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Informácie Centra pedago-
gicko – psychologického 
poradenstva a prevencie v 
Banskej Štiavnici rodičom:

Milí rodičia! 
Ak máte dieťa, ktoré k 1. septem-
bru 2014 dosiahne fyzický vek 6 ro-
kov, ste rodičmi budúceho prváčika. 
Čaká vás dôležitá úloha vybrať pre 
vaše dieťa správnu školu a spolu s 
dieťaťom absolvovať zápis do prvé-
ho ročníka.
Vstup dieťaťa do školy je význam-
ný medzník v jeho živote. Začiatok 
školskej dochádzky býva ukazovate-

ľom, ako je dieťa pripravené na ško-
lu a či je pre vstup do školy zrelé.
Vstupom do školy sa zásadne mení 
celkový spôsob života dieťaťa. Hro-
vá činnosť ustupuje do pozadia, 
hlavnou činnosťou sa stáva učenie. 
Žiak sa musí  prispôsobiť požiadav-
kám školy.
Rodičia si často kladú otázku : Je 
naše dieťa zrelé zvládnuť školské 
povinnosti?
 Milí rodičia, sami najlepšie pozná-
te svoje dieťa. Školská zrelosť die-
ťaťa znamená jeho pripravenosť na 
vstup do školy. Ide o celkovú vyspe-
losť dieťaťa. •3.str.

Máte doma budúceho prváčika?

Rent-A-Car

Súťaž s Tescom
Milí čitatelia ŠN!
Tesco prichádza a my sme radi, že 
Vám spoločne môžeme ponúknuť 
súťaž o atraktívne ceny.  3x tab-
let Lenovo, 9x vecné ceny (zn. 
Tesco, Grundig,...), či stovky bo-
dov Clubcard. Súťaž pozostáva z 5 
kôl a Vašou úlohou bude čítať naše 
noviny, v ktorých sa dozviete viac o 
Tescu, ale aj nápovede na zodpove-
danie súťažných otázok. Za každý 
zaslaný kupón (t.j. aj bez odpove-
de) budete zaradení do zlosovania 
o vecné ceny alebo body Clubcard. 
Avšak len kupón, na ktorom bude 
správna odpoveď na súťažnú otázku 
bude zaradený do zlosovanie okrem 
vecných cien aj o tablety. Kupóny za 
prvé tri kolá nám treba zaslať do re-
dakcie ŠN, prip. vhodiť do schránky 
v termíne do 17. februára. Prvých 
šťastných výhercov vyžrebujeme v 
deň otvorenia supermarketu Tesco. 
Prajeme veľa šťastia!
1. kolo
Súťažná otázka:
V ktorom roku otvorilo Tesco prvý 
supermarket na Slovensku?

Systém separovaného zberu
Projekt s názvom „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu 
odpadov v meste Banská Štiavnica“ opäť v realizácií
Tak, ako sme vás informovali 
v článku Štiavnických novín 
č. 17 z roku 2013 sa realizácia 
projektu financovaného 
z fondov EÚ (konkrétne 
Kohézneho fondu), štátneho 
rozpočtu SR a rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica vo 
výške 3 633 515,89 € stretla 
v minulom roku s niekoľkými 
problémami, ktoré mohli 
spôsobiť nerealizovanie  
projektu. 

V rámci druhého kola verejné-
ho obstarávania na stavebné prá-
ce  sa do verejného obstarávania 
s cenovými ponukami zapojili tri 
subjekty. Jedna spoločnosť bola 
z procesu verejného obstaráva-
nia vylúčená. Táto spoločnosť  
vzniesla námietku na Úrad pre 
verejné obstarávanie, tento ná-
mietku uchádzača prešetril a vy-
dal rozhodnutie, ktorým potvrdil 
postup Mesta Banská Štiavnica za 
správny a v súlade so zákonom. 

Vylúčená spoločnosť sa rozhodla 
využiť zákonnú možnosť a poda-
la žalobu voči žalovanému Úradu 
pre verejné obstarávanie. Poda-
nú žalobu Krajský súd Bratislava  
pojednával a vo veci rozhodoval. 
Vzhľadom na dôležitosť tohto roz-
hodnutia osobitným listom pri-
mátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková podala k danej veci vy-
jadrenie, v ktorom odôvodňovala 
okrem iného aj dôležitosť rozhod-
nutia vo veci, •3.str.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1
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z programu
primátorky

polícia
informuje

Na Povrazníku vznikla nová predajňa COOP Jednota Žarnovica  
foto M. Kríž

27. 1.

Odpovedáme občanom...

Pracovné rokovanie so zástup- �
cami Stredoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. v Ban-
skej Bystrici.  
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.   
28. 1.
Pracovné rokovanie so zástup- �
cami Pamiatkového úradu SR 
k úprave objektu Domu smút-
ku a k problematike obnovy pa-
miatkových objektov na úze-
mí mesta.
Riešenie úpravy ihriska na Šte- �
fultove a investičných akcií 
Mesta. 
Riešenie projektu na získa- �
nie finančných prostriedkov 
na úpravu objektu Kultúrneho 
centra na Ul. Kammerhofská 1.  
29. 1.
Účasť na zasadnutí Mestského  �
zastupiteľstva v Banskej Štiav-
nici.  
30. 1.
Uskutočnilo sa zasadnutie  Re- �
gionálneho ZMO Žiarsky regi-
ón v Žiari nad Hronom.  
Pracovné stretnutie s so zá- �
stupcami spoločnosti VVMZ, 
s. r.o - spracovateľom strategic-
kých dokumentov k projektu 
ROP.  
31. 1.
Zasadnutie redakčnej rady pri- �
pravovanej publikácie Preslávili 
Banskú Štiavnicu. 
Pracovné stretnutie k príprave  �
spomienkového podujatia na  
J. Horáka.   
1.2.
Slávnostné uvítanie detí do  �
života.
Slávnostné prijatie občanov  �
nášho mesta v obradnej sieni 
Radnice pri príležitosti ich ži-
votných jubileí

Andrea Benediktyová

Krčma na Akademickej ulici Gau-
deamus
Dobrý deň, chcela by som sa opý-
tať ako je to možné, že v meste Ban-
ská Štiavnica sa otvorila študentská 
krčma rovno pri stredných školách 
a je otvorená už od siedmej rána - 
hodinu pred školským vyučovaním, 
kde študenti chodia už popíjať. Bola 
som toho svedkom. Je to nepocho-
piteľné, že niečo takéto sa povolilo v 
našom meste!!! zhrozená matka
Odpoveď:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
5/2011 o podnikateľskej činnos-
ti a určení pravidiel času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Banská Štiavnica 
(ďalej len „VZN“) upravuje pravidlá 
času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb pri vykonávaní pod-
nikateľskej činnosti na území mes-
ta Banská Štiavnica a podmienky 
pre určovanie času predaja v obcho-
de a času prevádzky služieb na úze-
mí mesta Banská Štiavnica. Uvede-
né VZN nerieši vydávanie súhlasu, 
záväzných stanovísk alebo vyjadre-
ní mesta k umiestneniu prevádz-
karne na území mesta, nakoľko 
zákon č. 455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpi-
sov povinnosť podnikateľom ohlá-
siť mestu prevádzkareň zriadenú 
alebo umiestnenú na území mes-
ta neukladá. VZN v ust. §-u 9 ods. 
2 ukladá pre podnikateľa (prevádz-
kovateľa) povinnosť ohlásiť Mestu 

Banská Štiavnica len určenie pre-
vádzkového času svojej prevádzkar-
ne, prípadne jeho zmeny, najneskôr 
7 pracovných dní pred začiatkom 
činnosti prevádzkarne alebo zmeny 
prevádzkového času prevádzkarne. 
Prevádzkový čas, ktorý prevádzko-
vateľ uvedenej prevádzkarne ohlásil 
Mestu Banská Štiavnica je v súlade 
s ustanoveniami §-u 8 ods. 3 uve-
deného VZN. Mestská polícia Ban-
ská Štiavnica bude v uvedenej pre-
vádzkarni pravidelne kontrolovať 
dodržiavanie ustanovení zákona č. 
219/1996 Z. z. o ochrane pred zne-
užívaním alkoholických nápojov a o 
zriaďovaní a prevádzke protialko-
holických záchytných izieb v znení 
neskorších predpisov, v zmysle kto-
rého je zakázané predávať alebo po-
dávať alkoholické nápoje alebo inak 
umožňovať ich požívanie osobám 
mladším ako 18 rokov, či osobám 
zjavne ovplyvneným alkoholom. 
V čase od 20.1.2014 do 27.1.2014 
príslušníci Mestskej polície v Ban-
skej Štiavnici vykonali v uvedenom 
zariadení 6 kontrol zameraných na 
podávanie alkoholu maloletým a 
mladistvým, pričom ani v jednom 
prípade nebolo zistené porušenie 
zák.č. 219/1996 Zb.z. Prevádzkový 
čas daného zariadenia bol vždy do-
držaný. Kontroly budú vykonávané 
priebežne i naďalej. 

S. Kiripolská, Odd. 
regionálneho rozvoja 

a medzinárodných vzťahov, 
Mgr. V. Kratoš, náčelník MsPo 

List od Rudolfa 
Schustera

Vážená pani primátorka,
s veľkou radosťou som prijal 

Vašu gratuláciu k môjmu okrúh-
lemu jubileu, ktorú si veľmi vá-
žim. Dovoľte, aby som aj ja Vám 
zaželal v roku 2014 len to najlep-
šie, čo človek človeku môže želať, 
najmä veľa zdravia, lásky a po-
rozumenia.

Váš Rudolf Schuster, 
prezident Slovenskej 

republiky v rokoch 1999 - 2004

Krádež vlámaním:
Dňa 20. 1. 2014 poverený po-
licajt OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie za prečin 
krádež podľa § 212 ods. 2 písm. 
a/ Trestného zákona preto, že 
doposiaľ nezistený páchateľ  od 
dňa  17. 01. 2014 do  dňa 20. 01. 
2014 v obci Počúvadlo sa vlámal 
do predajne COOP JEDNOTA,  z 
ktorej odcudzil cigarety rôznych 
značiek ako aj alkohol rôznych 
značiek  ku škode COOP JED-
NOTA Žarnovica. Polícia po pá-
chateľovi prečinu pátra.
Krádež vlámaním:
Dňa 25.1.2014 poverený poli-
cajt OO PZ Banská Štiavnica za-
čal trestné stíhanie pre prečin 
krádež podľa § 212 ods. 2 písm. 
a/ Trestného zákona, ktorého sa 
dopustil doposiaľ nezistený pá-
chateľ v čase od dňa 24.1.2014 
do dňa 25.1.2014 tým, že z pra-
covných strojov odparkovaných 
na majeri v obci Štiavnické Bane 
odcudzil naftu, čím spôsobil 
škodu M. K. vo výške 681 EUR. 
Polícia po páchateľovi prečinu 
pátra.
Priestupok proti majetku:
Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica riešilo priestupok pro-
ti majetku podľa § 50 ods.1  zá-
kona č.372/1990 Zb. o priestup-
koch, nakoľko dňa 24.1.2014 
T.M. odcudzil z predajne Billa 
Banská Štiavnica tovar v hodno-
te 1,99 €. Tovar bol vrátený do 
predajne nepoškodený, pričom 
páchateľovi priestupku bola ulo-
žená bloková pokuta.  

Milan Kašiar

Nová predajňa na Povrazníku
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Pre úspešné zvládnutie 
požiadaviek školy však iba dosiah-
nutie šiestich rokov nestačí. Okrem 
splnenia podmienky veku musí byť 
dieťa v prvom rade psychicky zrelé. 
Psychická zrelosť zahŕňa rozumo-
vú, sociálnu, emocionálnu a pracov-
nú pripravenosť.
Kritériá  školskej pripravenosti : 
-  vek dieťaťa  ( k 1. 9.2014 dovŕši 
vek 6 rokov)
- telesný stav ( celkový zdravotný 
stav)
-intelektová úroveň ( schopnosť sú-
strediť sa, slovná zásoba, výslov-
nosť...)
- emocionálno – sociálna zrelosť ( ci-
tové ovládanie, kvalita sociálnych 
vzťahov...)
- pracovná motivácia ( chcieť sa učiť )
Centrum pedagogicko – psycho-
logického poradenstva a preven-
cie  v Banskej Štiavnici je  školské 
poradenské zariadenie a okrem 

iných odborných činností posky-
tuje psychologické vyšetrenie škol-
skej zrelosti. Vyšetreniam  a odbor-
ným posúdeniam školskej zrelosti u 
predškolských detí venujeme zvý-
šenú pozornosť. Naše skúsenos-
ti potvrdzujú , že deti, ktoré  psy-
chicky nezrelé nastúpili do školy, 
majú potom v škole výrazné ťažkos-
ti. V súčasnosti sú deti v rozumo-
vých a pamäťových schopnostiach 
často veľmi šikovné, ale ich schop-
nosť sústrediť sa na vyučovanie, vy-
držať pri činnosti a pokojne sedieť 
sú nepostačujúce. Práve zvýšený 
psychomotorický nepokoj, zvýše-
ná pohyblivosť a nesústredenosť sú 
tie faktory, ktoré potom negatívne 
vplývajú na výkon dieťaťa v škole.
Pokiaľ sa vám zdá, že vaše dieťa nie 
je ešte zrelé na vstup do školy, mô-
žete sa obrátiť na naše školské za-
riadenie , kde psychológ po dôklad-
nom vyšetrení určí, nakoľko je dieťa 

schopné nároky školy zvládnuť, ale-
bo či je pre vaše dieťa vhodný od-
klad školskej dochádzky.
Ak zistíte až po začatí školskej do-
chádzky( v priebehu prvých mesia-
cov) , že dieťa nároky školy nezvlá-
da, nie je schopné adaptovať sa na 
školské povinnosti, je podráždené, 
trpí nechutenstvom, máva bolesti 
bruška, začína sa pomočovať, zvra-
cia – je možné počas prvého polroka 
vrátiť dieťa späť do materskej školy. 
Nie je to ideálne riešenie, vhodnejší 
je odklad školskej dochádzky. Dieťa 
často nesie návrat späť ťažko, chápe 
to ako svoje zlyhanie. Preto pokiaľ 
máte pochybnosti o pripravenosti 
vášho dieťaťa na školu, je lepšie vy-
hľadať  odborníka. Odklad školskej 
dochádzky nie je hanbou ani pre vás 
ani pre vaše dieťa. 
Školský úrad v Banskej Štiavnici 
otvára od školského roka 2014/2015 
nultý ročník v Základnej škole s ma-

terskou školou v Štiavnických Ba-
niach. Presnejšie informácie ohľa-
dom nultého ročníka sú zverejnené 
v článku: 
Pre koho je nultý ročník určený?
Milí rodičia, ak máte dieťa, ktoré 
ešte nespĺňa vekovú hranicu 6 ro-
kov k 1. septembru 2014 a zdá sa 
vám nadmerne vyspelé a zrelé na 
zvládnutie školských povinností, 
musí absolvovať komplexné psy-
chologické vyšetrenie.
V prípade akýchkoľvek nejasností 
môžete kontaktovať odborných za-
mestnancov Centra pedagogicko – 
psychologického poradenstva a pre-
vencie v Banskej Štiavnici osobne v 
čase od 7.00 do 11.30  v dopolud-
ňajších a od 12.00 do 15.00 v popo-
ludňajších hodinách na Dolnej ulici 
2/A, alebo telefonicky na čísle: 692 
13 11, logopedičku kontaktujte na 
tel č. 045/2909030 klapka 6.

CPPPaP Banská Štiavnica

novInky

•1.str.

Máte doma budúceho prváčika?

pretože sa jednalo  o pro-
jekt  financovaný zo zdrojov Európ-
skeho spoločenstva. Krajský súd v 
Bratislave podanú žalobu zamietol, 
čím postup Mesta Banská Štiavnica 
uznal za správny.
Žalobca voči rozsudku Krajského 
súdu v Bratislave  podal odvolanie 
na Najvyšší súd Slovenskej repub-
liky.
Spis k vylúčeniu uchádzača z proce-
su verejného obstarávania sa tým-
to spôsobom dostal až na Najvyšší 
súd Slovenskej republiky, a na-
priek skutočnosti, že nešlo o súd 
s Mestom Banská Štiavnica, táto 
skutočnosť ovplyvnila realizáciu 
rozbehnutého projektu. Pôvodne 
účastníkmi konania bola ako žalob-
ca spoločnosť vylúčená z verejného 
obstarávania a ako žalovaný Úrad 
pre verejné obstarávanie. Uznese-
ním Krajského súdu v Bratislave 
bolo rozhodnuté, že Mesto Banská 
Štiavnica sa priberá do konania ako 
účastník správneho konania, s odô-
vodnením, že práva a povinnosti 
Mesta Banská Štiavnica by mohli 

Systém separovaného zberu

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská Štiav-
nica, prevádzka Mestské kúpele – 
plaváreň, oznamuje obyvateľom 
a návštevníkom mesta Banská 
Štiavnica, že dňa 8.2.2014 (so-
bota), bude prevádzka plavecké-
ho bazénu pre verejnosť otvorená 
z dôvodu konania sa plaveckých 
pretekov až od 16.00 hod. Za 
tento posun otváracích hodín sa 
ospravedlňujeme. Otváracie ho-
diny pre saunu ostávajú nezmene-
né. Slezáková Denisa

•1.str.

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie

byť zrušením správneho rozhodnu-
tia dotknuté (§ 250 ods1 O.S.P.).
Po preskúmaní všetkých skutoč-
ností bol Mestu Banská Štiavnica 
20.01.2013 doručený Rozsudok v 
mene Slovenskej republiky, na zá-
klade ktorého Najvyšší súd Sloven-
skej republiky potvrdil rozsudok 
Krajského súdu v Bratislave a odvo-
lanie žalobcu zamietol.
Uvedenou skutočnosťou a tiež fak-
tom, že zo strany Ministerstva ži-
votného prostredia Slovenskej 

republiky došlo k schváleniu verej-
ného obstarávania na propagáciu, 
sa projekt s názvom „Zavedenie 
efektívneho systému separované-
ho zberu odpadov v meste Banská 
Štiavnica“ znovu dostáva do fázy 
realizácie. 
Mesto Banská Štiavnica bolo v spo-
re úspešné, na základe čoho môže 
byť projekt realizovaný. 
V rámci projektu budú v roku 2014 
vybudované stojiská na separova-
ný odpad, zároveň bude vybudo-
vaný zberný dvor v areáli bývalej 
spoločnosti Akutrade, s.r.o. a budú 
vypracované propagačné materiály 
pre účely zvýšenia informovanosti 
o potrebe separácie odpadu. Ukon-
čenie tohto projektu je naplánova-
né v roku 2014.  RRaMV a PSaM

Pozvánka
Klub dôchodcov, Nám. sv. Trojice 
7 Banská Štiavnica srdečne pozý-
va bývalých i terajších členov klu-
bu  na    jubilejné  stretnutie a  pri-
jatie  u  primátorky Mesta Banská 
Štiavnica  pri  príležitosti  40. vý-
ročia vzniku Klubu dôchodcov v 
Banskej Štiavnici.  Stretnutie  sa 
bude konať  dňa 6. 2. 2014 o 10.00 
hod.  na Radnici, Nám. sv Trojice 
č. 1,   Banská Štiavnica.

Výbor Klubu dôchodcov

Čriepok

„Sú ľudia, ktorých všetko pokazí, 
ale aj takí, ktorí pokazia všetko.“

Ján Petrík
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Školský úrad v Banskej 
Štiavnici oznamuje rodičom, 
že od školského roka 
2014/2015 otvára nultý ročník 
v Základnej škole s materskou 
školou Štiavnické Bane č.128.

Pre koho je nultý ročník určený? Len 
pre deti, ktoré k 1.septembru do-
siahli fyzický vek šesť rokov, nedo-
siahli školskú spôsobilosť a vzhľa-
dom  na sociálne prostredie nie je 
u nich predpoklad zvládnutia vzde-
lávacieho programu prvého ročníka 
základnej školy (§19 ods.6 zákona 
č.245/2008 Z. z. – školský zákon). 
Prevažná väčšina týchto detí má 
problémy v oblasti motoriky, grafo-
motoriky (písanie, kreslenie) v ma-
tematických predstavách, má naru-
šenú komunikačnú schopnosť, sú 
hravé, neposedné, nedokážu sa dlh-
šiu dobu sústrediť na jednu činnosť.
Kto je dieťaťom so sociálne znevý-
hodneného prostredia? Je to die-
ťa žijúce v prostredí a toto prostre-

die vzhľadom na sociálne, rodinné, 
ekonomické a kultúrne podmien-
ky nedostatočne podnecuje rozvoj 
mentálnych, vôľových, emocionál-
nych vlastností dieťaťa, nepodpo-
ruje jeho socializáciu a neposkytuje 
mu dostatok primeraných podne-
tov pre rozvoj jeho osobnosti.
Dieťa zaradené do nultého roční-
ka nemôže mať odloženú povin-
nú školskú dochádzku, ale začína 
ju plniť už v nultom ročníku zá-
kladnej školy (§ 29 ods.7 školské-
ho zákona). O zaradení dieťaťa do 
nultého ročníka základnej školy 
rozhoduje riaditeľ základnej ško-
ly na základe žiadosti zákonného 
zástupcu dieťaťa a po odporúča-
ní odborného zamestnanca cen-
tra pedagogicko – psychologické-
ho poradenstva a prevencie. 
Úlohou nultého ročníka základnej 
školy je v priebehu jedného škol-
ského roka akcelerovať vývin dieťa-
ťa tak, aby po jeho absolvovaní bolo 
schopné začleniť sa do výchovno – 

vzdelávacieho procesu a zvládlo po-
žiadavky prvého ročníka základnej 
školy. Nultý ročník je zameraný na:
- rozvíjanie komunikačných  schop-
ností
-rozvíjanie grafomotorických zruč-
ností
-zmyslovú výchovu a základy mate-
matických predstáv
- telesnú výchovu
- výtvarnú výchovu
-hudobno – pohybovú výchovu
- pracovnú výchovu
V nultom ročníku je v triede najviac 
16 žiakov, čo znamená, že učiteľ sa 
môže žiakom venovať individuál-
ne. Samozrejmá je aj spolupráca s 
logopédom. Učebné plány a učebné 
osnovy pre nultý ročník sú vydané 
ŠPÚ a schválené MŠVVsŠ SR, reš-
pektujúc to, že táto skupina žiakov 
je špecifická tým, že potrebuje indi-
viduálny prístup, iné metódy a for-
my práce ako v bežnej triede základ-
nej školy.

Ivica Moravčíková

Pre koho je nultý ročník určený?

Milí rodičia,
druhý  mesiac v roku sa sláva chystá
na Piargu v škole,  je to vec istá.
Zápis prváčikov do školských lavíc,
zošity a darčeky z detských krabíc.
Na chodbe školy papagáj Ara zvoní,
nejedno dieťatko radosti slzu roní.
Na škole sa žiaci učia s dravcami lietať,
na koníkoch popri tajchoch behať.
Vážení rodičia, pozývame Vás a 
Vaše ratolesti na zápis do prvého 
ročníka na Základnej škole s ma-
terskou školou Maximiliána Hella v 
Štiavnických Baniach dňa 5. februá-
ra 2014 v čase od 13:00 do 16:30. 
Naša škola sa nachádza  v prekrás-
nom prostredí v tesnej blízkosti taj-
chov  Vindšachta, Evička a Bakomi s 
nádherným výhľadom na Sitno.
Najčastejšie otázky rodičov pred zá-
pisom:
Aké jazyky vyučujete? Vyučujeme 
anglický jazyk od prvého ročníka a 
ruský jazyk od šiesteho ročníka.
Aká je počítačová výbava školy? 
Disponujeme  dvomi počítačovými 
učebňami a tiež v každej triede máme 
dotykovú interaktívnu tabuľu.
Zabezpečujete aj školskú druži-
nu? Pre žiakov prvého stupňa za-
bezpečujeme vzdelávanie v škol-
skom klube.
Ako máte na škole zabezpečené 

krúžky? Máme zriadené Centrum 
voľného času s bohatou krúžkovou 
činnosťou od vedomostných, prí-
rodovedných, spoločenských až po 
športové záujmové útvary. 
Počuli sme, že na škole máte 
ZUŠ-ku, je to pravda? Poskytli 
sme priestory Základnej umeleckej 
škole z Polomky, ktorá má zriade-
né v našich priestoroch elokované 
pracovisko a poskytuje vzdelávanie 
v štyroch odboroch – hudobný, ta-
nečný, výtvarný a LDO. Plánujeme 
na škole zriadiť galériu.
Prebieha na škole plavecký vý-
cvik? Na škole prebieha plavecký 
výcvik v treťom ročníku a pre žia-
kov siedmeho ročníka zabezpečuje-
me aj lyžiarsky výcvik.
Môžu naše deti trénovať s vaši-
mi dravcami a koňmi? Predmet 
sokoliarstvo a chov koní vyuču-
jeme až od siedmeho ročníka, ale 
v rámci krúžkovej činnosti môžu 
už žiaci prvého ročníka trénovať s 
dravcami a učiť sa jazdiť na koni. 
Priamo pri škole máme zriade-
nú sokoliareň s 37 dravcami a tiež 
chováme v školskom areáli koňa a 
máme úplne nový jazdecký areál. 
Táto skutočnosť napomáha šikov-
ným žiakom  uplatniť sa na trhu 
práce.

Máte zabezpečenú stravu? Sú-
časťou školy je aj školská kuchyňa 
a jedáleň s vlastnou stravou, stravu 
máme výbornú.
Ako to je s vaším autobusom, jaz-
díte aj v zime? Zabezpečujeme 
zvážanie našich žiakov z Banskej 
Štiavnice, Ilije, Štefultova do Štiav-
nických  Baní školským autobusom  
a späť. Školskú dopravu garantuje-
me aj v zimných mesiacoch.
Kontakt: Mgr. Pavel Michal, 0905 
258847, pavel.michal.zs@gmail.
com, www.zakladnaskola.com

Zápis do 1.ročníka v základnej škole

Kurz Grafológie
Nový kurz grafológie v štyroch 
lekciách - 1.2., 8.2., 15.2. 
wa 22.2.2014.
PÍSMO AKO NÁSTROJ POZNÁ-
VANIA SEBA AJ INÝCH
Lektor kurzu: Mgr. Peter Bakay
Cena kurzu: 35 €
Miesto: Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom
Prihlásiť sa môžete na tel. čís-
le: 0944 600 086, 045/678 13 01 
alebo e-mailom: osveta@osveta-
ziar.sk.

ANKETA
Nakoľko je obdobie zápisov do pr-
vých ročníkov, spýtali sme sa ro-
dičov budúcich prvákov načo 
dbajú pri výbere základnej ško-
ly a z kadiaľ čerpajú informácie 
o základných školách.
1. Dbám nato, aby vyhovovalo 
dieťaťu.
2. Z ústnych podaní a už zo skú-
seností.
J.G.
1. Kvalita vzdelávacieho procesu.
2. Informačné materiály dodané 
do škôlky, skúsenosti iných rodi-
čov.
M.K.
1. Podľa záujmových krúžkov.
2. Internet.
D.L.
1. Na prospech, vzdelanie detí, ko-
lektív profesorov.
2. Z internetu, z novín, kde sme 
dostatočne informovaní.
S.B.
1. Blízko domova.
2. Chodí tam aj jej sestra a sester-
nica.
R.D.
Za odpovede ďakuje

Sidónia Gálková

Noví lekári
V zdravotnom stredisku MEDI-
FARM CENTRUM - Ul. Energe-
tikov 1 na sídlisku Drieňová pri-
budli noví lekári: 
MUDr. Gemza Eduard - psy-
chiater, kontakt: 0905 630 490, 
ordinuje v stredu od 14:00-
17:00 hod. MUDr. Kminiako-
vá Lucia - zubný lekár, kontakt: 
045/6921161 ordinuje nasle-
dovne: Po: 7:30 – 14:30 hod., 
Ut: 9:30 – 17:30 hod., St: 7:30 
– 14:30 hod., Št: 7:30 – 15:30 
hod., Pi: 7:30 – 12:30 hod.
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Patrím k ľuďom, ktorí si našu 
históriu, od najstarších čias 
až po súčasnosť, nielen vážia, 
ale ktorí ju aj študovali, 
ale hlavne svojím konaním 
patrične propagovali, chránili 
a zveľaďovali.

 Banskú Štiavnicu som si obľúbil pre 
jej bohatú históriu najmä v oblasti 
baníctva, keď som bol na mesačnej 
brigáde na výstavbe Trate mládeže 
roku 1949. Nebola to len banícka pa-
ralela s mestečkom Nižný Medzev, 
kde som vyrastal a kde sa zachova-
li nepatrné pamiatky stredovekého 
baníctva, či už ťažby zlata, striebra i 
železnej rudy, ale aj spracovania že-
leza vo vodných hámroch pre poľ-
nohospodárske náradie. Uchvátili 
a očarili ma predovšetkým prekrás-
ne pamiatkové objekty, s akými sa 
nemôže popýšiť ani jedno mesto na 
Slovensku. Čo dom, to kultúrna pa-
miatka, ba navyše, celá ulica tvorí 
pamiatkovo chránený celok.
Avšak neraz počas svojich potuliek 
týmto jedinečným, krásnym histo-
rickým mestom mi bolo smutno na 
srdci, keď som videl postupne chát-

rať tieto vzácne historické skvosty. 
Áno, v tých časoch dostala prednosť 
výstavba nových fabrík a bytov pred 
rekonštrukciou a záchranou histo-
rických pamiatok. Zažil som to aj 
v Košiciach, keď sme pamiatkovo 
chránené objekty či celé ulice museli 
pred ich skazou zachraňovať rôzny-
mi  pridruženými výrobňami   a nie 
centrálnym stavebníctvom. Škoda, 
že sa až v osemdesiatych rokoch za-
čala venovať väčšia pozornosť pa-
miatkovo chráneným mestským 
centrám či objektom. Som rád,  že 
som sa už v tomto období mohol 
zasadiť či už ako predseda Východo-
slovenského krajského národného 
výboru alebo poslanec Slovenskej 
národnej rady za záchranu histo-
rickej Banskej Štiavnice aj konkrét-
nymi skutkami. V tejto práci som 
mohol ešte v širšom rozsahu pokra-
čovať po nežnej revolúcii roku 1989 
ako predseda Slovenskej národnej 
rady rokovaním s predstaviteľmi 
mesta priamo v Banskej Štiavnici, z 
ktorého vzišli konštruktívne plány 
a návrhy na rekonštrukciu, ktoré sa 
neskôr realizovali.
Banskú Štiavnicu považujem za 

akési nevyhlásené hlavné mesto 
slovenských historických miest, 
preto som pokračoval v podpore a 
pomoci pri jeho ďalšom zveľaďova-
ní aj ako prezident Slovenskej re-
publiky.  Považujem za samozrej-
mé  aj naďalej pomáhať všetkými 
dostupnými prostriedkami pri jeho 
skrášľovaní. 
Som naozaj hrdý na to, že patrím k 
tým vyvoleným, ktorým sa dosta-
lo tej cti patriť k čestným občanom 
tohto slávneho a nádherného his-
torického mesta. Vynasnažím sa aj 
v budúcnosti zo všetkých svojich 
síl pomáhať a slúžiť pri jeho ďal-
šom zveľaďovaní v prospech jeho 
občanov.  Rudolf Schuster

Banská Štiavnica je mojím 
hlavným mestom
Vyznanie exprezidenta Rudolfa Šustera.

Dňa 24.1.2014 sa uskutočnilo na 
banskoštiavnickej Radnici slávnostné 
prijatie prof. L. Miklósa, významného 
vysokoškolského pedagóga, prírodo-
vedca, významného politika, bývalého 
ministra životného prostredia Sloven-
skej republiky a člena Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spolku, 
primátorkou Banskej Štiavnice, pri  
príležitosti jeho významného životné-
ho jubilea – 65 rokov života.  

Zo slávnostného príhovoru Mgr. 
Nadeždy Babiakovej uvádzame iba 
niektoré základne údaje o jubilanto-
vi: « Narodil sa v Tornali 24.1.1949, 
stredoškolské vzdelanie získal štú-
diom na Strednej priemyselnej ško-
le chemickej v Banskej Štiavnici,  vy-
sokoškolské vzdelanie získal štúdiom 
na Prírodovedeckej fakukte UK v Bra-
tislave, ktoré ukončil v roku 1973. V 
r. 1975 získal titul RNDr., v r. 1983 ti-
tul CSc., v r. 1993 získal vedeckú hod-
nosť docenta a v r. 1997 získal titul 

profesora na Fakulte ekológie a envi-
ronmentalistiky Technickej univerzi-
ty vo Zvolene. Od r. 1993 absolvoval 
stáže na zahraničných univerzitách 
v Dánsku a v Rakúsku. Od r. 1995 
je vedúcim Katedry UNESCO FEE 
TU Zvolen, ktorá má aj v súčasnos-
ti detašované pracovisko v B. Štiav-
nici. Je aj politicky činný, v r. 1989 
založil v B. Štiavnici ekologickú po-
litickú stranu Trend tretieho tisícro-
čia, neskôr sa stal členom Strany ma-
ďarskej koalície, za ktorú vykonával 
v období rokov 1998 – 2006 funkciu 
ministra životného prostredia Slo-
venskej republiky. Jeho vedecká prá-
ca je zameraná na ekológiu a rieše-
nie aktuálnych problémov životného 
prostredia, ktoré majú v súčasnom 
pretechnizovanom svete veľmi dô-
ležité postavenie. Prof. Miklós je au-
torom veľkého počtu vedeckých prác 
a publikácií, zameraných na rieše-
nie ekologických problémov, za kto-

ré získal viaceré domáce a zahraničné 
ocenenia. Prof. Miklós je osobnos-
ťou, ktorá si svojou vedeckou činnos-
ťou získala výnimočné spoločenské 
postavenie a úctu nielen u svojich ko-
legov a študentov, ale aj u širokej ve-
rejnosti. Vysoko sú cenené aj jeho ži-
votné postoje a vrelý vzťah k Banskej 
Štiavnici, ktorá sa mu stala symbolic-
kým druhým domovom».  Od roku 
2001 je aj členom Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spolku, 
ktorého zástupcovia mu po príhovo-
re pani primátorky odovzdali  vyzna-
menanie « Za zásluhy » s poradovým 
č. 32 za jeho významný prínos pre 
Banskú Štiavnicu v súvislosti s návra-
tom vysokého školstva do mesta a v 
súvislosti so sprístupnením dedičnej 
štôlne Glanzenberg pre múzejné úče-
ly v r. 2001. V programe prijatia ne-
chýbal ani slávnostný šachtág, počas 
ktorého jubilant úspešne absolvoval 
„čestný skok cez kožu“ podľa § 24a 

zákona č. 1/2001 Zb. zákonov ba-
níckeho spolku o udržiavaní poriad-
ku a povznesenej nálady na šachtágu 
(pivný zákon). Hlavnými funkcionár-
mi šachtágu boli: Ing. Durbák – pre-
zídium, Ing. Ferenc – kontrárium, 
Mgr. Kružlic  – kantor  s asistenciou 
spevokolu Štiavničan, M. Šesták– fu-
chsmajor, I. Grolmus a M. Špunta – 
držitelia ošliadra, Ľ. Kanik – pivný 
dispečer, V. Poprac  – luft technik a 
krstným otcom mu bol Ing. Urbánek. 
Po prijatí sa uskutočnilo v Baníckej 
krčme pri štôlni Glanzenberg nefor-
málne posedenie s rodinou, známy-
mi, s členmi spevokolu Štiavničan a 
s členmi baníckeho spolku. Do ďal-
ších rokov želáme jubilantovi hlavne 
pevné zdravie, veľa pracovných úspe-
chov, ako aj zápal pre banícke a aka-
demické tradície Banskej Štiavnice, 
najstaršieho banského mesta na Slo-
vensku. „Zdar Boh!“

Milan Durbák

Životné jubileum Dr. h. c. Prof. RNDr. László Miklósa, DrSc. 

Kam v BŠ 
a okolí?
31.1. Dielnička v Kammerhofe
Tvarovanie z hliny 1,50 €.
Kammerhof, 14:00-16:00 
1.2. Karaoke party 
Trotuar Cafe, 21:00.
1.2. Birthday clubbing 
Club house music. Dj Tullo, Dj Josh-
Co, Dj Lukasss. Pražovňa, 21:00
4.2. Koncert: Duo Jamaha a 
Ozefa Omáčkech
Hudobno-zábavný program  
Vstupné  5 €.  Sála Kultúrneho 
centra, 19:00
5.2. Dielnička v Kammerhofe
Pletenie košíkov z pedigu 3,00-
8,00 €.
Kammerhof, 14:00-16:00   
6.2. Karnevalové popoludnie v 
Divnej pani
Klaun, kúzelník a karneval. 
Vstup pre deti zdarma, dospe-
lí 5 €. 
Kaviareň Divná pani, od 16:00
7.2. Stereodisco s DJ Jenal 
Art Cafe, 20:00
Prebiehajúce výstavy
Patrícia Koyšová: Ťažké ľahkosti  
Výstava potrvá do 10.2.2014. 
Schemnitz Gallery.
Krotenie živlov
Výstava venovaná 300. výročiu 
narodenia J. K. Hella. 
SBM, Berggericht.

Región Banská Štiavnica         
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Z čisto praktických dôvodov pôjdeme 
osobnými autami – je preto potreb-
né nájsť ochotných šoférov , ktorý si 
veľmi nepotrpia na čisté koberčeky a 
za mierny úplatok, či pekné slovo vy-
plnia prázdne miesta v aute svojimi 
kamarátmi. Odchod je naplánovaný 
na 8:15 hodinu spred supermarke-
tu BILLA, aby si každý mohol ešte na 

poslednú chvíľu doplniť potrebné zá-
soby energie. Vzhľadom na nepred-
vídateľné poveternostné podmienky 
v tom čase bude aj destinácia ktorú 
navštívime až do poslednej chvíle za-
halená rúškom tajomstva – plán B je 
vždy po ruke. V každom prípade plá-
nujeme navštíviť lokalitu zvanú Ba-
nište  nad Kopanicami - veď nakoniec 

uvidíme. Trvanie vlastnej akcie pred-
pokladám cca 3 – 4 hod s návratom 
domov okolo 1400 – 1500. Odborný 
sprievod a množstvo jedinečných in-
formácií bude zárukou úspechu celej 
akcie. Nezabudnite sa vhodne vystro-
jiť a správne nabudiť. Prihlášky telefo-
nicky, 0907 522 840 ) a to najneskôr 
do 31.1.2014. Robert Melcer

Hodrušské ďúry 1. február 2014
Objavme spoločne tajomstvo hlbín našej prírody a začnime trebárs 
kdesi blízko  pri Banskej Hodruši.

Chcete pomôcť deťom v 
detských domovoch a popri 
tom nájsť nové zamestnanie? 
Profesionálne rodičovstvo 
je práve tou formou, ktorá 
umožňuje túto realizáciu.

Profesionálnym rodičom sa môže 
stať každý občan SR, ktorý má ukon-
čené minimálne stredoškolské vzde-
lanie s maturitou, má zázemie a ab-
solvuje 60 hodinový kurz zameraný 
na profesionálnu  náhradnú starost-
livosť. 
Príprava na profesionálne vykonáva-
nie náhradnej starostlivosti spočíva 
najmä  v poskytnutí základných in-
formácií:
- o náhradnej rodinnej starostlivosti
- o psychickom, fyzickom  a sociál-
nom vývine dieťaťa a potrebách die-
ťaťa
- o právach dieťaťa v ústavnej starost-
livosti 
- nácvik praktických zručnosti vo vý-
chovnej práci s deťmi a mladými do-
spelými.
Profesionálny rodič sa stáva zamest-
nancom detského domova a s die-
ťaťom ho spája  pracovno-právny 
vzťah. Poskytuje mu dočasný domov, 
ktorým mu nahrádza detský domov.
Právom dieťaťa je jeho výchova a 
život v rodinnom prostredí. Nie 
všetkým deťom je to ponúknuté zo 
strany rodičov. V živote sa stávajú 
veci, kedy rodič nie je schopný posta-
rať sa o svoje deti  z rôznych príčin. 
Preto v našom štáte sú zriadené det-
ské domovy, ktoré im poskytnú sta-
rostlivosť, aby sa tieto deti dostali do 
rodín, kde dieťa vyrastá v rodinnom 
prostredí. Dieťa je obohatené láskou, 
návykmi, emocionálnym a sociál-
nym vybavením. Jedna z foriem vý-
chovy dieťaťa je aj práca profesionál-

neho rodiča, ktorý si vezme do svojej 
rodiny deti z detského domova. Pro-
fesionálnym rodičom je aj pani Rená-
ta Gáliková, ktorá nám poskytla roz-
hovor.
Čo Vás viedlo k rozhodnutiu stať 
sa profesionálnym rodičom, keď-
že ste 5-členná rodina? 
Moje rozhodnutie nebolo jednodu-
ché, ani náhle. Prešlo veľa dní, veľa 
nocí, kedy som sa pohrávala s touto 
myšlienkou. Keďže toto zamestna-
nie nie je ako každé iné, nemá stano-
vený pracovný čas, som v podstate v 
práci 24-hodín stále, bolo treba pre-
hodnotiť všetky klady a zápory, ktoré 
si profesionálny rodič vyžaduje.
Kde ste čerpali prvé informácie o 
tejto práci?
Všetky informácie som čerpala z in-
ternetu a osobne na ÚPSVaR (Úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny).
Ako prijala toto rozhodnutie vaša 
rodina- manžel, deti? 
Určite to nebolo pre nich jednoduché 
prijať niekoho cudzieho k sebe do-
mov. Prvé kroky pri tomto rozhod-
nutí viedli k prehodnoteniu tejto prá-
ce s mojou najbližšou rodinou. Keďže 
moja rodina vie, že mám veľmi rada 
deti a že som s nimi pracovala, vedeli, 
že by ma táto práca mohla plnohod-
notne napĺňať.
S akým cieľom ste išli do tejto 
práce?
Veľa detí vyrastá v podmienkach, 
ktoré nie sú dostatočné na to, aby po-
kryli všetky ich potreby. Ja chcem de-
ťom, ktorých rodičia nechcú, nevedia 
alebo nemôžu zabezpečiť riadnu vý-
chovu a starostlivosť pomôcť a prijať 
ich v mojej rodine. Chcela by som im 
vytvoriť citový vzťah, ktorý strácajú 
nedostatkom lásky.
S odstupom času, ako vnímate po-
jem profesionálny rodič?

Znamená to pre mňa pracovno-práv-
ny vzťah. Je to určitý spôsob zabez-
pečenia individuálnej starostlivosti o 
dieťa s nariadenou ústavnou starost-
livosťou. Ide o veľmi zodpovednú a 
náročnú  prácu, ktorá značne ovplyv-
ňuje život všetkých členov rodiny.
Vaša rodina prijala toto rozhodnutie 
a stojí pri Vás, ale ako toto rozhodnu-
tie prijalo okolie?
Sú ľudia, ktorí mi držia palce, a sú 
tu aj takí, ktorí sa mi otáčajú chrb-
tom. Napriek tomu túto prácu vyko-
návam, pretože nič krajšie nie je ako 
šťastný a spokojný úsmev na tvári 
dieťaťa.
Ako vnímate pri vykonávaní  tejto 
práci rozdiel medzi výchovou svojich 
detí a detí z detského domova?
Pre mňa ako rodiča boli niektoré veci 
absolútnou samozrejmosťou. Máme 
všetky potreby, všetko zabezpečené. 
Tieto deti si to vedia vážiť, pretože 
prišli z prostredia. kde nemali stravu, 
kde nemali svoju posteľ, nemali hy-
gienické návyky. Pre nich je veľmi dô-
ležitá láska, pocit istoty a hlave bez-
pečia. 
Bližšie informácie môžete získať na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Banskej Štiavnici. Ďakujeme za po-
skytnutie rozhovoru

 Sidónia Gáliková

,,Ja ako profesionálny rodič“ANKETA
28. január je Európskym dňom 
ochrany osobných údajov. Aké sú 
vaše skúsenosti?
,,Nahnevalo ma, keď mojím, ešte 
neplnoletým deťom prichádzali poš-
tové zásielky o lákavých výhrach, ak 
si niečo objednajú, alebo niekam za-
volajú. Považovala som to za vrchol 
drzosti, najmä keď obsahovali bla-
hoželania k ich blížiacim sa narode-
ninám.“ I.M.
,,Osobnú skúsenosť nemám, ale po-
znám dôchodkyňu, ktorá ,,predala" 
nehnuteľnosť bez toho, aby o tom 
vedela. Podvodníci a zlodeji sú vždy 
o krok vpredu.“ K.D.
,,Ochrana údajov nie je dostatočná, 
ak za osobný údaj pokladáme uta-
jené telefónne čísla. Niekedy ich aj 
naši priatelia a rodinný príslušní-
ci nadiktujú pod nátlakom pochyb-
ných predajcov, len aby sa ich zbavili. 
Obťažovanie potom nemá konca-
kraja.“ A.Š.
,,Ako si mám vysvetliť reklamnú ko-
rešpondenciu na meno a adresu, te-
lefónne ankety a rafinované priesku-
my spokojnosti zákazníkov.“ P.I.
,,Všetko je na webe! A väčšinou sme 
si sami na vine.“ L.J.
,,Skúste si predstaviť ochranu osob-
ných údajov napríklad v nemocnici. 
Koľkým ľuďom počas vyšetrení pre-
jde rukami váš zdravotný záznam a 
koľkí odolajú pokušeniu neposunúť 
vaše tajomstvá ďalej?“ S.R.
,,Ochrana údajov je nedostatočná. 
Ako inak si máme vysvetliť reklam-
né letáky s rodným číslom, na adre-
su trvalého pobytu? O dotieravých 
telefonátoch nehovoriac.“ A.A.
,,Chránené osobné údaje podľa mňa 
neexistujú. Počítačové technológie 
sú na takej úrovni, že preniknú vša-
de.“ M.S.
,,Máme tajné čísla, prihlasovacie 
poštové a bankové heslá, vstupné 
PIN kódy, elektronické zámky, atď. 
Ak takéto údaje  nosíme napísané v 
mobile, v obale pri dokladoch alebo 
v kabelkovom zápisníčku, je to zby-
točné.“ D.T.  Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Výročná schôdza
Výbor miestnej organizácie Slo-
venského rybárskeho zväzu v Ban-
skej Štiavnici oznamuje svojim čle-
nom, že Výročná členská schôdza 
sa uskutoční dňa 8.marca 2014 
a nie ako bolo písomne oznáme-
né 15.marca, kedy sa konajú voľby 
prezidenta SR. Za pochopenie Ďa-
kuje                           Výbor MO SRZ 
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Nový rok pre každého z 
nás znamená začiatok 
nových plánov, predsavzatí, 
stanovenia si nových cieľov, 
ktoré chceme počas nastá-
vajúceho roku uskutočniť 
nielen v súkromnom, ale aj v 
pracovnom živote.

 Nový rok je zároveň príležitosťou 
zhodnotiť a zamyslieť sa nad ro-
kom uplynulým. Zároveň nás na-
báda k tomu, čo by sme mali vy-
lepšiť a čoho sa vyvarovať. Život je 
nevyspytateľný v tom, že každému 
z nás prináša dni naplnené trápe-
ním, smútkom, neúspechom, ale na 
druhej strane aj dni radostné, vese-
lé a dobré.
Práve na tom dobrom by sme mali 

stavať svoje ďalšie predsavzatia, 
túžby a sny, napĺňať svoje predsta-
vy, vízie a nebáť sa prekážok, ktoré 
nás na ceste životom stretnú.
Naša odbočka PPZ č. 106 úspešne 
ukončila rok 2013, podarilo sa jej 
nábor nových členov splniť, všet-
ky požiadavky Ústredia v termíne 
zabezpečiť. Ešte stále z 213 odbo-
čiek zaraďujeme sa s počtom čle-
nov k prvej desiatke. K 31.12. 2013 
máme 937 členov.  Prosíme členov, 
aby i v tomto novom roku 2014 si 
svoju členskú povinnosť t.j. 10 eur 
uhradili do 25. júna. Členské mô-
žete uhradiť u p. Šajmerovej pred-
sedníčky, p. Chladnej, Pecníkovej a 
Wágnerovej, členkám výboru. Prio-
ritou PPZ je stále nábor nových čle-
nov.  Členom združenia sa môže 

stať občan SR vo veku od 18 do 55 
rokov na základe prihlášky. Získa-
vanie nových členov nie je len vecou 
výboru, ale týka sa všetkých členov 
odbočky. Preto vás prosíme, aby ste 
sa aj vy zapojili do získavania no-
vých členov, či už rodinných prísluš-
níkov, alebo svojich známych. Do 
nového roku 2014 želáme všetkým 
členom nášho združenia pevné 
zdravie, veľa šťastia, mnoho úspe-
chov a radosti, pokoja a lásky, vzá-
jomnej úcty a porozumenia a nado-
všetko božieho požehnania a božej 
milosti. Prejeme Vám, aby rok 2014 
bol šťastnejší a úspešnejší. A spoloč-
ne si ako vždy želáme menej zomre-
lých a viac nových členov. Za výbor 
odbočky PPZ č. 106 predsedníčka   
 Šajmerová Matilda

Občianske združenie PPZ na Slovensku 
Mám milú úlohu pozdraviť Vás, členov občianskeho združenia Podporné 
pohrebné združenie na Slovensku, na prahu nového roku 2014.

V utorok 21. 1. 2014, mali 
naši klienti možnosť stráviť 
netradičný deň v neďalekom 
meste Zvolen.

Osem mladých ľudí spolu so svoji-
mi sprievodcami sa zúčastnilo Malé-
ho projektu pod názvom: „ Výlet  pre 
klientov DSS s denným pobytom v 
Banskej Štiavnici do Zvolena.“ Cie-
ľom malého projektového zámeru, 
ktorý vypracovala sociálna pracovníč-
ka DSS pre deti, mládež a dospelých s 
mentálnym postihnutím pri SČK v 
B. Štiavnici bolo poskytnúť zážitok z 
divadelného predstavenia v Divadle 
JGT vo Zvolene,  navštíviť Zvolenský 
zámok a predovšetkým sprostredko-
vať našim klientom kontakt so zdra-
vými rovesníkmi. Tieto ciele  sa poda-
rilo naplniť. Všetci účastníci projektu 
sa zoznámili s divadlom, ľuďmi, kto-
rí sa na príprave predstavení podie-
ľajú. V spomínaný utorok sa zabavi-
li na komediálnej rozprávkovej hre s 
pesničkami Polepetko. Po krátkom 
občerstvení naše kroky smerovali do 
Zvolenského zámku, kde sme sa for-
mou interaktívneho vzdelávania zo-

známili s expozíciami tejto pozoru-
hodnej pamiatky. 

Tento deň zostane v našej  pa-
mäti ešte veľmi dlho a to nielen 
prostredníctvom fotografií či  videí, 
ale i v našich srdciach ako spomien-
ka nevšedná a nekaždodenná. 

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa na tejto vydarenej akcii po-
dieľali, osobitne firme SimKor s.r.o., 
za prepravu našich účastníkov a vo-

dičovi p. Valkovičovi, za ústretovosť 
a trpezlivý prístup.

 Malý projekt „ Výlet pre klientov 
DSS s denným pobytom v Banskej 
Štiavnici do Zvolena“ je podporený 
z Európskeho sociálneho fondu ako 
súčasť národného projektu Kom-
Prax – Kompetencie pre prax, kto-
rý organizuje IUVENTA – Sloven-
ský inštitút mládeže.

Andrea Kočalková

Nevšedný zážitok klientov DSS

Klienti Domova sociálnych služieb na výlete  foto Andrea Kočálková

Výzva
Milí Banskoštiavničania! Začiat-
kom nového roka pomaly uplý-
va čas bilancovania a hodnotenia 
toho minulého. Komisia kultúry 
pri MsZ v Banskej Štiavnici kaž-
doročne vyzýva obyvateľov nášho 
mesta a v poslednom období aj 
Neštiavničanov, ktorí žijú s naším 
kultúrnym dianím, aby si vybrali 
spomedzi osobností, kolektívov a 
kultúrnych podujatí v našom mes-
te, ktoré u nich najviac zarezono-
vali v minulom roku a svoje tipy, 
ako nominácie na ocenenie za rok 
2013 poskytli kultúrnej komisii. Z 
navrhnutých, najčastejšie sa opa-
kujúcich nominácií komisia ná-
sledne pripraví hlasovaciu anke-
tu prostredníctvom dostupných 
médií / Štiavnické noviny, inter-
net /, v ktorej budeme spoločne 
hlasovať za svojich favoritov. Títo 
budú ocenení v rámci tradičného 
slávnostného podujatia. Nominá-
cie môžete posielať do 20.2. 2014 
na emailovú adresu katarina.kis-
sova@banskastiavnica.sk, alebo 
osobne, príp. poštou doručiť na 
adresu mestskej knižnice. Za vašu 
spoluprácu vopred ďakujeme a te-
šíme sa na všetky ďalšie spoločné 
podujatia.                        

KK pri MsZ v BŠ 

Karnevalové popolud-
nie v Divnej pani
6. februára 2014 sa Kaviareň 
Divná pani premení  na miesto 
plné masiek a zábavy. Popoludnie 
bude venované všetkým deťom, 
ktoré prídu prezlečené  v kostý-
moch rôznych rozprávkových i ne-
rozprávkových bytostí. 
Deti, ktoré nemajú doma masky 
nemusia smútiť. Je pre nich pri-
pravené maľovanie na tvár.
Program bude plný kúzelníckych, 
žonglérskych a balónových vystú-
pení.  Pre všetky zúčastnené deti 
kúzelník vykúzli jedno veľké slad-
ké prekvapenie.
Každá detská maska bude odme-
nená prekvapením a v závere kar-
nevalového popoludnia zavládne 
detská diskotéka plná hudby, tan-
ca a zábavy.  
Miesto: Kaviareň Divná pani
Dátum a čas: 6. februára od 
16,00 hod.
Vstupné: detičky vstup zdarma, 
dospelá osoba 5€
Viac informácií: www.divnapani.
sk Sidónia Gáliková
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Keď prechádzam Dolnou ulicou 
v Banskej Štiavnici, spomeniem 
si na budovu Šusterfabriky 
(súčasná budova Cosmopolitan 
Bowling),  oproti Fajke smerom 
uličkou na Zvonový vršok, 
kde sme zasahovali v požiari, 
ako členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru. 

V roku 1983  bol vyhlásený požiar 
v objekte obuvníckeho družstva 
Ponitran – Oslany, pobočka Ban-
ská Štiavnica. Ako sme sa pribli-
žovali hasičským autom, už z diaľ-
ky bolo vidieť valiaci sa dym, ale 
aj šľahajúce plamene. Tieto zlo-
vestné plamene našťastie boli len 
z komína. Rýchlym požiarnym zá-
sahom sa nám podarilo oheň v za-
dechtovanom komíne uhasiť, a tak 
zlikvidovať aj možnosť roztrhnu-
tia komínového telesa a rozšírenie 
požiaru na celú strechu a budovu. 
V povalovom priestore pri hradách 
bolo množstvo papierových kra-
bíc, v ktorých boli naukladané faj-
ky z neďalekej výrobne fajok p. Ru-
dolfa Môcika.
Po úspešnom požiarnom zásahu 
sme mali pripravené občerstvenie 
v kancelárii vedúcej obuvníckeho 
družstva p. Anky Gregušovej. Spo-
mínam si na nezabudnuteľný po-
tlesk pri odchode z fabriky od 70 
členného ženského kolektívu. Toľ-
ko moja spomienka ako člena Dob-
rovoľného hasičského zboru.
   Do klubu Seniorov na Trojici v 
Banskej Štiavnici som sa prihlásil 
16.januára 2008. Jednou z členiek 
klubu je aj pani Emília Kopnicka 

rodená Exnárová, dcéra Ladislava 
Exnára veliteľa partizánskej sku-
piny Sitno, ktorý bol umučený v 
koncentračnom tábore Mathau-
sen. (Rakúsko).O rodine Exnáro-
vých spomenieme v ďalšom člán-
ku. 
Pani Emília Kopnická, naša rodáč-
ka, sa narodila dňa 9.októbra 1931 
v Banskej Štiavnici. V novembri 
1966 nastúpila ako robotníčka do 
obuvníckeho družstva Ponitran – 
Oslany  pobočky v Banskej Štiav-
nici. Vedúca pobočky bola p. Skal-
níková. Po pani Skalníkovej robil 
vedúceho podniku p. Vansač. Ako 
úradníčky pracovali p. Anna Gre-
gusová a p.Anna Stajníková. Ro-
botníčky v počte 70 boli aj domá-
ce Štiavničanky, ale aj z okolitých 
dedín. Vedúca dielne bola p. Milka 
Farbiaková. Všetko sa robilo ruč-
ne. Postupne to ženy zvládli veľ-
mi dobre a snažili sa dobre robiť aj 
dobre zarobiť. 

Postupne sa výroba začala dopĺňať 
strojovo. Výroba sa tým zvýšila. 
Prvé topánky boli dámske moka-
sýni „Tamara“ potom nasledovali 
ďalšie modely. (Pánske topánky v 
ich predajni  som si kúpil za 50 Kčs 
pozn. redaktora).
Vedenie družstva umožnilo ženám 
rekreácie a zájazdy do Nemecka, 
Maďarska, Chorvátska, Česka ako 
aj po Slovensku. Roky išli a  niek-
torí zamestnanci odišli, druhí pri-
šli. Pani Kopnická si spomína na 
vždy veselú Desanku, Marienku a 
Žofku zo Štiavnických Baní. Spo-
mína na Boženku Marcinekovú, 
Evku, Jolku a na všetky, ktoré sa 
mali rady a bolo ich veľa ako jed-
na veľká rodina. Keď p. Skalníková 
odišla, vedenie družstva prevza-
la p. Anna Gregušová. Výroba išla 
ďalej až do roku 1991.
V dolnej časti budovy bola aj opra-
vovňa obuvi, ktorú mala na staros-
ti p. Jolana Štangová. 
Spomenieme  niektoré pracovníč-
ky a pracovníkov družstva, ktoré si 
pamätáme a ospravedlňujeme sa, 
ktoré nebudú spomenuté:  Anna Ši-
mová, Anna Ostrohoňová, Emília 
Gajanová, Schromová, Sláviková, 
Cilka Nemčoková, Evka Štrbová, 
Evka Spišková, Viera Vlčková, Meš-
ťanová, Mária Regulová, Jolka Fré-
malová, Blažena Debnáriková,He-
lena  Maruniaková, Žofka Hyklová, 
Marta Pulišová, Anka Stajníková, 
Irena Ďuricová, Milka Glézlová Št. 
Bane, Milka Kopnická, M. Tótho-
vá, Terka Gregáňová, Grétka Pecní-
ková, Kočalková, Milka Farbiaková, 
A. Šimková a  S. Oravec Možno po 
prečítaní tohto článku sa nám pra-
covníčky ozvú a doplníme mená.

Vladimír Poprac

Banskoštiavnické obuvnícke výrobné 
družstvo – "Šuster fabrika"

Budova "Šuster fabriky" foto archív Oľgy Kuchtovej

Pracovníčky Šusterfabriky na zájazde - DUKLA. Zľava zhora: Milka 
Kopnická, Anna Gregušová, Milka Farbiaková, Žofka Hyklová Dole zľava: 
M.Tóthová, Anka Stajníková, Evka Spišková Fotoarchív. Emília Kopnická
foto archív Autora

Zdravý obed
Potrebujeme: 
1 sáčok cestovín (mušličky, maš-
ličky, vrtuľky), olej, brokolica (1  
sáčok mrazená zelenina mrkva, 
hrášok, kukurica, cibuľka), 1 kys-
lá smotana, soľ, 1 vajce
Postup: 
Uvaríme cestoviny ako aj broko-
licu. Pekáč vymastíme olejom a 
dáme ½ sáčku cestovín, nato bro-
kolicu a nato druhú časť cestovín. 
Zalejeme kyslou smotanou, v kto-
rej sme rozmiešali vajce a zapečie-
me. Ak by sme použili mrazenú 
zeleninu, tú podusíme na cibuľke. 
Vrch môžeme posypať nastrúha-
ným syrom. 

Dobrú chuť! E.U.

Medzinárodný 
rok rodiny
Tento rok 2014 je Medzinárod-
ným rokom rodiny, vyhlásený Ge-
nerálnym zhromaždením OSN. 
Všetky aktivity smerujú k spoloč-
nému cieľu:  dôstojnej oslave 20. 
výročia Medzinárodného roku ro-
diny (1994). Komisia OSN, ktorá 
formuluje sociálnu politiku, znova 
potvrdila úlohu rodiny ako priro-
dzenej a základnej jednotky spo-
ločnosti, ktorá má nárok na ochra-
nu zo strany spoločnosti aj štátu.
Rodina má primárnu zodpoved-
nosť za starostlivosť a ochranu 
detí. Deti by mali pre úplný  a har-
monický vývoj svojich osobností 
vyrastať v rodinnom prostredí a v 
atmosfére šťastia, lásky a porozu-
menia.
Cieľom nás všetkých by malo byť 
posilnenie vedomia hodnoty ro-
diny aj v súčasnej rýchlo menia-
cej sa spoločnosti a vyburcovanie 
politických činiteľov k zodpoved-
nosti pri napĺňaní koncepcie ro-
dinnej politiky ako aj k pozornos-
ti voči potrebám dnešných rodín. 
Podporme teda akcie, ktoré vyzý-
vajú k ochrane zdravého manžel-
stva, rodiny, detí aj náplne učenia 
na školách.

Ľubomír Počai        



9číslo 3 • 30. január 2014
sn@banskastiavnica.sk kultúra

Pozývame vás na najnovšie filmy

Vážení lúštitelia!
Výhru poukážku na nákup to-
varu v hodnote 10,-€ v predajni 
Afasion (pri soche Nácka), Rad-
ničné nám. 14, Banská Štiavni-
ca si výherca môže vyzdvihnúť v 
redakcii ŠN. Správne znenie krí-
žovky z č.1/2014: „Pokiaľ nedo-
kážeš premôcť hnev, premôže on 
teba.“ Výhercom sa stáva Vie-
ra Balážová, Dolná 31, Ban-
ská Štiavnica. Srdečne blaho-
želáme! Tento týždeň hráme o 
poukážku na nákup tovaru v 
hodnote 10,-Eur v predajni 
ALLCOM, Radničné nám. 11, 
Banská Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Senecu:  
A., Existuj, Koniec tajničky, pred-
ložka, 
B., Ženské meno, predpona biolo-
gický, spoluhlásky slova navil, hlas 
trúbky, drevený chlap,   
C., Von česky, dávaj radu, podľa čes-
ky, obojživelník, klamstvá,
D., Milý Fatimy, kradneš, vrchnák,

E., Časť domu, Eduard, zlý človek,  
F., Vykúpia, sodík a síra, sedel 
zdrobnene,   
G., Prvé písmeno abecedy, odo-
zva, malá Nela, meč,       
H., Osobné zámeno, oranie, plie-
tol, poľnohospodárska plodina, 
ozn. áut Uruguaja a Španielska, 
meter,      
I., 2.časť tajničky, 
J., Argón a kyslík, meno Roman-
číka st., snuje, čisti praním, domá-
ce zviera,
K., Rieka v Afrike, lál bez dĺžňa, 
úhor nemecky, slon, stred slova 
kadet.
1., Začiatok tajničky, naho na-
opak,    
2., Nestojíme, strčí pod vodu,   
3., Ozn. áut Panamy, vtom, zn. zub-
nej pasty,      
4., Obrázok skr., šarha, vydával 
zvuk vrnenia,   
5., Ozn. diabetických výrobkov, 
patriaca ose, existovala,
6., Malá loď, mužské meno,       

7., Francúzske meno Andrej, neo-
sloví pri príchode, 
8., Vedel, vládca Inkov,  
9., Nie tmavo, vynadal,          
10., Stráž bez mäkčeňa, sušené 
hľuzy niektorých stavačov,          
11., Papagáj, posielaš, výzva,        
12., Kotva, číra tekutina, Norbert,

13., Utorok skr., lesklosť, hinduis-
tický Boh, 
14., 3.časť tajničky, národ,
15., V poriadku, kladne nabitý 
atóm, americký herec, eman.
Pomôcky: Lamas, zlosyn, tĺk, Odol, 
salepy, apel. 

 Pripravuje: Anna Rihová
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Piatok 7.2. o 18:30 hod.
Odysea:Príbeh filmu
Pozývame vás na fascinujúcu cestu sve-
tom filmu od jeho vzniku na konci 19. 
storočia až po súčasnosť.Pútavým a za-
ujímavým spôsobom spracovaná téma 
vývoja filmu,od jegho počiatku až po 
súčasnosť.
Vstupné:3.50€   Študenti:2€   Perman-
netka na 8 dvojhodinových premieta-
ní:11€
Pri otvorení projektu 7.2. dostane kaž-
dý návštevník index návštev festivalo-
vých projekcií.
Všetci účastníci projektu Príbeh filmu: 
Odysea, ktorí nám pošlú vyplnené In-
dexy filmového diváka (so všetkými 15 
pečiatkami) dostanú ako darček vecné 
ceny od spoločnosti Film Europe: 
CERTIFIKÁT o absolvovaní projektu 
podpísaný Markom Cousinsom
a k tomu aj tričko a odznak s logom Prí-
beh filmu: Odysea
Vyplnené Indexy filmového diváka po-

sielajte nascanované v pdf. formáte na 
adresu sutaz@filmeurope.eu a do mailu 
uveďte adresu vášho bydliska, na kto-
rú vám môžeme zaslať ceny. Alebo po-
šlite váš Index poštou na adresu: Film 
Europe s.r.o., Matúškova 2148/10, 831 
01 Bratislava.

Sobota 1.2. o 18:30 hod.
12 rokov otrokom
Historická dráma, USA, 2013, 133 
min. MP, Vstupné:4€
Pravdivý príbeh o Solomonovi 
Northupovi, slobodnom newyor-
skom černochovi. V roku 1841 však 
bol unesený na plantáž v Lousiane, 
kde bol zotročený a až po dvanás-
tich rokoch sa mu podarilo získať 
pomoc...
Nedeľa 2.2. o 15:00 hod.
Šmolkovia II.
Animák,USA.101 min., 2013
Trhák minuloročnej sezóny pre 
každého malého,či velkého diváka,
Vstupné: 2€
Streda 5.2. o 18:30 hod.
Ja,Frankenstein
Sci –fi/Fantazy/Akcia,USA,92 min.
MP 15, Vstupné:4€
Adamovi, monštru vytvorenému 
šialeným doktorom Frankenstein, 
sa v pustatinách Antarktídy podari-
lo prežiť až do dnešnej doby. Vracia 
sa do moderného sveta ovládané-
ho nadprirodzenými silami, ktoré 
chcú ovládnuť svet a bude si musieť 
vybrať, na čiu stranu sa pridá...
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Asi na Slovensku nenájdete 
človeka, ktorý o Tescu 
nepočul. No počuli ste už, 
čo všetko Tesco robí pre 
Slovensko?

Ponúka zamestnanie tisícom 
ľudí. Nie na jednom mieste, ale po 
celej krajine. Za prácou tak ľudia ne-
chodia, ale práca prichádza ku nim 
do ich mesta či obce. Neraz v regió-
noch s vysokou nezamestnanosťou. 
Pracovné príležitosti pritom dáva 
ľudom rôzneho veku a vzdelania.  
Zamestnancom ponúka ďalšie 
možnosti ako rásť. Každý sa môže 
zapojiť do rozvojových programov a 
kariérne rásť. Dostať sa preto z po-
kladne až na riaditeľa hypermarketu 
je reálne a nič neobvyklé. No rovna-

ko Tesco spolupracuje so stredný-
mi odbornými školami, aby žiaci 
okrem teórie prišli na chuť praxi.
Podporuje lokálnych a sloven-
ských výrobcov. Málokto vie, že 
Tesco pomáha slovenským výrob-
com. Už ich je viac ako 800, ktorí 
dodávajú na pulty predajní. A kto 
chce rásť, ako napríklad Tatranská 
mliekareň TAMI, tak využil príleži-
tosť dostať sa do Tesca v okolitých 
krajinách. Podporuje a propaguje aj 
malých pekárov neraz blízko svo-
jich obchodov. Je ich už vyše 50 a 
ich čerstvé pečivo, obľúbené chute, 
tak zákazníci nájdu v regáloch kaž-
dý deň.
Patrí medzi najväčších platiteľov 
daní a k významným investorom.  
Tesco podporuje Slovensko už len 

tým, že na ňom pôsobí. Patrí me-
dzi najväčších platiteľov daní a roč-
ne investuje do svojich nových ale aj 
existujúcich prevádzok ďalšie milió-
ny eur. Na stavbách sa opäť podieľa-
jú stavebné spoločnosti a dodávate-
lia služieb pôsobiaci na Slovensku. 
Podporuje svoje okolie. Každá 
predajňa podporuje už od svojho 
otvorenia aktivity neziskového sek-
tora. Veľká dávka pomoci smeruje 
aj z Nadácie Tesco. Ale o tom si už 
povieme viac neskôr. Bližšie infor-
mácie o spoločnosti, ale aj správnu 
odpoveď na súťažnú otázku nájdete 
na stránke www.tesco.sk (v sekcii O 
nás).  Peter Sklenář

Tesco PRE Slovensko

V nedeľu 26.januára 2014 
ponúklo Divadlo Pivovaru 
ERB svojim malým i veľkým 
návštevníkom adaptáciu 
známej rozprávky Pavla 
Dobšinského ,,O troch 
grošoch“.

Klasický rozprávkový príbeh  pre-
nesený do súčasnosti, obohatený 
krásnymi pesničkami, ale aj po-
riadnou dávkou humoru a satiry, v 
úžasnom podaní hercov bratislav-
skej Novej scény, v réžii Róberta 
Matyusa a dramaturgickom spra-
covaní Jany Liptákovej, srdeč-
ne rozosmial a roztlieskal vďačné 
publikum Divadla Pivovaru ERB.
V úlohe krásnej, nežnej a spra-
vodlivej Rozprávky sa predstavi-
la Karin Olasová, ktorá všetkých 
potešila dobrotivým zjavom i roz-
právkovo zvonivým hlasom. 
Dvoch prefíkaných kráľovských 
radcov a ministrov, starajúcich 
sa len o vlastné platy a odme-
ny, zatiaľ, čo kráľovstvo zmáhajú 
dane, chudoba a hlad, presvedči-
vo a veľmi vtipne stvárnili Přemysl 
Boublík a Erik Peťovský. ,,Nech už 
národ nebľaboce, že nemá čo jesť 
a piť, my chceme mať len Viano-
ce, aké majú byť.“ Herecký talent 
a  majstrovstvo Jany Valockej na-
plno vyniklo v úlohe radcami ma-
nipulovateľnej kráľovnej. Ale 
toto sa mení vo chvíli, keď spo-

znáva skromného a pracovitého 
cestára, ktorého stvárnil  Samu-
el Spišák (známy aj ako Patrik zo 
seriálu Panelák). Kráľovnú dojme 
jeho príbeh o troch ťažko zarobe-
ných grošoch, pričom jeden vracia 
staručkému otcovi, druhý požičia-
va ešte malému synovi a iba tretí 
ostáva jemu na živobytie. A kým 
bezcitní a nenásytní radcovia sa 
neustále sťažujú a  lobujú za zvy-
šovanie svojich platov a odmien, 
chudobný cestár má srdce plné lá-
sky a aj pri ťažkej práci si pospevu-
je. (Autorom duchaplných textov 
piesní je Sergej Címa.)
Našťastie, ako to už v rozprávkach 
býva zvykom, aj v tomto príbe-
hu víťazí zdravý úsudok a rozum 
nad hlúposťou, chamtivosťou, zlo-

bou... Skromný a pracovitý cestár 
sa v závere stáva kráľovským rad-
com. Kráľovná je spokojná, ľud v 
krajine je oslobodený od vysokých 
daní a biedy, len radcovia  bedá-
kajú pri plátaní cestných výtlkov. 
Dobro je odmenené, a to nielen v 
rozprávke.
Aj Divadlo Pivovaru ERB sa rozho-
dlo odmeniť pred polročným vy-
svedčením pilnosť a pracovitosť 
troch desiatok najlepších žiakov 
banskoštiavnických základných 
škôl vstupenkou na toto krásne 
predstavenie. Veríme, že na ne-
všedný darček budú dlho a s láskou 
spomínať aj vďaka fotografiám a 
autogramom, ktoré im ochotne na 
pamiatku venovali sympatickí her-
ci.  Janka Bernáthová

O troch grošoch

Hlavní protagonisti divadelného predstavenia foto Lubo Lužina

Erb Vás pozýva...
Všetko o ženách
Úchvatná komédia, ktorá odhalí 
všetko, čo ste chceli vedieť o že-
nách, no báli ste sa opýtať. 
Skvelý herecký trojkoncert plný 
emócií, intríg a šteklivých ta-
jomstiev od jedného z najhráva-
nejších 
súčasných autorov Chorváta M. 
Gavrana.
Účinkujú:
Andrea KARNASOVÁ
Bibiana ONDREJKOVÁ
Andrea ZIMÁNYI-PROFANTO-
VÁ
réžia: Minim F. OTZOW
Miesto a čas: piatok 21. febru-
ára 2014 o 19.00 v Divadle Pi-
vovaru ERB
Vstupenky: 26 €, členovia Klubu 
ERB 24 €
Predpredaj (do 5. februára): 21 
€, členovia Klubu ERB 19 €
Mládeži do 16 rokov je predsta-
venie neprístupné.
Rezervácie a bližšie informácie: 
kultura@pivovarerb.sk, mobil: 
0918 182 859

Reštaurácia Pivovaru ERB 

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny prí-
buzných, starajúcich sa o blízke-
ho s Alzheimerovou chorobou, 
ktorá sa  uskutoční  dňa 06. 
02. 2014 o 14.00 hod.  v spolo-
čenskej miestnosti  DOMOVA 
MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská 
Štiavnica.
Téma:  Ako si zachovať funkčný 
mozog čo najdlhšie.  Prednáša-
júci: Mgr. Chovanová Zuzana
Tešíme sa na vás!
e-mail: riaditel@domovmarie.sk
Tel.: 045/6921401, 6921366
zdravdm@domovmarie.sk  
0903/266 212

Pozvánka
Duo Jamaha a Ozefa Omáčkech 
Vás pozývajú na hudobno-zábav-
ný program, ktorý sa uskutoční 
4.2.2014 o 19:00 v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1, Banská 
Štiavnica, vstupné 5,-Eur. Pred-
predaj vstupeniek: Informačné 
centrum, Nám. sv. Trojice 6, Ban-
ská Štiavnica, 045/694 96 53, e-
mail: ic@banskastiavnica.sk.  
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Patrik Jány a Štefan Šulek ml.  foto archív šn

V dňoch 25.-26.1.2014 sa 
konali v Brezne majstrovstvá 
Banskobystrického kraja v 
streľbe zo vzduchových zbraní. 

Mladí strelci z Športového strelecké-
ho klubu Banská Štiavnica obsadi-
li vo svojich kategóriách 1.miesto a 
stali sa majstrami Banskobystrické-
ho kraja. Kategória dorastenci 40 vý-
strelov v stoji:
Štefan Šulek ml. – 1. miesto
Kategória kadeti 60 výstrelov v stoji:
Patrik Jány – 1.miesto

Ľubomír Drbohlav

Majstrovstvá Banskobystrického kraja 
v streľbe zo vzduchových zbraní

Autorský klub literátov, 
hudobníkov, výtvarníkov  a 
fotografov v Banskej Štiavnici  
vstúpil do nového roka  plného 
krásnych plánov a predsavzatí, 
srdečným stretnutím svojich 
členov. 

Uskutočnilo sa 14. januára 2014 v 
„Modrom dome“ na Trojičnom ná-
mestí, kde sa autori  takmer pravi-
delne každý mesiac stretávajú. Pred-
sedníčka klubu Mgr. Mária Petrová 
na úvod všetkých  privítala a po-
priala im hlavne pevné zdravie, veľa 
umeleckých inšpirácií, ale i úspechov 
v tom, čo robia radi a s láskou. Emo-
tívna spomienka patrila básnikovi 
Milanovi Rúfusovi a zosnulej členke 
nášho klubu PhDr. Eleonóre Bujno-
vej, CSc. Skvelou knižnou novinkou 
s názvom „HUGO“ sa pochválila Ľu-

bica Bystrická a priateľom z klubu 
venovala aj prvé autogramy. Nový 
rok so sebou prináša  nové plány a 
predsavzatia. Priaznivci A - klubu sa 
môžu tešiť na stretnutie s autormi a 

ich tvorbou na pripravovanom pod-
ujatí s názvom ,,Sneží nám láska do 
spomienok“, ktoré sa uskutoční 14. 
februára 2014 v Reštaurácii Galle-
ry. Janka Bernáthová

Na úvod odvetnej 
časti prehra LN TRADE
5. liga v stolnom tenise.

Stolní tenisti LN Trade sa stretli 
na domácich stoloch s dosiaľ ne-
porazeným lídrom 5. ligy, druž-
stvom OŠK Stará Kremnička, 
ktorému podľahli pred početnou 
diváckou kulisou v pomere 3:15. 
Aj keď je rozdiel v skóre vysoký,  
mnohé zápasy sa skončili len tes-
ne 3:2 v prospech súpera. Hlavne 
v koncovkách zápasov sa prejavi-
la vyššia vyhratosť hráčov Starej 
Kremničky. Sympatické bolo, že 
diváci aj pri nepriaznivom stave 
neúnavne povzbudzovali hráčov 
LN TRADE a vydržali až do kon-
ca stretnutia.
Ďalšie stretnutie odohrá LN TRA-
DE v nedeľu o 10:00 v Žiari nad 
Hronom, proti MŠK Žiar „C“.
LN TRADE – OŠK Stará Kremnič-
ka  3:15
Body za LN Trade: Buzalka 2, 
Marko 1.

Novoročné stretnutie A - klubu

Členovia Autorského klubu literátov  foto archív Janka Bernáthová

Slovenské banské múzeum 
Program pre verejnosť: 
február 2014

05.02.2014 streda 
Pletenie košíkov z pedigu - malé i 
veľké okrúhle i oválne, 
farebné i prírodné košíky (3,00-
8,00 €)
12.02.2014 streda 
Maľba na hodváb - obrázky, šatky, 
šále...v širokej škále farebných od-
tieňov a vzorov 
(4,00-8,00 €) 
14.02.2014 piatok 

Maľba na hodváb (4,00-8,00 €)
19.02.2014 streda 
Tvarovanie z hliny (1,50 €) 
Smaltovaný šperk 11.00-16.00 hod. 
(1,50-4,00 €) 
20.02.2014 štvrtok
Batikovanie voskom i viazaním - ča-
kané i nečakané vzory oživia vaše 
staré tričká 
(treba si doniesť) alebo tašky 11.00-
16.00 hod. (1,50-3,00 €)
21.02.2014 piatok 
Paličky pre šikovné ručičky - zákla-
dy paličkovanej čipky 
v Galérii Jozefa Kollára 11.00-15.00 

hod.
26.02.2014 streda 
Smaltovaný šperk (1,50-4,00 €)
28.02.2014 piatok 
Batikovanie (1,50 €)
MIESTO:
14:00 - 16:00 hod.
Kammerhof-dielnička (Kammer-
hofská 2), Banská Štiavnica
ČAS: 14:00 – 16:00
KONTAKT: 
Mgr. Anna Ďuricová, tel.č.: 045/694 
94 51, 045/694 94 36 e-mail: en-
viro@muzeumbs.sk, www.muze-
umbs.sk

Škola v múzeu - hráme sa na remeselníkov

Pekné 
popoludnie
Dňa 23.01.2014 sa členovia klubu 
dôchodcov z Banskej Štiavnice zú-
častnili rehabilitačného popolud-
nia vo Vodnom raji v obci Vyhne.
Vo výplavovom bazéne v tep-
lej vode sme si vyhriali skrehnu-
té kosti. Pri dobrej nálade pook-
riali nie len na tele, ale aj na duši. 
Dobrá nálada a príjemná atmosfé-
ra nás neopúšťala ani v autobuse 
na ceste späť. Kde sme si aj zaspie-
vali. Veľké prekvapenie nás čakalo 
v Banskej Štiavnici v Meštianskej 
pizzerii v podobe teplej pizze a ne-
alko nápojov.
Za túto vydarenú akciu by sme sa 
chceli poďakovať vedúcej klubu 
pani M. Boroškovej a sponzorovi 
akcie pánu P. Ernekovi. Tento svo-
jím sponzorským darom dokázal 
vyčarovať úsmevy na našich tvá-
rach. Keby takýchto sponzorov, 
ktorí myslia aj na našich seniorov 
bolo viac. Ešte raz ďakujeme, čle-
novia klubu.               J. Surovcová

Masáže
Prevencia a pomoc pri bolestiach 
svalov a kĺbov – masáže, banko-
vanie, Aneta Dunová -  Plaváreň, 
Banská Štiavnica, tel.č.: 0907 236 
826.
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služby

inzercia

Predám na Povrazníku pekný  �
RD, cena dohodou, tel.č.: 0903 121 
901  

Predám pozemok na Štefultove,  �
výmera 1 050m², 20,-€/1m². Na 
pozemku je voda, elektrina, plyn, 
tel.č.: 0903 121 901

Dám do prenájmu 2-izbový byt  �
na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 
505

Ponúkam podnájom v podkro- �
ví RD pod Kalváriou pre 1-2 osoby, 
tel.č.: 0910 488 211

Prenajmem byt na Križovatke  �
v BŠ, cena 230,-€ + energie, tel.č. 
0918 304 969

Dám do prenájmu RD v B.Stude- �
nci slušnej rodine, tel.č.: 0907 712 
460

Prenajmem 2-izbový byt na  �
Drieňovej, tel.č.: 0904 255 972 

Predám 2-izbový byt na Drie- �
ňovej, cena 23 000,-€, tel.č.: 0908 
531 875

Prenajmem na Povrazníku veľkú  �
garáž na podnikanie, 57 m², WC, 
voda, cena dohodou, tel.č.: 0903 
121 901

Prenajmem na Povrazníku halu  �
s možnosťou bývania, 360 m² + 
dvor, cena dohodou, tel.č.: 0903 
121 901

Taxi: 0940 747 999 �
Projektovanie, stavebné povole- �

nia, kolaudácie, vyhľadávanie a vy-
sporiadanie vlastníctva, zmluvy do 
katastra, tel.č.: 0915 868 660

Poskytujem pôžičky pre zamest- �
naných, nezamestnaných, matky 
na materskej dovolenke v hotovos-
ti aj v sobotu a nedeľu, volajte non-
stop 0907 693 596

Požičiavam karnevalové kostý- �
my, tel.č.: 0908 190 312

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
palety, brikety, dovoz zo stavebnín, 
štrky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 
0903 121 901

Predám novú liaheň na 50 ks  �

reality

práca
Prijmeme vyučenú šičku, krajčír- �

ku, ihneď, nástupný plat od 450,-
EUR. Sedačky, s.r.o., Tabaková 1, 
B. Štiavnica, kontakt: sedacky@se-
dacky.com, tel.č.: 0903 405 629

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

Ponúkame bezplatné omladenie pleti pomocou 
neinvazívnych metod: 1. iontoforéza - vpravovanie 
kyseliny hyaluronovej do najhlbších vrstiev pokožky 

2. radiofrekvencvia - zmenšovanie tukových 
vankúšikov na tele a tvári, odstraňovanie celulitídy, 
spevňovanie pokožky. Divná Pani ( 1. poschodie)

 Kontakt: 0905 885 690; tanja.vortex@gmail.com

Navštívte našu novo otvore-
nú predajňu pivovaru Steiger, 
ktorá sa nachádza v Gaudea-
mus student pub, oproti býva-
lej baníckej školy. Máme otvo-
rené každý deň.  Viac na www.
gaudeamusbs.sk.  Akciová po-
nuka: na fľaškové pivá 0,5l.
Kachelmann clasic 0,29 €
Steiger 10% 0,39 €
Steiger 11% sv. 0,42 €
Steiger 11% tm. 0,50 €
Steiger 12% 0,48 €
Ponúkame kompletný sorti-
ment pivovaru Steiger aj dar-
čekové predmety . Pivo vo fľaš-
ke, plechu aj na kusy. 

Kadernícky salón 
nechtové štúdio
 Lenka Lazárová
 Strihanie vlasov bez  

objednania, Križovatka 5  
(bývalá Barbora 1.posch.) 
0907 617 217

Jedinečný úver!
- na splatenie dlhov v bankách, s 
nízkym úrokom, bez poplatku vo-
pred, aj na dlhšiu dobu, nevadí ak 
máte nízky príjem, bez ručiteľa
- 10 000 od 70,-€/mes.
- 20 000 od 138,-€/mes.
- 30 000 od 200,-€/mes.
Volajte: 0903 551 484

vajec, cena 85,-€, www.liahen.sk, 
tel.č.: 0907 181 800

Auto-Spojky, rozvody, náhradne  �
diely, www.autowit.sk, tel.č.: 0907 
181 800

Predám pozinkovaný plech tabu- �
le, tel.č.: 0907 653 987

Jawa, CZ – kúpim takéto motor- �
ky, môžu byť aj nepojazdné, alebo 
diely, tel.č.: 0915 215 410


