-

sféru, ktorá je umocnená vôňou 

tradičných vianočných špecialít 

(kapustnica, vianočné oblátky, klo-

básky, Krampampula...), predajom 

vianočných stromčekov, originál-

nymi výrobkami šikovných reme-

selníkov, ale aj bohatým kultúrnym 

programom. V piatok 11. decem-

bra je o 10:00 hod. pripravené pre 

návštevníkov divadlo „Ako sa Oto ne-

dočkal”, o 14:00 hod. vystúpenie ko-

ledníkov z Katolíckej spojenej školy 

v B. Štiavnici a o 14:30 hod. koled-

níkov z MŠ 1. mája. O 15:00 hod. 

sa zoznámite s luciovskými zvykmi 

(zvyky a povery na sv. Luciu) v pre-

vedení detí zo ZUŠ. Vianočnú atmo-

sféru v Kammerhofe od 16:00 hod. 

dotvoria vianočné piesne a  koledy 

v  podaní ZUŠ BŠ a  Živý betlehem 

v  prevedení študentov Akadémie 

umení v BB. V sobotu 12. decem-

bra sa na Vás tešia o 11:00 hod. deti 

z MŠ Nezábudka so svojimi „Vianoč-

nými vinšovačkami”, mužská spevác-

ka skupina Sekera o 12:00 a 13:30 

hod. a ženská folklórna skupina Šá-

šov o 12:30 a 14:30 hod., ale aj au-

tori kníh, ktoré Vám ponúkneme 

v rámci „Štiavnickej knižnej žatvy”.

Počas oboch dní sa môžete tešiť aj 

na pečenie oblátok v historickej for-

me nad ohňom, liatie olova a oveľa 

viac na pobavenya a kuknutya.

V  interiéri Kammerhofu, v  ex-

pozícii Baníctvo na Slovensku, 

bude prebiehať hra Putovanie 

za hviezdou, do ktorej sa môžu za-

pojiť všetky vekové kategórie.

A neobýcte any:

výstava Eva B. Linhartová: Maliar-

ske spomienky, Galéria Jozefa Kol-

lára

výstava Neobyčajné príbehy obyčaj-

ných vecí, Starý zámok

Podujatie fi nančne podporilo Mesto 

Banská Štiavnica a Banskobystrický 

samosprávny kraj.

Tešíme sa na stretnutie v Kammer-

hofe.

Prícte neobanujete!

Petra Páchniková, SBM

12.ročník Štjavnyckého vjanočného 
jarmoku v Kammerhofe

V uplynulých dňoch sa usku-

točnili 3 významné podujatia 

Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku. 

Prvé dve sa uskutočnili dňa 

26.11.2015 v objekte Kammer-

hofu Slovenského banského 

múzea.

Najprv bola vo vestibule objektu, 

pred vstupom do bývalej kaplnky 

sv. Ignáca, osadená pamätná tabuľa 

Mikulášovi Podovi (1723-1798), 

prvému profesorovi Katedry ma-

tematiky, mechaniky a  hydrauliky 

Banskej akadémie k 250. výročiu jej 

založenia. Potom sa v konferenčnej 

miestnosti uskutočnilo 24. valné 

zhromaždenie baníckeho spolku za 

účasti 53 členov. V správe o činnosti 

za rok 2015, ktorú predniesol jeho 

predseda Ing. Richard Kaňa, boli 

aj nasledovné informácie. V  prie-

behu roka spolok zorganizoval via-

cero spoločenských podujatí, 23. 

reprezentačný banícky ples v Hote-

li Grand-Matej, 11. ročník Nácko-

va Štiavnica, 18. Náckov štiavnic-

ký pochod, viaceré šachtágy, medzi 

ktorými dominovali 6. Rudnoban-

ský – 4. Rozálčiansky šachtág, spo-

jený s 15. Jozefovským stretnutím 

v  Hodruši-Hámroch a slávnostný 

šachtág Salamander 2015. Účastní-

kov potešila aj informácia o 2. vyda-

ní publikácie „Šibalstvá, huncútstva 

a príbehy štiavnického Nácka“, ako aj o 

usporiadaní dvoch odborných semi-

nárov. Prvý s názvom: „Život a dielo 

profesora Banskej akadémie A. Rupre-

chta (1748-1814)“ k  200. výročiu 

jeho úmrtia, ktorému bola osadená 

pamätná tabuľa na budove Belházy-

ho domu. Druhý s názvom „Baníctvo 

v štefultovskej doline“ k 600. výročiu 

prvej písomnej zmienky o  Šteful-

tove (1415-2015). Potešila aj infor-

mácia o úspešnom pokračovaní do-

bývania zlato-strieborných rúd na 

Bani Rozália v  Hodruši-Hámroch, 

kde sa časť banských prác vykoná-

va aj v dobývacom priestore Ban-

ská Štiavnica VII. Počas poduja-

tia bolo Ing. Norbertovi Wernerovi 

z  Rožňavy odovzdané, pri príleži-

tosti jeho jubilea – 60 rokov živo-

ta, spolkové vyznamenanie „Za zá-

sluhy“. Predseda spolku sa osobitne 

poďakoval aj neprítomnému kroni-

károvi spolku, Jozefovi Osvaldovi, 

ktorý sa rozhodol ukončiť svoju čin-

nosť vo výbore spolku, za dlhoročné 

vzorné vedenie spolkovej kroniky. 

Rokovanie pozdravila aj Mgr. Na-

dežda Babiaková, primátorka mes-

ta. Účastníci zvolili nový 26 členný 

riadiaci výbor, ktorého novým čle-

nom sa stal Ing. Ivan Bača z Hod-

ruše-Hámrov a  predsedu, ktorým 

bol opätovne zvolený Ing. Kaňa. 

Následne sa uskutočnil slávnost-

ný šachtág. Jeho hlavnými funkcio-

nármi boli Ing. Durbák – prezídium, 

Ing. Urbánek – adlát, Ing. Ferenc – 

kontrárium, M. Šesták – fuchsma-

jor, Ing. Karabelly – pivný dispečer, 

Mgr. Kružlic – kantor s  prispením 

spevokolu Štiavničan, ošliador dr-

žali Ľ. Kanik a V. Nemčok. Do ba-

níckeho stavu bol „skokom cez kožu“ 

prijatý Slavomír Chmelár a  čestný 

skok cez kožu absolvoval Ing. Wer-

ner. Tretie podujatie sa uskutoč-

nilo 27.11.2015 v  Hodruši-Hám-

roch, bolo ním odhalenie pamätnej 

tabule Ing. Alexandrovi Vozjano-

vovi (1902-1947), vedúcemu Dol-

nohodrušského banského závodu 

v  rokoch 1939-1945, ktorý v  roku 

1947 zahynul v sovietskom tresta-

neckom tábore Gulag. Za spolu-

prácu a podporu baníckeho spolku 

v tomto roku patrí osobitné poďa-

kovanie Mestu Banská Štiavnica, 

Slovenskému banskému múzeu, 

Štátnemu ústrednému banské-

mu archívu, Hlavnému banskému 

úradu, SPŠ S. Mikovíniho, organi-

záciám: Slovenská banská, s.r.o. 

Hodruša-Hámre, LN Trade, s.r.o. 

Banská Štiavnica, ENGAS, s.r.o. 

Nitra, Rudné bane, š. p. B. Bystrica, 

Elgeo-Trading, SMZ, a.s. Jelšava, 

Metso Czech Republic, s.r.o. Trna-

va, Bytová správa, s.r.o. B. Štiavni-

ca, Slovenská banícka spoločnosť 

v B. Bystrici, Slovenská banská ko-

mora, ako aj ďalším nemenovaným 

subjektom, ktoré akýmkoľvek spô-

sobom pomohli baníckemu spolku.

Milan Durbák

Bilancovanie baníckeho spolku

Vianočný 
schoolfair
Tak ako každý rok, aj teraz naše 

gymnázium pripravuje "Vianoč-

né trhy", touto cestou Vás srdeč-

ne pozývame na tradičné Vianoč-

né trhy Gymnázia Andreja Kmeťa. 

Tento rok sa trhy uskutočnia dňa 

17. decembra. Tradične Vás pri-

vítame v  budove nášho gymná-

zia (Gymnázium Andreja Kme-

ťa). Môžete sa tešiť na tradičnú 

kapustnicu, klobásy, varené víno 

a  punč, či posedenie v  kaviarni, 

alebo čajovni. Samozrejme, čaka-

jú na Vás aj vianočné stánky, per-

fektná príležitosť na zakúpenie 

vianočných darčekov. Atmosfé-

ru Schoolfairu dotvorí živá hudba 

a tradičná tombola. Tento rok pri-

nášame dokonca novinku - teto-

vanie hennou. Dúfame, že nebu-

dete váhať a prídete si s nami užiť 

aj tento rok tradičnú predvianoč-

nú atmosféru.

Sára Dolná 

Gymnázium A. Kmeťa

Pozvánka na 
Mikuláša
Obec Štiavnické Bane, ZŠ s  MŠ 

Maximiliána Hella, Dobrovoľný 

hasičský zbor, Vás, milí priatelia, 

pozývajú na Piargske netradičné 

Vianočné trhy v Štiavnických Ba-

niach (Dom kultúry – za Spolkom) 

dňa 12. decembra 2015 (sobo-

ta), od 13:00. 

Príchod Mikuláša o 17:00 

Mikulášska zábava pre deti od 

18:00 

Mikulášska zábava pre dospelých 

od 20:00

Sprievodný program:

Stánkari – med, oplátky, medovi-

na, výrobky detí ZŠ a MŠ, vianoč-

ná kapustnica, vianočné varené 

vínko, umelecké kováčstvo, pe-

čené mäsové špeciality a iné dob-

roty. Mikulášske balíky si môžete 

nahlásiť osobne na OÚ v Štiavnic-

kých Baniach, tel. 045/6929116. 

Org.

Mestské kúpele
Otváracie hodiny: Plavecký bazén

Pondelok: Zatvorené. Utorok: 11:00 

– 20:30 (PK 15:00 – 17:00 – 3 drá-

hy). Streda – piatok: 13:00 – 20:30 

(PK 15:00 – 17:00 – 3 dráhy). Sobo-

ta – nedeľa: 14:00 – 20:00 

PK – Plavecký klub BŠ
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 11.12. o 18:30 hod.Piatok 11.12. o 18:30 hod.
Utorok 15.12. o 18:30 hod.Utorok 15.12. o 18:30 hod.

VÁNočNí kAMeňÁkVÁNočNí kAMeňÁk

Komédia, Česko, 2015, 86 min. Komédia, Česko, 2015, 86 min. 
Vstupné: 4 €. Starosta Pepan nao-Vstupné: 4 €. Starosta Pepan nao-
zaj nemá pokojné Vianoce. Nepre-zaj nemá pokojné Vianoce. Nepre-
slávi Kameň ákov, pretože mu zatrhli slávi Kameň ákov, pretože mu zatrhli 
unikátny projekt zjazdovky s veľkým unikátny projekt zjazdovky s veľkým 
skokanským mostíkom na neďalekom skokanským mostíkom na neďalekom 
Ř ípe. Nepomohla ani protekcia pána Ř ípe. Nepomohla ani protekcia pána 
prezidenta. Č ím teda na Vianoce pre-prezidenta. Č ím teda na Vianoce pre-
kvapí Kameň ákovčanov? kvapí Kameň ákovčanov? 

Sobota 12.12. o 18:30 hod.Sobota 12.12. o 18:30 hod.

IzbAIzbA

Dráma, Írsko, 2015, 118 min. Vstup-Dráma, Írsko, 2015, 118 min. Vstup-
né: 4 €. Pre päťročného Jaka je izba né: 4 €. Pre päťročného Jaka je izba 
celým svetom. Izba je pre Jacka do-celým svetom. Izba je pre Jacka do-
movom, ale pre jeho mamu väzením, v movom, ale pre jeho mamu väzením, v 
ktorom je Starý Nick drží už viac ako ktorom je Starý Nick drží už viac ako 
sedem rokov. Vymyslí preto odvážny sedem rokov. Vymyslí preto odvážny 
plán úteku, ktorý navzdory všetkému plán úteku, ktorý navzdory všetkému 
skutočne funguje a obaja sú konečne skutočne funguje a obaja sú konečne 
slobodní. Ich izolovaný svet sa zrazu slobodní. Ich izolovaný svet sa zrazu 
rozšíri a ako malý Jack, pre ktorého rozšíri a ako malý Jack, pre ktorého 

je všetko nové a neuveriteľné, tak aj je všetko nové a neuveriteľné, tak aj 
Joy sa musí naučiť, ako žiť v skutoč-Joy sa musí naučiť, ako žiť v skutoč-
nom svete ...nom svete ...

Nedeľa 13.12. o 16:00 hod.Nedeľa 13.12. o 16:00 hod.

MAlý priNcMAlý priNc

Animovaný/Fantasy, Francúzsko, Animovaný/Fantasy, Francúzsko, 
2015, 106 min. Vstupné: 4 €. V cen-2015, 106 min. Vstupné: 4 €. V cen-
tre príbehu je dievčatko, ktoré už od tre príbehu je dievčatko, ktoré už od 
detstva vychováva a pripravuje na se-detstva vychováva a pripravuje na se-
riózny a dospelý svet jej ambiciózna riózny a dospelý svet jej ambiciózna 
mama. Jej každodenné úsilie bez povo-mama. Jej každodenné úsilie bez povo-
lenia naruší excentrický a dobrosrdeč-lenia naruší excentrický a dobrosrdeč-
ný sused, letec. Ten predstaví svojej ný sused, letec. Ten predstaví svojej 
novej malej priateľke doteraz nepozna-novej malej priateľke doteraz nepozna-
ný svet, v ktorom nie je nič nemožné.ný svet, v ktorom nie je nič nemožné.
Tu nachádza svoje stratené detstvo a Tu nachádza svoje stratené detstvo a 
zisťuje, že priateľstvo je vzťah na kto-zisťuje, že priateľstvo je vzťah na kto-
rom v živote veľmi záleží, je pre člo-rom v živote veľmi záleží, je pre člo-
veka veľmi dôležité a rozpoznať ho je veka veľmi dôležité a rozpoznať ho je 
možné iba srdcom.možné iba srdcom.

Nedeľa 13.12. o 18:30 hod.Nedeľa 13.12. o 18:30 hod.

VýsTAvA: IMpresioNisTiVýsTAvA: IMpresioNisTi

Dokumentárny, 90 min. Vstupné: 4 €Dokumentárny, 90 min. Vstupné: 4 €

Odhaľte príbeh umenia najväčších re-Odhaľte príbeh umenia najväčších re-
volucionárov. Monet, Cézanne, Degas, volucionárov. Monet, Cézanne, Degas, 
Renoir: jedni zo svetovo najpopulár-Renoir: jedni zo svetovo najpopulár-
nejších umelcov. Ale kto boli naozaj? nejších umelcov. Ale kto boli naozaj? 
Prečo a ako presne maľovali? Ak chce-Prečo a ako presne maľovali? Ak chce-
te poznať odpoveď na tieto otázky, ten-te poznať odpoveď na tieto otázky, ten-
to jedinečný fi lm vám sprostredkuje to jedinečný fi lm vám sprostredkuje 
bezkonkurenčný prístup k novej veľkej bezkonkurenčný prístup k novej veľkej 
výstave so zameraním na mužov, kto-výstave so zameraním na mužov, kto-
rým je prisudzovaný vynález impresio-rým je prisudzovaný vynález impresio-
nizmu z pohľadu parížskeho zberateľa nizmu z pohľadu parížskeho zberateľa 
umenia Paula  Duranda – Ruela.umenia Paula  Duranda – Ruela.

Štvrtok 17.12. o 18:30 hod.Štvrtok 17.12. o 18:30 hod.

STAr WArs: STAr WArs: 

SilA sA prebúdzA  SilA sA prebúdzA  

Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný/Fanta-Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný/Fanta-
sy, USA, 2015, 136 min. Vstupné: 4 sy, USA, 2015, 136 min. Vstupné: 4 
€. Kedysi dávno, v preďalekej galaxii, €. Kedysi dávno, v preďalekej galaxii, 
sa tridsať rokov po udalostiach v Ná-sa tridsať rokov po udalostiach v Ná-
vrate Jediho musí legendárna posádka vrate Jediho musí legendárna posádka 
vysporiadať s novým hroziacim nebez-vysporiadať s novým hroziacim nebez-
pečenstvo v podobe Sitha Inquisitora pečenstvo v podobe Sitha Inquisitora 
a nájsť dávno strateného Lukea Sky-a nájsť dávno strateného Lukea Sky-
walkera.walkera.

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 vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.42/2015: „Aj poriad-

ne bolesti zmierňuje čas.“ Výhercom 

sa stáva Ján Urbanček, Horáka 7, 

Banská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráme o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10,-eur 

v pizzérii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krížov-

ku a zaslať ju spolu s kupónom do re-

dakcie ŠN v termíne do 21.12.2015.

V tajničke sa ukrýva výrok Beetho-

vena:

A., Vie po česky, gel na vlasy, vyhynu-

tý druh podobný slonovi, čaro,

B., Začiatok tajničky,

C., Poštová novinová služba, nástro-

je na štiepanie dreva, mokol po česky, 

Turecké mužské meno,

D., Pomôcka kováča, vezenie, písal 

česky, Majstrovstvá Európy, 

E., Patriaci Edovi, nástroj na kosenie, 

mietol česky, vlastnil,

F., Hlúpa žena, druh stávkovej hry, 

naparuje, patriaca mne,

G., Latinský pozdrav, Barbora, 

sýpka, veľká miestnosť, pond.

H., Valuta, výsledok klonova-

nia, plesňový syr, darujeme, 

úder v boxe,

I., Druh ruských lietadiel, 12 

mesiacov, kovalo, kaz, Ruská 

rieka,

J., Poskok, existovala, mučí, 

Daniel,

K., Citoslovce ťukania, česká 

TV, odkvap, Argón, hora,

L., Pracuj pluhom, pokladňa, 

lotéria, linka, Ruská rieka,

M., Koniec tajničky.

1., Výherná knižná poukážka, 

2. časť tajničky, v poriadku,

2., Obyvateľ Írska, klial, hrá sa 

na ňom tenis,

3., Časť tela, koníky, časť 

chôdze, úder v boxe,

4., Patriaca očku, notes, kríže-

nec, Tiav,

5., Malvica, okno (anglicky), neobu-

tá,

6., Nákladné auto, Český spevák, kuj,

7., Označenie vozidiel – Nemecka – 

Japonska - Nórska,  topánka po čes-

ky, nič, predlžila,

8., Označenie áut Rakúska a Španiel-

ska, mäso po česky, moc, stopa po 

noži,

9., 1500 v Ríme, hmyz podobný vče-

le, nápoj zo sladu, Slovenská speváč-

ka,

10., Kanadský spevák, vlastnila, úži-

tok,

11., Druh stupnice, potreba na písa-

nie, meno Rolins, starší,

12., Zamastí, lúšti, otec po maďar-

sky,

13., Kmásal, matka, náš veľký vták,

14., Ruská súhlas, mladší, škodlivý 

hmyz, podal, značka Jódu a Uránu,

15., Nestojí, meno rozprávkovej 

včielky, ťažné zvieratá, povzdychy,

16., Poznala – ovládala, poznášajme.

Pomôcky: Korn, drop, look, malva, 

apu, Anka.

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Kupón č. 44
Krížovka
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INZERCIA

  Prenajmem zrekonštruované 

alebo nezrekonštruované sklado-

vé, výrobné a obchodné priestory 

v Banskej Štiavnici, Pletiarska uli-

ca. Tel.č.: 0910 949 501

  Prenajmem 4-izbový byt v cen-

tre mesta, rodinný dom, čiastočne 

zariadený, tel.č.: 0903 913 234

 Od januára 2016 prenajmem v 

RD v Štiavnických Baniach zaria-

denú izbu, príp. aj garáž, tel.č.: 

0915 169 422

  Prenajmem 2-izbový byt na Kri-

žovatke, nájomné 150,-€ + ener-

gie, tel.č.: 0903 964 689

reality

inzercia

  Kúpim sánky linger resp. len-

kerky s  kormidlom a  brzdami 

v  akomkoľvek stave, tel.č.: 0948 

001 400

  Kúpim staršie auto, volajte v 

prac. dni po 15 hod. na tel.č.: 0904 

353 687

  Ponúkam opracované baranie 

kožky, tel.č.: 0904 419 134

  Lacno predám chladničku (240 

l) s mrazničkou (60 l) AEG Santo 

Öko, 60 x 60 x 180 cm. Veľmi pek-

ná antracitová farba, tel.č.: 0903 

521 120

Pozvánka
Dňa 12. decembra 2015 (sobo-

ta) od 10:00 hod. Vás srdečne po-

zývame na otvorenie Caff e bar Ze-

lený dom na sídlisku Drieňová, L. 

Svobodu 43. Pripravili sme pre Vás 

bohatý program, ktorého súčas-

ťou bude Molekulárna mixológia – 

barmanská show s  prekvapením, 

promoakcia whiskey Jameson a o 

zábavu sa postará DJ Hymy. Začia-

tok programu o 18:00 hod. Tešíme 

sa na stretnutie s Vami. 

M. Babiak a personál 

Caffe Bar Zelený dom

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!                 red.

Dňa 2.12.2015 sa Banská 

Štiavnica zapojila do celo-

slovenského projektu na 

podporu čítania deťom, ktorý 

pod názvom "Celé Slovensko 

číta deťom - aj na Mikuláša" 

prinieslo do nášho mesta 

občianske združenie s rovno-

menným názvom. 

Aktivity na podporu čítania de-

ťom dospelými realizuje od r. 2011. 

V tomto roku získali na svoj pro-

jekt i záštitu prezidenta SR Andre-

ja Kisku. Nebol to tradičný čitateľ-

ský maratón, na aký sú deti možno 

zvyknuté. Tentokrát čítali dospe-

lí deťom a nie naopak. Pod mode-

rátorskou taktovkou manažérky a 

producentky o.z. Mgr. Ivany Janá-

kovej v spolupráci s Mestskou kniž-

nicou v Banskej Štiavnici defi lo-

vali na pódiu Kultúrneho centra v 

Banskej Štiavnici také osobnosti, 

ako primátorka mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková, úspešný spisovateľ 

fantasy literatúry, Banskoštiavni-

čan Juraj Červenák, zástupkyňa 

riaditeľa Múzea Svätý Anton a vy-

nikajúca ochotnícka divadelníčka 

Ing. Monika Maňkovská a v nepo-

slednom rade zakladateľka a pre-

zidentka OZ CSČD - MgA. Viera 

Kučerová, spisovateľka, dramatur-

gička a herečka Slovenského inšti-

tútu v Prahe, neúnavná šíriteľka 

slovenských tradícií v ČR, odkiaľ 

pochádza aj inšpirácia k súčasnému 

projektu. Okolo 250 banskoštiav-

nických detí zo ZŠ J. Horáka malo 

neopakovateľnú príležitosť započú-

vať sa nachvíľočku do štyroch krát-

kych úryvkov z obľúbených kníh 

štyroch osobností a tiež sa dozve-

dieť zaujímavé veci o ich láske ku 

knihám od detských čias až po do-

spelosť. Krátke rozhovory s pro-

tagonistami a príbehy opíc z po-

líc, Hobitov, tvrdohlavého kráľa, 

či krásneho vianočného príbehu 

striedali nádherné piesne a sklad-

by v interpretácii žiakov ZUŠ pod 

vedením a doprevádzaním p. riadi-

teľky ZUŠ Mgr. Ireny Chovanovej a 

p. učiteliek PaeDr. Petry Weisovej 

a Mgr. Zuzany Kovárovej. Atmo-

sféru prichádzajúcich dlhých zim-

ných večerov, ktorých ústredným 

bodom sú práve Vianoce, ozdobo-

vali vianočne ladené hudobné vy-

stúpenia, ale i samotný fakt, že do-

spelí otvorili rozprávkovú knihu 

a pri svetle sviec odovzdali posol-

stvo príbehov svojim malým poslu-

cháčom. Nechajme sa nimi inšpiro-

vať aj my a skúsme preniesť hlavnú 

myšlienku programu pod vianočné 

stromčeky našich domovov. Výzva 

znie:"Čítajme deťom 20 minút denne, 

každý deň!" Ďakujeme za podnetné 

podujatie organizátorom a všet-

kým zúčastneným. 

MsK

Celé Slovensko číta deťom 
- aj Banská Štiavnica

Primátorka číta deťom  foto Michal Kríž

Ak ešte nemáte zakúpený 

vianočný darček pre svojich 

blízkych, ktorí vedia oceniť 

krásu   najvznešenejšieho 

ľudského citu zachytenú 

slovom i obrazom, možno sa 

necháte inšpirovať príbehom 

lásky Sládkoviča a Maríny. 

Najznámejšia slovenská ľúbost-

ná poéma uzrela svetlo sveta v 

r.1844. O nesmrteľnosti Sládko-

vičovho diela svedčí nespočetné 

množstvo reedícií. Tento rok jeho 

Marína opäť ožíva v nádhernej ilu-

strovanej podobe vďaka výtvarníč-

ke Kataríne Vavrovej, žiačke Albí-

na Brunovského. Okrem vyznania 

pôvabnej  výtvarníčky  nájdete v 

knihe aj slová hereckej legendy 

Márie Kráľovičovej, ktorá posta-

vu Maríny považuje za svoj osud: 

„Kdesi na prvopočiatku ma nazval 

Marínou prvý živý básnik, ktorého 

som spoznala v Martine, Štefan Krč-

méry. Netušil, že mojou prvou hviezd-

nou rolou v Národnom divadle bude 

práve Sládkovičova Marína. Dodnes 

som ostala jedinou slovenskou diva-

delnou Marínou.“ Tento výnimočný 

knižný skvost si môžete zakúpiť 

aj v banskoštiavnickom kníhku-

pectve u pani Drbohlavovej, ktorá 

mi rovnako ako mnohí predajcovia 

kníh v Banskej Bystrici a vo Zvo-

lene povedala, že o novú Marínu z 

vydavateľstva Perfekt je veľký zá-

ujem u zákazníkov všetkých veko-

vých kategórií. Do pozornosti od-

porúčame aj novú publikáciu MY 

Štiavničania 3 od Vladimíra Bártu 

a kolektívu, Nárečie banskoštiav-

nické od Jozefa Vášáryho a  poe-

tické prekvapenie pod vianočný 

stromček Zimné vyznania s verša-

mi Márie Petrovej a fotografi ami 

Lubomíra Lužinu.

Janka Bernáthová

Marína - staronový knižný klenot
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Prenájom 
nebytových priestorov.

Kontakt: 

0905 441 170

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

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

(bývalá budova Plety). 
Volajte NON STOP na: 

0940 800 061, 0940 386 809

služby

  Vianočná odmena 20 Eur ku 

každej pôžičke „Provident“ – 0908 

570 157

PILATES 
v meste otvára 

12.01.2016 skupinu 
pre začiatočníkov. Je 
potrebné si zarezer-
vovať miesto na tel.č.: 

0905 300 365

Dňa 24.11.2015 sa uskutočnilo 

okresné kolo v bedmintone 

žiakov základných a stredných 

škôl. 

Turnaj sa odohral v telocvični SOŠ 

služieb a lesníctva za účasti hráčov 

a hráčok zo ZŠ J. Horáka, Katolíckej 

spojenej školy, ZŠ Štiavnické Bane, 

SOŠ SaL a Gymnázia Banská Štiav-

nica. Víťazmi a  postupujúcimi do 

regionálneho kola sa stala v kategó-

rii žiačok ZŠ J. Horáka, ktorú repre-

zentovali Simona Petrášková a Lola 

Soldanová  a v kategórii žiakov rov-

nako ZŠ J. Horáka, za ktoré nastú-

pili Richard Žember so Samuelom 

Mihalčíkom. Zo stredných škôl po-

stúpili hráčky Gymnázia Banská 

Štiavnica Nina Herianová s  Deni-

sou Lakoštíkovou a chlapci zo SOŠ 

služieb a lesníctva Dávid Greguš so 

spoluhráčom Jakubom Halajom. 

Hralo sa na dve dvojhry, v prípade 

rovnosti bodov rozhodovala štvor-

hra.

Výsledky a celkové poradie:

ZŠ chlapci

ZŠ J. Horáka – KSŠ ZŠ, 2:0

1. ZŠ J. Horáka, 2. KSŠ ZŠ

ZŠ dievčatá

KSŠ ZŠ – ZŠ J. Horáka, 0:2

KSŠ ZŠ – ZŠ Št. Bane, 2:0

ZŠ J. Horáka – ZŠ Št. Bane, 2:0

1. ZŠ J. Horáka, 2. KSŠ ZŠ, 3. ZŠ Št. 

Bane

SŠ chlapci

Gymnázium BŠ – KSŠ Gymnázium, 

2:1

KSŠ ZŠ Gymnázium – SOŠ, 0:2

SOŠ – Gymnázium BŠ, 2:0

1. SOŠ, 2. Gymnázium BŠ, 3. KSŠ 

Gymnázium

SŠ dievčatá

Gymnázium BŠ – KSŠ Gymnázium, 

2:0

Gymnázium BŠ – SOŠ, 2:0

SOŠ – KSŠ Gymnázium, 2:0

1. Gymnázium BŠ, 2. SOŠ, 3. KSŠ 

Gymnázium  Miloš Janovský

Súťaže v bedmintone

Počas víkendu sa v dňoch 

21.-22.11.2015 v Rimavskej 

Sobote konali ,,Krajské 

majstrovstvá stredoslovenskej 

oblasti“ v krátkom bazéne. 

Plavci klubu Banská Štiavnica si po-

čínali veľmi dobre. Na stupeň víťazov 

sa postavili 58 krát, čím potvrdili svo-

ju dominanciu a zaradenie medzi naj-

lepšie kluby na Slovensku. Získali 17 

titulov majstra kraja, 23 umiestnení 

na druhom a  18 na treťom mieste. 

Pretekárom sa podarilo zaplávať 43 

osobných rekordov, čo splnilo oča-

kávanie trénerov po všetkých strán-

kach pred blížiacimi sa majstrovstva-

mi Slovenska. Je to odzrkadlenie 

kvalitnej každodennej tréningovej 

príprave. Veľké poďakovanie pre-

to patrí trénerom Jánovi Čamajovi 

a  Monike Maruniakovej. Gratuluje-

me plavcom a prinášame výsledky:

Muži:

1. Balázs Michal – 3. 50m VS  29.42, 

2. 100m VS 1:05.05, 3. 50m Z 35.25, 

2. 100m Z 1:18.91, 2. 50m P 38.26, 

6. 100m P 1:25.89, 4. 100m PP 

1:15.70

2. Berlanský Andrej – 2. 50m VS 

32.13, 2. 100m VS 1:11.29, 3. 50m 

Z 37.84, 2. 100m Z 1:20.16, 1. 200m 

Z 2:55.08, 2. 50m P 42.17, 3. 100m 

P 1:31.36, 2. 50m M 35.03, 1. 100m 

PP 1:19.53

3. Borguľa Martin – 5. 50m VS 

41.66, 3. 100m VS 1:36.68, 4. 50m P 

49.50, 1. 200m PP 3:50.10

4. Čamaj Ján – 3. 100m Z 1:08.19, 

4. 100m PP 1:06.99, 2. 200m PP 

2:26.70

5. Ernek Matej – 2. 50m VS 24.71, 3. 

100m VS 54.35, 3. 200m VS 1:59.84, 

2. 50m M 26.53, 3. 100m M 58.05, 

2. 400m PP 4:58.23

6. Ernek Šimon – 4. 50m VS 26.94, 

6. 100m VS 56.70, 3. 50m Z 29.42, 2. 

100m Z 1:01.90, 3. 200m Z 2:20.32, 

6. 50m P 34.82, 3.100m P 1:13.15, 

3.100m PP 1:03.70,

7. Konečný Martin – 3. 50m P  

31.83, 1. 100m P 1:11.86,  2. 200m P 

2:42.21, 3. 200m PP 2:45.88

8. Maruniak Matej – 9. 50m VS 

41.20, 9. 100m VS 1:34.10, 5. 100m 

Z 1:38.01, 5. 200m Z 3:30.50

9. Maruniak Patrik – 4. 50m VS 

41.47, 4. 100m VS 1:37.62, 1. 50m P 

49.15, 1. 100m  P 1:49.45

10. Mojička Ján – 1. 50m VS 38.25, 

1. 50m Z 44.90, 1. 100m Z 1:35.98, 

2. 50m M  46.40, 1. 100m M 1:44.93

11. Orsag Dalibor Daniel – 9. 50m VS 

27.78, 11. 100m VS 1:02.12, 4. 50m 

P 32.25, 4. 100m P 1:17.43, 4. 200m 

P 2:49.97

Ženy:

1. Domaníková Nikola – 3. 50m VS 

43.41, 2. 100m VS 1:31.73, 2. 50m P 

50.54, 1. 100m P 1:42.72

2. Lepáčeková Paulína – 11. 50m 

P 47.22, 13. 100m P 1:40.91, 10. 

200m P 3:30.12

3. Melicherčíková Lara – 2. 50m VS 

42.64, 3. 100m VS 1:36.44, 1. 50m P 

49.30, 2. 100m P 1:47.60

4. Melicherčíková Timea – 14. 50m 

VS 35.60, 16. 100m VS 1:20.96, 15. 

50m Z 42.20,  16. 100m Z 1:33.12, 4. 

50m P 43.00, 9. 100m P 1:34.10,  8. 

200m P 3:25.10, 9. 100m PP 1:27.19

5. Pavlendová Miroslava – 15. 50m 

VS 35.93, 14. 100m VS 1:19.47, 

23. 100m Z  1:46.31, 22.100m P 

1:48.41, 16. 50m M 45.66, 7. 100m 

M 1:44.08

6. Potančoková Timea – 2. 50m VS 

28.67, 3. 100m VS 1:02.99, 1. 50m 

P 35.43, 1. 100m P 1:15.99, 1. 200m 

P 2:41.86, 1. 50m M 30.15, 1. 100m 

M 1:07.61

Štafety:

Muži: 2. 4x50m VS 1:44.88 (Ernek 

S., Ernek M., Konečný M., Orsag D.)

Muži: 2. 4x50m PP 1:55.83 (Ernek 

S., Konečný M., Ernek M., Orsag D.)

Vysvetlivky: VS- voľný spôsob, Z- 

znak, P- prsia, PP- pol.preteky, M- 

motýlik PK BS

Úspech plavcov 
na ,,Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti“



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v  pondelok do 14:00 

redaktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka 

Bernáthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Mgr. Zuzana Paškayovájazyková úprava: Mgr. 

Tatiana Protopopovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. 

zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, 

IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy 

rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných 

riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s 

názorom redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 44 • 10. december 2015

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Oznámenie zámeru predaja majetku. Obec Močiar zverejnila na úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke obce: www.mociar.ocu.sk. Zámer predaja majetku obce Močiar a to – 

nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č. 218 v k.ú. obce Močiar:
a) Budova, súp. 71- turistická ubytovňa- objekt, nachádzajúci sa na pozemok parcly registra „C“, parc.č. 20/1
b) Pozemok parcela registra „C“, parc.č.20/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 277m2

 parcela registra „C“, parc.č.20/2 - zastavanie plochy a nádvoria vo výmere 18m2

 parcela registra „C“, parc.č.20/3 - zastavanie plochy a nádvoria vo výmere 42m2

 parcela registra „C“, parc.č.20/4 - zastavanie plochy a nádvoria vo výmere 329m2

 parcela registra „C“, parc.č.21/1 – záhrady vo výmere 522m2

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bližšie informácie sú zverejnené na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke obce: www.mociar.ocu.sk v sekcií DOKUMENTY.

Upratovacie a čistiace 
práce, tepovanie kobercov 

a sedačiek, umývanie 
okien.

Kontakt: 0905 441 170

Spoločnosť Mestské lesy Banská 
Štiavnica, spol. s r.o., ponúka na predaj 

vianočné stromčeky v drevine smrek, jedľa:

Výška /cm/ Cena /€/
do 150 30,00
150 – 200  35,00
nad 200 40,00

Miesto predaja: v areáli spoločnosti - Šobov1


