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InzercIa

Riešenie problematiky diabe-
tologickej ambulancie v našom 
meste.

Na základe opakovaných podne-
tov od občanov nášho mesta a 
okresu na nepostačujúce posky-
tovanie zdravotnej starostlivos-
ti pre diabetologických pacientov, 
požiadala primátorka mesta, v ok-
tóbri 2013,  Všeobecnú zdravotnú 
poisťovňu, a.s. , Úrad banskobys-
trického samosprávneho kraja a 
riaditeľa Všeobecnej nemocnice 
v Žiari nad Hronom o rozšírenie 

poskytovania zdravotnej 
starostlivosti vo vtedajšej 
ambulancii DiaInt, s.r.o. a 
zriadenie ďalšej diabetolo-
gickej ambulancie.   Od no-
vembra 2013 skončila s per-
sonálnych dôvodov svoju 
činnosť aj ambulancia DiaInt, 
s.r.o. a diabetologickým pa-
cientom z okresu Banská Štiav-
nica nezostala iná možnosť, len 
hľadať si lekára v tomto odbore v 
iných mestách, čo je pre mnohých 
starších a aj inými chorobami tr-
piacich pacientov ťažké a kompli-

kované. Primátorka mesta 
medzitým oslovila aj iných 

poskytovateľov zdravotníc-
kych služieb v špecializova-

nom odbore diabetológia a 
tiež priamo aj niekoľkých le-
károv – diabetológov, rokova-
la so zdravotnými poisťovňa-
mi, ponúkla pomoc  a podporu 

pri zriadení ambulancie v Ban-
skej Štiavnici a tiež možnosť za-
bezpečenia bytu pre lekára. 
Napriek tejto snahe sa diabetologic-
kú ambulanciu v Banskej Štiavnici 
nepodarilo zabezpečiť. •3.str.

Mesto Banská Štiavnica potrebuje 
diabetológa

Súťaž s Tesco
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, príp. vhodiť do schránky 
v termíne do 17. februára. Prvých 
šťastných výhercov vyžrebujeme v 
deň otvorenia supermarketu Tesco. 
Prajeme veľa šťastia!
2. kolo - Súťažná otázka:
Ako sa volá výrobkový rad zdra-
vých potravín určený pre deti?

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.3

Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala 
na 29.1.2014 rokovanie MsZ.

Neprítomní (ospr.): Helena Ko-
ťová
MsZ schválilo:
- program rokovania zasad-
nutia Mestského zastupiteľ-
stva v B.Štiavnici s dátumom 
29.1.2014
- návrh VZN o financovaní škôl  
- vnútorný predpis – zásady od-
meňovania primátora, zástupcu 

primátora, hlavného kontrolóra, 
poslancov, predsedov a členov 
komisií mesta Banská Štiavnica 
- I. rozpočet mesta Banská Štiav-
nica na rok 2014 nasledovne:
1. Bežný rozpočet
- príjmy: 5 180 535 €    
- výdavky: 2 942 153 € 
2. Kapitálový rozpočet
- príjmy: 2 652 910 €     
- výdavky  2 726 367 €     
3. Príjmy rozpočtových organizá-
cií mesta:
• ZŠ J. Horáka: 21 210 €     

• ZŠ J. Kollára: 12 566 €     
• Základná umelecká škola: 31 
547 €     
•Centrum voľného času:  1 160 €     
•MŠ Bratská: 16 800 €     
• MŠ 1. mája: 12 400 €  
• MŠ Mierová: 4 227 €   
Spolu:: 109 910€
4.Výdavky rozpočtových organi-
zácií mesta:
• ZŠ J. Horáka:  885 720 € 
•ZŠ J. Kollára: 437 143 € 
• Základná umelecká škola: 267 
215 €

Z januárového rokovania MsZ

•3.str.

Špeciálne 
„Valentínske  premietanie"
 s množstvom prekvapení... 

  Piatok 14.2. o 18:30 hod.       

Zimný príbeh   
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Oznámenie o konaní voľby prezidenta 
Informácia o čase a mieste 
konania voľby prezidenta 
Slovenskej republiky 

Mesto Banská Štiavnica podľa § 14 
ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spô-
sobe voľby prezidenta Slovenskej re-
publiky, o ľudovom hlasovaní o jeho 
odvolaní a o doplnení niektorých ďal-
ších zákonov v znení neskorších pred-
pisov  oznamuje,  že
1.Voľba prezidenta Slovenskej re-
publiky sa vykoná v sobotu 15. 
marca 2014 od 7.00 hodiny do 
22.00 hodiny. Ak ani jeden z kandi-
dátov na prezidenta Slovenskej re-
publiky nezíska nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov oprávnených voličov, 
bude sa druhé kolo voľby konať v so-
botu 29. marca 2014 od 7.00 hodiny 
do 22. hodiny.
2. Miestom konania volieb prezi-
denta Slovenskej republiky:
a) v okrsku č. 1 je volebná miestnosť 
v zasadačke Mestského úradu, Rad-
ničné námestie č. 1,  pre voličov s tr-
valým pobytom na ulici: Akademická, 
Andreja Kmeťa, Andreja Sládkoviča, 
Antona Pécha, Bočná, Botanická, Da-
niela Licharda, Dolná Resla, Dolná ru-
žová, Družicová, Horná Resla, Hor-
ná ružová, Ing. Štefana Višňovského, 
Jána Bottu, Jaroslava Augustu, Jo-
zefa Karola Hella, Kamenná,Katova, 
Klinger, Koncová, Kutnohorská, Malá 
okružná, Martina Kukučína,Nad Roz-
grundom, Námestie sv. Trojice, No-
vozámocká, Pavla Kyrmezera,Pod 
Červenou studňou, Pod Paradajzom, 
Radničné námestie, Samuela Miko-
víniho, Staromestská, Staronová,  Sta-
rozámocká, Strieborná, Úvozná, Vie-
ry Václavekovej,Vilová a Vodárenská,                       
b) v okrsku č. 2 je volebná miestnosť 
v Hoteli Kerling, Ul. dolná č. 12/A, 
(bývalá budova plynárov), pre voličov 
s trvalým pobytom na ulici: Dolná, 

Farská, Jána Hollého, Jána Palárika, 
Kammerhofská, Malé trhovisko, Mlá-
dežnícka č. 11-24, Na Zigmund šach-
tu, Remeselnícka, Robotnícka, Spoj-
ná, Tabaková, Záhradná a Zvonová,
c) v okrsku č. 3 je volebná miestnosť 
v Domove mládeže Strednej lesníckej 
školy, Ul. mládežnícka č. 4,  pre voličov 
s trvalým pobytom na ulici:
8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllne-
rovej, Banícka, Belianska, Belianske 
jazero, Dr. Imricha Tótha, Družstev-
ná, Ďurka Langsfelda, Hájik,  Joze-
fa Miloslava Hurbana, Jurija Gagari-
na, Lesnícka, Ľudmila Podjavorinskej, 
Mierová, Michala Miloslava Hodžu, 
Michalská, Mládežnícka  od č. 1 po č. 
10, Osadná, Pavla Országha Hviezdo-
slava, Petra Jilemnického, Pod Kalvá-
riou, Poľnohospodárska, Pustá, SNP 
od č. 1 po č. 21/B, Svätozára Hurba-
na Vajanského, Šobov, Športová a Vý-
skumnícka,
d) v okrsku č   4 je volebná miestnosť 
v Základnej škole Jozefa Horáka, Ul. 
Pavla Dobšinského č. 17, pre voličov s 
trvalým pobytom na ulici:
Antona Bernoláka,  Ivana Krasku, 
Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 
Križovatka, Ľudovíta Štúra, Martina 
Hattalu, Pavla Dobšinského, Pletiar-
ska, Slovanská, Staničná, Údolná a 
Železničiarska
e) v okrsku č. 5 je volebná miestnosť 
v Materskej škole – horná budova, Ul.  
1. Mája č.4, pre voličov s trvalým po-
bytom na ulici:
1.mája,  Andreja Trúchleho Sytnian-
skeho, Dr. Vladimíra Clementisa, 
Drevená, Eleny Maróthy – Šoltéso-
vej,  Jozefa Horáka, Karola Šmidke-
ho, Kolpašská, Ladislava Novomes-
kého, Martina Benku, Okrúhla, Pod 
Trojickým  vrchom, Trate mládeže, 
miestna časť Počúvadlianske jazero, 
miestna časť Banky a to ulice: Hado-
vá, Hlavná, Horná, Majer, Na jazero a 

Vyhnianska,
f) v okrsku č. 6 je volebná  miestnosť 
v Základnej škole Jozefa Kollára, Ul. 
Ludvíka Svobodu č. 40, pre voličov s 
trvalým pobytom na ulici: Ludvíka 
Svobodu,
g) v okrsku č. 7 je volebná miestnosť 
v Základnej škole Jozefa Kollára, Ul. 
Ludvíka Svobodu č. 40,  pre voličov 
s trvalým pobytom na ulici: Bratská, 
Drieňová, Energetikov, Kysihýbelská, 
Okrajová, Ovocná, Pátrovská, Poľov-
nícka a Roľnícka,
h) v okrsku č. 8 je volebná miestnosť 
v Základnej škole Jozefa Kollára, Ul. 
Ludvíka Svobodu č. 40, pre voličov 
s trvalým pobytom na ulici: MUDr. 
Jána Straku, SNP od čísla 22 až 39 a 
Učiteľská,
ch) v okrsku č. 9 je volebná miestnosť 
v Domove Márie - spoločenská miest-
nosť, Ul. špitálska 3, vchod z Ul. bu-
dovateľská, pre voličov s trvalým po-
bytom na ulici: Antolská, Brezová, 
Budovateľská, Cintorínska, Ferka Ur-
bánka, G.Z.Laskomerského, Horná 
Huta, Hutnícka, Jána Amosa Komen-
ského, Jozef Cígera Hronského, Joze-
fa Gregora Tajovského, Kremenisko, 
Ladislava Exnára, Lintich, Na Mária 
šachtu,  Obchodná, Povrazník, Raky-
tová, Špitálska a Štefana Krčméryho,
j) v okrsku č. 10 je volebná miestnosť 
v Požiarnej zbrojnici, Ul. požiarnická 
č. 8, pre voličov s trvalým pobytom na 
ulici: 29. augusta, Boženy Němcovej, 
Boženy Slančíkovej - Timravy, Ilijská, 
Janka Jesenského, Jozefa Ignáca Baj-
zu, Jozefa Kollára, Jozefa Škultétyho, 
Kríková, Krížna,Na Matej štôlňu, Na 
Maximilián šachtu, Námestie padlých 
hrdinov, Obrancov mieru, Partizán-
ska, Podhájska, Potočná, Požiarnic-
ká, Rudolfa Debnárika, Sama Chalup-
ku,Srnčia, Stratená, Školská, Štefana 
Moyzesa a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková

V poradí 2.ročník hodno-
tenia turistických regiónov 
Slovenska zabezpečil tím 
pracovníkov a študentov 
Obchodnej fakulty Ekono-
mickej univerzity v Bratislave 
(OF).

 Ide o prestížne ocenenie úsilia ob-
lastných organizácií cestovného 
ruchu, ktoré vyplýva z výsledkov 
hlasovanie návštevníkov našich re-
giónov. Cieľom ocenenia je tiež pod-

poriť malých a stredných podnika-
teľov v kooperačných aktivitách na 
úrovni regiónov.
Cena KrištOF symbolicky spája v 
sebe patróna cestovateľov Krišto-
fa ako aj iniciálu Obchodnej fakul-
ty. Za rok 2013 cenu získal región 
Malej Fatry, ktorý nazbieral najviac 
bodov za najlepšie ubytovacie za-
riadenia v kategórii penzióny a Re-
gión Štiavnica, ktorý získal cenu za 
atraktívnosť a pestrosť celkovej po-
nuky. Pri slávnostnom odovzdáva-

ní ceny na medzinárodnom veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiato-
ur 2014 dekan OF Ing. Štefan Žák, 
PhD. zároveň vyhlásil 3. ročník tejto 
súťaže, v ktorom je možné hodno-
tiť zariadenia regiónov počas celé-
ho roka 2014. Zariadenia, ktoré sa 
chcú zúčastniť tejto súťaže, sa môžu 
registrovať na portáli www.farmap.
sk. Cenu prevzali Igor Kuhn za OO 
CR Región Štiavnica a Ing. Ján Se-
dílek za Informačné centrum mesta 
Banská Štiavnica. Igor Kuhn

Región Štiavnica získal cenu KrištOF 

Pracovné rokovanie k úprave  �
amfiteátra.  
4. 2.
Uskutočnila sa gremiálna po- �
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení 
MsÚ.  
Pracovné rokovanie so zástup- �
cami Prima banky Slovensko, 
a.s. a  SLSP, a.s. 
Účasť na prezentácii materiálu  �
spoločnosti VVMZ, s.r.o v sú-
vislosti s realizáciou projektu 
Podpora infraštruktúry cestov-
ného ruchu v štiavnickom regi-
óne.   
5. 2.
Pracovné rokovanie k zdravot- �
níctvu.
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami spoločnosti Svet zdravia, 
a.s.  
6. 2.
Uskutočnilo sa jubilejné stret- �
nutie a prijatie u primátor-
ky mesta Banská Štiavnica pri 
príležitosti 40. výročia vzni-
ku Klubu dôchodcov v Banskej 
Štiavnici.  
Pracovné rokovanie na VÚC  �
BBSK k riešeniu problematiky 
poskytovania zdravotníckych 
služieb.  
7. 2.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová
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Dňa 27. januára 2014 bol doruče-
ný Mestu Banská Štiavnica z Odbo-
ru zdravotníctva, Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja list tohto 
znenia:
   „Vážená pani primátorka. Od-
bor zdravotníctva Úradu Bansko-
bystrického samosprávneho kra-
ja v Banskej Bystrici, dostal Vašu 
žiadosť o rozšírenie poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v diabe-
tologickej ambulancii, resp. zriade-
nie ďalšej diabetologickej ambulan-
cie v nemocnici v Banskej Štiavnici. 
Vzhľadom na to, že o sieti zdravot-
níckych zariadení rozhodujú zdra-
votné poisťovne, oslovili sme ich a 
z ich stanovísk vyberáme: Stano-
visko Všeobecnej zdravotnej pois-
ťovne krajská pobočka Banská Bys-
trica Vám bola zaslané priamo zo 
zdravotnej poisťovne. Podľa neho 
je sieť zmluvných ambulancií v od-
bore diabetológia, poruchy látko-
vej premeny a výživy v kraji na-
plnená na 205%, poisťovňa má v 
regióne uzavreté zmluvy so spo-
ločnosťou MUDr. Prachárová, s.r.o. 
Žiar nad Hronom a DiaInt, s.r.o. 
Banská Štiavnica. Dôvera zdravot-

ná poisťovňa má záujem o zabez-
pečenie zdravotnej starostlivosti, k 
rozšíreniu sa vyjadrí až po doručení 
kompletných podkladov od posky-
tovateľa zdravotnej starostlivosti. 
Zdravotná poisťovňa Union vzhľa-
dom na pozastavenie činnosti Dia-
Int, s.r.o. Banská Štiavnica zabez-
pečila zastupovanie ambulanciou v 
okrese Žarnovica. V prípade vytvo-
renia novej ambulancie v Banskej 
Štiavnici, bude uvažovať o rozšírení 
zmluvy, pokiaľ ambulanciu zriadia 
Nemocnice a polikliniky a.s. Brati-
slava v meste Banská Štiavnica.
   Vážená pani primátorka, prob-
lém s nedostatočným zabezpeče-
ním služieb diabetológa vo Vašom 
meste súvisí s nedostatkom lekárov 
s touto špecializáciou, ktorí by mali 
záujem zriadiť, alebo rozšíriť ambu-
lanciu v Banskej Štiavnici.  Aj exis-
tujúca ambulancia DiaInt Banská 
Štiavnica požiadala o pozastavenie 
činnosti z personálnych dôvodov.
   Odbor zdravotníctva pomáha pa-
cientom nájsť lekára, ktorý im po-
skytne zdravotnú starostlivosť, v 
rámci svojich kompetencií pomo-
hol aspoň čiastočne zlepšiť situ-

áciu: podľa ústnej informácie od 
1.2.2014 všeobecná zdravotná po-
isťovňa zvyšuje zmluvný objem vý-
konov MUDr. Prachárovej pre ošet-
renie pacientov z Banskej Štiavnice.
   BBSK v prípade záujmu vydá po-
volenie na prevádzku ambulancie 
v špecializovanom odbore diabeto-
lógia, poruchy látkovej premeny a 
výživy s miestom prevádzkovania 
v Banskej Štiavnici po splnení záko-
nom stanovených podmienok alebo 
schváli rozšírenie ordinačných ho-
dín v existujúcej ambulancii bezod-
kladne.“  
   Mesto Banská Štiavnica bude po-
kračovať v snahe o zachovanie roz-
sahu zdravotnej starostlivosti pre 
občanov mesta a okresu Banská 
Štiavnica aspoň na úrovni prechá-
dzajúcich rokov aj napriek nepriaz-
nivej personálnej a finančnej situ-
ácii v zdravotníctve. Ďalej budeme 
oslovovať kompetentné organizácie 
a hľadať možnosti o zriadenie dia-
betologickej ambulancie v meste, 
ale aj o opätovné zriadenie ambu-
lancie Lekárskej služby prvej pomo-
ci   a rýchlej lekárskej pomoci.
 PaSM

novInky

mestská polícia
informuje

Čriepok

„Kdekto si nás rád pridusí, zruši-
li nám mikrobusy, plané reči hudú, 
nepomôžu nášmu ľudu.“

Ján Petrík

Ubytovňa pre bezdomovcov 
Mesto Banská Štiavnica v zim-
nej sezóne 2013 – 2014 prevádz-
kuje nocľaháreň pre bezdomov-
cov. Nocľaháreň je umiestnená 
v objekte plavárne. V čase od 
1.12.2013 do 4.2.2014  nocľa-
háreň využilo 50 osôb, pričom 
za ubytovanie sa platí 1,- €. Noc-
ľaháreň bude  prevádzkovaná i 
naďalej  pokiaľ  budú  mínuso-
vé teploty. Kontrolu daného za-
riadenia vykonávajú príslušníci 
MsPo, ktorí počas kontrol  ne-
zaznamenali  žiadne  narušenie 
verejného poriadku, znečistenie 
priestoru alebo porušenie Šta-
tútu danej nocľahárne.     
UPOZORNENIE   
Vzhľadom na zhoršujúcu sa 
bezpečnostnú situáciu v cest-
nej premávke na Ulici bratská v 
Banskej Štiavnici, Mestská po-
lícia Banská Štiavnica upozor-
ňuje všetkých vodičov vozidiel, 
ktoré parkujú na Ulici bratská v 
Banskej Štiavnici, aby na parko-
vanie vozidiel využívali čiastoč-
ne chodník na tejto ulici (v sme-
re jazdy od Ulice učiteľská, kde 
je šírka chodníka cca 2,5m) tak, 
aby bol dodržaný § 23/1 záko-
na NR SR č.8/2009 Z.z o cestnej 
premávke v znení neskorších 
zmien a doplnkov (pri státí musí 
zostať 3m široký jazdný pruh pre 
každý smer jazdy) a § 52/2 záko-
na NR SR č.8/2009 Z.z o cestnej 
premávke v znení neskorších 
zmien a doplnkov (voľná šírka 
chodníka musí zostať 1,5 met-
ra.)Taktiež upozorňujeme na § 
25/1d zákona NR SR č.8/2009 
Z.z o cestnej premávke v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov 
(zákaz parkovania v križovatke 
a vo vzdialenosti kratšej ako 5m 
pred hranicou križovatky a 5m 
za ňou). Jedná sa o križovatku 
ulíc Bratská a Učiteľská. Obyva-
telia  daných ulíc boli upozorne-
ní  osobným pohovorom  vyko-
naným  príslušníkmi MsPo.  

 Vladimír Kratoš

Mesto Banská Štiavnica 
potrebuje diabetológa

Centrum voľného času: 
59 148 € 
• MŠ Bratská:  205 052 €
•MŠ 1. mája:  280 968 €
•MŠ Mierová: 87 587 € 
Spolu: 2 222 833 €
5. Rozpočet spolu
- príjmy: 7 943 355 € 
- výdavky: 7 891 353 € 
6. Finančné operácie
-príjmy: 185 531 €
-výdavky: 158 350 € 
II. vyrovnanie schodku kapitálo-
vého rozpočtu príjmami bežného 
rozpočtu 
III. programový rozpočet mesta 
Banská Štiavnica na roky 2014, 
2015 a 2016
- rozpočet Technických služieb, 
mestský podnik, Banská Štiavni-
ca na rok 2014 nasledovne:
Bežný rozpočet: 611 350 €
-  výdavky   611 350 €
- návrh na zmenu zriaďovacej lis-
tiny Technických služieb, m. p., 

Banská Štiavnica 
- kúpu nájomných bytov na Ul. 
budovateľská 14 v B.Štiavnici 
- návrh plánu práce hlavného 
kontrolóra Mesta Banská Štiav-
nica na I. polrok 2014 
MsZ vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení zo 
zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva v B.Štiavnici,  konaného 
dňa 11.12.2013
- správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za rok 2013 
Informatívne správy:
- informatívna správa o činnosti 
Štiavnických novín v roku 2013
Majetkové veci mesta:
- prevod nehnuteľnosti na Ul. Ob-
rancov mieru, parc.C KN č.200/3, 
žiadateľ J.Mojička s manž.  
- prevod nehnuteľnosti na 
Ul. Obrancov mieru, parc.E 
KN č.5957/1 a 5958, žiadateľ  
M.Rusko s manž.  
- prevod nehnuteľnosti na Ul. 

Na Mária šachtu, parc.C KN 
č.5713/3, žiadateľ Ing. M.Adam-
ský s manž.  
- prevod nehnuteľností na Ul. 
kammerhofská, parc.C KN 
č.3950 a 3951, žiadateľ J.Čamaj 
s manž. 
Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta roko-
vanie ukončila. 
Kompletné znenia schválených 
uznesení sú uverejnené na www.
banskastiavnica.sk.   ŠN

Z januárového rokovania MsZ
•1.str.
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„Nechce sa mi ísť, ale...nemám 
sa s kým hrať. 

Znovu nebudem vedieť, čo v škôlke 
robia, kde boli, čo sa naučili, o čom sa 
rozprávali....Tak ako pred Mikulášom, 
nevedel som básničky, aj divadielko 
hrali, boli v Umeleckej škole....Bude 
karneval a ja zase nič...idem! „ – Toto 
sú slová jednej babičky, ktorá priviedla 
svojho vnúčika do škôlky a reprodu-
kovala vnukov ranný monológ.
Je to typická reakcia detí v predškol-
skom veku, pretože prichádzajú do 
vývinového obdobia, keď potrebu-
jú na jednej strane uspokojiť svoju 
zvedavosť, túžbu po informáciách a 
na strane druhej vytvárať priateľské 
vzťahy, učiť sa hľadať svoje miesto me-
dzi ostatnými.
Materská škola spĺňa tieto ciele, pre-
tože okrem edukačných aktivít, kto-

ré nám vyplývajú z plnenia Školské-
ho vzdelávacieho programu, svojim 
celodenným programom uspokoju-
je potreby detí a tým zabezpečuje ich 
rozvoj po stránke kognitívnej - rozu-
movej, psychomotorickej i afektívnej.
Nový školský zákon dáva škôlkam 
možnosť profilácie. Každá škola si 
môže hľadať svoju cestu, to jedineč-
né, čím sa od ostatných líši, aby rodi-
čia mali možnosť výberu.
Hlavné špecifiká našej školy sú dve - 
Projekt Zelená škola a integrácia detí 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami. Pred dvomi rokmi sme 
začali s integráciu ako jediná škola v 
štiavnickom školskom obvode. Neve-
rili by ste, ako sa deti s láskou starali 
o svojich - ináč obdarených kamará-
tov. Neverili by ste, koľko citu a em-
patie je ukrytých v srdiečkach našich 
detí - o ktorých možno niekedy neve-

dia ani najbližší a ktoré sa dostanú na 
povrch práve v komunikácii s takými-
to deťmi.
Stretávame sa s názormi ľudí, že prá-
cu s deťmi nám nezávidia. Ak by sa 
stretli s takýmto pohľadom nefalšo-
vaného priateľstva zdravého dieťaťa 
s dieťaťom, ktoré nemá toľko šťastia v 
živote, mohli by nám závidieť.
Kto neverí, nech sa príde pozrieť.
Zápis detí do MŠ Bratská 9 na školský 
rok 2014/2015
Srdečne Vás pozývame na  zápis detí 
do našej materskej školy, ktorý bude
od 17. 02. 2014 do  28.02.2014  od 
8.00-do 15.00 v riaditeľni MŠ.
Na vaše otázky ohľadom podmienok 
prijatia Vám radi poskytneme odpo-
veď na telefónnom čísle 0915 968 
412.  Vedenie MŠ Bratská 9
Zároveň Vás pozývame na Deň otvo-
rených dverí 17.02.2014.

Zápis detí do MŠ na Drieňovej

Milí rodičia budúcich prváčikov, 
chcete zveriť svoje dieťa do rúk uči-
teľovi, resp. pani učiteľke, ktorá je 
profesionálna v svojom prístupe k 
deťom, je milá, empatická, ochotná 
pomôcť, trpezlivá, vnímajúca všetky 
klady vášho dieťaťa a v svojej profe-
sii je aj kvalifikovanou odborníčkou 
na najvyššej úrovni? Ak áno, naša 
škola je tá správna adresa.
-robíme všetko pre to, aby sa deti v 
škole cítili príjemne, 
-využívame internetovú žiacku 
knižku, to znamená,  že si žiaci a 
rodičia môžu na internete pozrieť 
nielen známky (samozrejme len 
svojho dieťaťa), ale aj zadané do-
máce úlohy,
-webová stránka www.zsjhbs.sk je 
vždy aktuálna,
-streda je odpočinkovým dňom, neza-
dávame domáce úlohy,
-uplatňujeme humanistický spôsob 
výučby, 
-kladieme dôraz na rozvoj všetkých 
stránok osobnosti,
-rešpektujeme dieťa ako jedinečnú 
osobnosť a pristupujeme k nim indi-
viduálne,
-presadzujeme zdravý spôsob života 
- zabezpečujeme pre deti chutnú de-
siatu a obedy,
-organizujeme netradičné vyučova-
cie dni, otvorené hodiny pre rodičov, 
Vianočné a Veľkonočné burzy, Kar-
neval, Stromčekovú slávnosť, 
-v šk. roku 2011/2012 sme otvorili 
nový športový areál Štefana Mojžiša, 

žiaci majú k dispozícii multifunkčné 
ihrisko, športujú v bezpečnom a bez-
prašnom priestore. V zimnom obdo-
bí je tento priestor využívaný ako ľa-
dová plocha. Žiaci využívajú klzisko 
počas hodín telesnej výchovy, v po-
poludňajších hodinách a cez víkendy,
-pripravujeme žiakov na výtvarné, re-
citačné, spevácke súťaže, olympiády,
-v 2.- 4.ročníku vyučujeme obľúbený 
predmet Regionálna výchova, preto-
že je našou banskoštiavnickou povin-
nosťou v deťoch vytvárať aj pozitívny 
a citový vzťah k rodnému mestu za-
písaného na Listine UNESCO,
-realizujeme Plavecký výcvik v 3. roč-
níku a Lyžiarsky výcvik v 7. ročníku,
-realizujeme vychádzky, exkurzie, 
zaujímavé besedy, školské výlety vo 
všetkých ročníkoch
-ponúkame možnosť navštevovať zá-
ujmové krúžky priamo v našej škole, 
napr. športový, turistický, výtvarný, 
Lego Dacta a i. 
-deťom dochádzajúcim z okolitých 
obcí preplácame cestovné náklady,
-poskytujeme výhody deťom zo soci-
álne slabších rodín,
-možnosť pobytu v Školskom klu-
be detí ráno a v poobedňajších hodi-
nách, od 6.30 do 7.30, a popoludní 
od 11.30 do 16.00,
-komunikujeme s rodičmi a pravidel-
ne rokujeme s ich zástupcami v Rodi-
čovskej rade,
-škola vlastní veľmi obsiahlu žiac-
ku knižnicu (v nových podkrovných 
priestoroch) kde je možné zdarma 

vypožičiavať literatúru dobrodruž-
nú, cestopisy, romány, rozprávky, ale 
i náučnú literatúru na doplnenie ve-
domostí z rôznych predmetov,
-vyučujeme anglický jazyk už od 1. 
ročníka, avšak hravou, veku primera-
nou formou,
-vyučuje sa aj nemecký a ruský ja-
zyk vo vyšších  ročníkoch (podľa 
záujmu žiakov),
- v 1. ročníku hodnotíme žiakov 
slovne,
-v 2.- 9. ročníku klasifikujeme piati-
mi stupňami hodnotenia,
Je len na Vás ako sa rozhodnete a či 
využijete možnosti, ktoré naša ško-
la ponúka pre Vaše dieťa. 
 Školy nemusíš sa báť...Tieto slová 
chceme adresovať deťom, ktoré sa 
tak ako každý rok v tomto čase chys-
tajú na zápis do 1. ročníka. Je to pre 
nich výnimočný deň i keď do posled-
nej chvíle netušia, o čom to dospelí 
rozprávajú. Rodičia ich skúšajú, či ve-
dia dátum narodenia, ubezpečujú sa 
v tom, že ich dcéra či syn pozná svoju 
adresu a možno deň čo deň opakujú 
básničky a pesničky, ktoré ich naučila 
pani učiteľka v materskej škole. Čo ak 
ich pri zápise budú skúšať? Netreba 
sa ničoho báť! Pani učiteľka v priateľ-
skom rozhovore rýchlo a ľahko zis-
tí, či je už čas stať sa prvákom. Deti, 
pre ktoré tento čas nastal, pozývame 
na zápis do prvého ročníka, ktorý sa 
uskutoční dňa 12.02.2014  od 13.00 
do 17.00 hod. v Základnej škole Jo-
zefa Horáka.

ZŠ Jozefa Horáka pozýva na zápis do 1. ročníka  

Určite vo svojom okolí 
poznáte aspoň jedného 
človeka, ktorý by chcel žiť 
zdravšie. Že nie len jedného? 
A vedeli ste čo pre zdravie 
robí Tesco?

Organizuje Behy pre život. Za 
6 rokov sa na štart charitatív-
nych behov postavili na celom 
Slovensku desaťtisíce ľudí rôz-
neho veku, aby spoločne spra-
vili niečo pre svoje zdravie a zá-
roveň podporili aj dobrú vec. 
Nadácia Výskum rakoviny z prí-
spevkov vo výške vyše 330 tisíc 
eur zakúpila 6 unikátnych prí-
strojov na diagnostiku alebo vý-
skum rakoviny. Tesco s Behom 
pre život pokračuje a od tohto 
roku sa pobeží pre zdravé srdce. 
Štiavničania sa budú môcť po-
staviť na štart v júni v Banskej 
Bystrici. 
Deťom ponúka zdravé potra-
viny. Výrobky radu Vitakids vy-
vinuté pod prísnym dohľadom 
výživovej odborníčky sú vyrobe-
né z najlepších surovín a neob-
sahujú umelé prídavné látky ako 
napríklad farbivá, sladidlá či prí-
chute. V regáloch Tesco tak pre 
svoje deti nájdete ideálnu stra-
vu ako sú jogurty s cereáliami, 
ochutené mlieka, chutné sušené 
hrozienka či šunku s nižším ob-
sahom solí vyrobená z kvalitné-
ho mäsa.
Podporuje zdravý životný 
štýl. Okrem Vitakids na pul-
toch nájdete výrobky pod ná-
zvom Organic. Tieto potraviny 
spĺňajú požiadavky na zarade-
nie do BIO a podporujú moder-
ný a zdravý životný štýl.  Zdravé 
stravovanie ide ruka v ruke s ak-
tívnym pohybom. Pod značkou 
Tesco nájdete v ponuke aj široký 
sortiment náradia, pomôcok a 
zariadení na športovanie za vý-
hodné ceny.
Ponúka bezplatné vyšetrenia. 
Všetci vieme aká je prevencia dô-
ležitá. Držitelia kariet Clubcard 
majú v lekárňach Tesco (napr. v 
Extra Zvolen alebo Banská Bys-
trica) bezplatné vyšetrenia tla-
ku, hladiny tuku a cholesterolu 
a test BMI. Okrem toho za ná-
kup voľno predajného lieku zís-
kajú body Clubcard navyše. 

Peter Sklenář

Tesco 
PRE zdravie
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V dňoch 30. 1. – 2. 2. 2014 
sa v bratislavskej Inchebe 
uskutočnil jubilejný 20. ročník 
medzinárodného cestovateľ-
ského veľtrhu ITF Slovakiatour 
2014 a Banská Štiavnica 
samozrejme nemohla na ňom 
chýbať.

ITF Slovakiatour je najdôležitej-
ším veľtrhom cestového ruchu 
na Slovensku a tiež sa radí medzi 
významné podujatia CR v stred-
nej Európe. Tradične sa na veľtr-
hu predstavili slovenské i zahra-
ničné cestovné kancelárie a rôzne 
subjekty CR, regióny a mestá Slo-
venska, Českej republiky a oko-
litých štátov, obľúbenej destiná-
cie Slovákov Chorvátska a iné, aj 
exotické krajiny. Súčasťou veľtrhu 
boli aj výstavy Welness a Fitness, 
Danubius Gastro a Poľovníctvo a 
oddych, na ktorej náš región re-
prezentovali Múzeum vo Svätom 
Antone a Stredná odborná škola 
lesnícka Banská Štiavnica.
Banská Štiavnica sa prezentovala v 
stánku Banskobystrického kraja a 
OOCR Stredné Slovensko. Banskú 
Štiavnicu zastupovali Igor Kuhn z 

OOCR Región Banská Štiavnica, 
Ing. Ján Sedílek z IC mesta Ban-
ská Štiavnica a Henrieta Godová, 
z MsÚ Banská Štiavnica. Vďaka 
OOCR sa Banská Štiavnica moh-
la zúčastniť veľtrhu zadarmo. Ten-
to rok sa mesto a región mohli 
pochváliť novými propagačnými 
materiálmi, ktoré Mesto Banská 
Štiavnica vydalo v rámci projektu 
„Podpora infraštruktúry cestovné-
ho ruchu v štiavnickom regióne,“ fi-
nancovaného z prostriedkov ROP.  
Záujem návštevníkov (medzi nimi 

aj pravidelných návštevníkov Ban-
skej Štiavnice) nebol len o materiá-
ly v slovenskom, ale aj v nemeckom 
a anglickom jazyku, a to hlavne 
mapy mesta a regiónu, podujatia v 
meste a okolí a aktívny oddych.
Počet návštevníkov v našom meste 
sa každoročne zvyšuje. Prispieva k 
tomu, okrem iného, aj účasť na ta-
kýchto podujatiach. V tomto roku 
sa Banská Štiavnica zúčastní aj 
veľtrhu Holiday World Praha 2014 
a UTAZAS Budapešť 2014.

Henrieta Godová

Banská Štiavnica a ITF Slovakiatour 2014

Banská Štiavnica na veľtrhu ITF Slovakiatour  foto Henrieta Godová

Kam v BŠ a okolí?
6.2. Karnevalové popoludnie v Div-
nej pani Klaun, kúzelník a karne-
val.  Vstup pre deti zdarma, dospe-
lí  5 €. 
Kaviareň Divná pani, od 16:00.
7.2. Stereodisco s DJ Jenal 
Soul, funk, reggae, disco. Art Cafe, 
20:00.
7.2. Disco latino party s DJ  Jucky
Pražovňa, 21:00.
8.2. Zabíjačka v Salamandre
Tradičná domáca zabíjačka so šéf-
kuchárom Ľubom Herkom.  Lyžiar-
ske stredisko Salamandra Resort .
8.2. Ochutnávka tokajských vín 
Vinárska celebrita Jaroslav Ostro-
žovič predstaví mimoriadne tokaj-
ské vína.  Vstup 15 €. Penzion Co-
smopolitan II-vežička, 19:00. 
12./14.2. Dielnička v Kammerho-
fe.
Maľba na hodváb 4,00-8,00 €. 
Kammerhof, 14:00-16:00. 
14.2. Reprezentačný banícky ples
Hotel Grand Matej, 19:00. 
14.-15.2. Valentínske prekvapenie 
v kaštieli. Kaštieľ vo Svätom Anto-
ne.
14.2. Sneží nám láska do spomie-
nok. Valentínske spomínanie čle-
nov Autorského klubu v Štiavni-
ci a divákov.  Reštaurácia Gallery, 
16:00.   
14.2. Vernisáž: Jozef V. Pituk
Penzión Cosmopolitan II-vežička, 
17:00.  
14.2. Valentín v Hoteli Termál & 
Piano show. Večera pri  tónoch Pia-
no show a večerný wellness.  Rezer-
vácie: 045 678 76 11. Cena 33 €/
os., Hotel Termál Vyhne. 
14.2. Valentínska zábava s kapelou 
Mi Tri. Meštianska krčma, 20:00.  
15.2. Svätoantonská Heligonka 
Kultúrny dom, Sv. Anton, 15:00. 
15.2. ZANEA snežná party rádia 
Anténa. Lyžiarske stredisko Sala-
mandra Resort.
15.-16.2. Kurz kreativity: Textil
Ako si vytvoriť vlastné umelecko-
úžitkové  predajné produkty a  pri-
vyrobiť si tak svojou šikovnosťou. 
Kurz je bezplatný.
Kultúrne centrum, 13:00-18:00.
15.2. Valentínska degustácia
V cene 13 vzoriek vín, olivy a syry. 
Rezervácie: 0904 109 229. Vstup-
né: 10 €.  Vinocentrum, 19:00.
15.2. Valentínsky večer v Divnej 
pani so skupinou EA a ochutnáv-
kou Valentínskych belgických pra-
liniek.Vstup voľný. Kaviareň Divná 
pani, 21:00.
15.02. KUBÁNSKA NOC. Trotuar 
Cafe. Región Banská Štiavnica         

Na decembrovom rokovaní MsZ 
poslanci schválili uznesením 
č.115/2013 výpoveď, ktorú dala 
PO-MA, spol. s r.o., zo zmluvy o bu-
dúcej dohode o poskytnutí dotácie 
z roku 2011 uzavretej medzi Mes-
tom Banská Štiavnica a spoločnos-
ťou PO-MA, spol. s r.o., týkajúcej sa 
vysielania VIO TV, s povinnosťou 
predložiť vyúčtovanie ku dňu skon-
čenia zmluvy, t. j. 31.1.2014. 
Aj napriek tejto skutočnosti v roz-
počte mesta Banská Štiavnica pre 
rok 2014 bolo vyčlenených 25 
000,-€ na televízne vysielanie. Na 
poslednom rokovaní MsZ kona-
nom 29.1.2014 poslanci schválili 
uznesením č.5/2014 rozpočet Mes-
ta Banská Štiavnica pre rok 2014 s 
pripomienkami a následnými dopl-
neniami. Po diskusii a pripomien-
kach k ďalšiemu prevádzkovaniu 
a vysielaniu VIO TV nakoniec po-
slanci schválili vyčlenenie položky 
vo výške 12 500,-€ z rozpočtu mes-
ta na úhradu za televízne vysielanie 
pre spoločnosť PO-MA, s.r.o., v ter-
míne do 30.6.2014 s tým, že bude 
podpísaná so spoločnosťou PO-MA, 

s.r.o., zmluva o poskytnutí služieb 
za úhradu vo verejnom záujme od 
1.2.-30.6.2014. Zároveň MsZ ulo-
žilo MsÚ vypracovať v termíne do 
1.5.2014 alternatívy audiovizuál-
neho vysielania, cenový prieskum a 
predložiť ich na rokovanie MsZ. 
   V termíne od 10.- 19.1.2014 spo-
ločnosť PO-MA, s.r.o., ktorá je pre-
vádzkovateľom VIO TV Banská 
Štiavnica oslovila prostredníctvom 
ankety obyvateľov Banskej Štiavni-
ce v lokalitách sídlisk JUH a Drieňo-
vá a položila im pár otázok. Cieľom 
ankety bolo zistiť záujem obyvate-
ľov Banskej Štiavnice o lokálne vy-
sielanie. Anketové lístky boli roz-
nesené do poštových schránok 
prevažnej väčšine obyvateľov síd-
liska Drieňová a Križovatky. Teda 
tým, ktorí majú možnosť sledovať 
VIO TV prostredníctvom televíz-
nych, káblových rozvodov. Obyva-
telia mali možnosť vrátiť anketové 
lístky do na to určených urien vo vy-
braných predajniach, alebo osobne v 
spoločnosti PO-MA, s.r.o. Bolo mož-
né odpovedať na anketu aj prostred-
níctvom e-mailu. Z celkového počtu 

1211 roznesených anketových líst-
kov a odpovedí cez e-mail bolo vrá-
tených 382 (31,54%), s nasledovný-
mi odpoveďami: 
VIO TV prostredníctvom TV sle-
duje 349 domácností, t.j. 91,36%, 
prostredníctvom internetu 18 do-
mácností (4,71 %), nesleduje 14 do-
mácností (3,66%). Za zachovanie 
VIO TV je 357 domácností (93,46%), 
za zrušenie 10 domácností (2,61%). 
TV by sledovalo v prípade, len ak by 
vysielala prostredníctvom interne-
tu 59 domácností (15,44%) a nesle-
dovalo by ju vôbec 314 domácností 
(82,2%.) Z uvedeného vyplýva, že za 
zachovanie VIO TV v Banskej Štiav-
nici je 93,46% domácností, ktoré sa 
do ankety zapojili. V súčasnosti sle-
duje VIO TV 91,36% domácností, 
ktoré odpovedali na anketu. 
VIO TV vysiela od roku 2006 nepre-
tržite už 8 rokov a Štiavnický maga-
zín, obrazové spravodajstvo je šíre-
né do viac ako 1500 domácností v 
Banskej Štiavnici prostredníctvom 
káblových rozvodov, ale aj cez inter-
net na www.ipoma.eu. 

Michal Kríž 

VIO TV zatiaľ bude vysielať
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Usmievavé láskavé oči, pozitív-
ne myslenie, obdivuhodná pamäť, 
nadšenie, vytrvalosť a túžba zane-
chať svedectvo o tom, aké úžasné 
veci ľudia dokážu, keď naozaj chcú. 
Život nášho jubilanta je stále natoľ-
ko bohatý, že nemá čas premýšľať o 
svojom veku…

Jozef Číž sa narodil 1. febru-
ára 1929 v Handlovej. Jeho otec 
bol baníkom, ale korene rodu sia-
hajú k predkom, ktorí založili osa-
du Repište a vyrábali drevené uhlie 
pre prvú skláreň  v Sklených Tepli-
ciach. Základné školstvo ukončil v 
Handlovej. Už ako chlapec sa stre-
tával s umením pri recitácii a or-
ganizovaní programov v spolkovej 
organizácii skautingu. Túžil študo-
vať v  Baťovej škole práce vo Svi-
te, ale udalosti r. 1944 a povojnové 
roky zmenili jeho plány. ,,Nebolo 
to jednoduché obdobie, ale celým 
životom ma sprevádzalo šťastie 
na ľudí, ktorí mali spoločné záuj-
my a dokázali vytvoriť úžasný ko-
lektív.“ Hudobný talent uplatnil v 
handlovskej dychovke, kde hral na 
trubke, baskrídlovke a bicích. Krát-
ky čas pôsobil v aj Ružomberku. 
Na jar r. 1949 prichádza do Ban-
skej Štiavnice ako administratívny 
pracovník  Slovenky, ktorá mala v 
tom čase 210 zamestnancov. Pra-
covala tu plejáda mladých žien. 
Nesmierne si obľúbili divadelné 
predstavenia, ktoré tvorili súčasť 
bohatého kultúrno-spoločenského 
života v Banskej Štiavnici. ,,Štiav-
nica žila divadlom vďaka spolkovej 
činnosti, ktorú sa snažím podchy-
tiť vo svojich kronikách.  Pracovná 
doba vo fabrike končila  o pol  štvr-
tej, ale keď sa hralo predstavenie, 
dievčence z okolia si v ,,kondlič-

kách“ priniesli viac 
mrveničky, aby vy-
držali do šiestej ho-
diny večernej, kedy 
sa začínalo predsta-
venie. Každý me-
siac sme pripravo-
vali novú hru, bolo 
to náročné a zároveň 
krásne obdobie, plné 
odhodlania a tvori-
vého nadšenia. A po 
predstavení ich  mlá-
denci odprevádzali 
domov.“

Slovenka bola 
premenovaná na Pletu. Jozef 
Číž  tu odpracoval celých 40 ro-
kov, z toho 20 rokov ako vedú-
ci propagačno-dokumentačného 
oddelenia. Vo voľnom čase sa s 
láskou venoval viacerým divadel-
ným profesiám, mnohé predsta-
venia sám režíroval. Ako herec 
mal rád úlohy komikov. ,,Ochot-
nícke divadlo, to bol náš život .“ 
Ani po dovŕšení dôchodkového 
veku však nepomýšľal na odpoči-
nok. Priveľmi mu záležalo na po-
kračovaní tradícií, ktoré budova-
li celé generácie. Pán Číž pracoval 
v Závodnom klube ROH v Plete, 
kde bol úžasný  kolektív. Vytvo-
rili jedinečnú tradíciu Rozpráv-
kového lesa pre deti. a pomáha-
li aj pri príprave Salamandrových 
sprievodov. V r.1990 bol Jozef 
Číž ako člen kultúrnej komisie v 
Banskej Štiavnici poverený prí-
pravou osláv 150.výročia ochot-
níckeho divadla na Slovensku. 
Pozornosť sa upriamovala na vý-
znamné osobnosti, predstavenia, 
semináre, výstavy a  otvorenie 
banskoštiavnického amfiteátra. 
Žiaľ, jediný článok nedokáže opí-

sať nesmierne bohatý a plodný 
život nášho jubilanta. Stále sa za-
ujíma o divadlo, poéziu, kroniky, 
rodokmene, filatéliu, numizma-
tiku, pohľadnice. Na otázku, čo 
by si najviac prial, mi odpovedal 
tak trochu filozoficky. ,,Dokon-
čiť kroniku- ale to by nebol ten 
správny výraz. Pretože kronika 
musí pokračovať, tak ako život. 
Veľmi by som chcel podchytiť 
a na tom už dlhší čas pracujem,  
bohatý spolkový život minulé-
ho storočia v Banskej Štiavni-
ci. Život v kolektívoch, kde ľudia 
mali k sebe blízko, vedeli si po-
rozumieť, pomôcť, mnohé veci 
spoločne precítiť a zdokonaľovať 
sa. Múzeá dokážu zachovať tech-
nické údaje a zariadenia, ale ten 
skutočný život  prebiehal v spol-
kovej činnosti, kde sa formovali 
jednotlivci, kolektívy i celé gene-
rácie. Štiavnica mala mnoho vý-
znamných osobností, režisérov, 
hudobníkov, hercov, majstrov 
športu, ľudí, na ktorých nesmie-
me zabudnúť.“ 
Foto: Ľudovít Dupal
 Janka Bernáthová    

Krásne životné jubileum Jozefa Číža 

Matričný úrad Mesta Banská 
Štiavnica v roku 2013 zaevi-
doval a matrične spracoval 
589 narodených detí. 

Prehľad použitých mien:  
- 10 najpoužívanejších ženských 
mien: Nina, Nela, Natália, Sofia, 
Ema/Emma, Lucia, Laura, Lenka, 
Simona, Adela.
- cudzokrajné ženské mená: Tamia, 
Lajka, Isabell, Kiara, Melisa, Lejla, 
Mia, Daria, Michelle, Jule, Soaya, 
Zoe, Ellis, Dalia, Chloe, Rebecca, 

Kaelyn, Channel, Jessica, Saskia, 
Titanilla, Evelin
- 10 najpoužívanejších mužských 
mien: Michal, Šimon, Matúš, Mar-
tin, Tobiáš, Juraj, Tomáš, Lukáš, Ja-
kub, Samuel. 
- cudzokrajné mužské mená: Le-
onard, Noel, Raffael, Jupiter, 
Mathias, Liam, Ray, Raymond, 
Henry, Lucas, Marco
Matričný úrad Mesta Banská Štiav-
nica v roku 2013 zaevidoval a mat-
rične spracoval 71 uzavretí man-
želstva, z ktorých bolo 43 civilných 

a 28 cirkevných sobášov. Banskú 
Štiavnicu si za miesto uzavretia 
manželstva okrem Banskoštiavni-
čanov vybrali aj 3 páry, z ktorých 
je jeden snúbenec cudzí štátny ob-
čan a 35 párov, z ktorých obaja snú-
benci nemajú trvalý pobyt v Ban-
skej Štiavnici.  Matričný úrad Mesta 
Banská Štiavnica v roku 2013 zae-
vidoval a matrične spracoval 228 
úmrtí v Banskej Štiavnici, 3 úmrtia 
v Banskom Studenci, 1 úmrtie v Ili-
ji, 2 úmrtia v Močiari a 2 úmrtia v 
Podhorí.  Zuzana Šemodová

Štatistika základných matričných úkonov

Za Štefanom 
Marošom
Dňa 1. februára 2014 sa široká ba-
nícka a športová verejnosť rozlú-
čila so Štefanom Marošom, vý-
znamnou štiavnickou osobnosťou 
v oblasti baníctva, športu a baníc-
kych tradícií, skromným človekom, 
ktorý nás opustil dňa 29.1.2014 vo 
veku nedožitých 68 rokov svojho 
života.  Narodil sa 16. marca 1946 
v Bratislave v rodine policajta, ako 
najmladší z troch súrodencov. Ro-
dina sa v roku 1951 prisťahovala 
do Banskej Štiavnice, kde bol jeho 
otec služobne preložený. Tu absol-
voval aj základnú školu a  v roku 
1961 pokračoval v štúdiu na Stred-
nej všeobecnovzdelávacej škole v 
Banskej Štiavnici, ktorú ukončil 
maturitou v roku 1964. Po ukon-
čení strednej školy nastúpil do za-
mestnania v Rudných baniach, zá-
vod Banská Štiavnica. Najprv na 
šachte František, kde pracoval pri 
vertikálnej banskej doprave v pra-
covnej pozícii narážač banských 
vozov. V roku 1975 prešiel praco-
vať s celým osadenstvom na Novú 
šachtu, kde pôsobil pri vertikál-
nej banskej ako hlavný obsluhovač 
pneumatického narážacieho zaria-
denia na povrchu a v bani. Tu pra-
coval až do roku 1995 kedy odišiel 
na dôchodok. Posledné tri roky od 
roku 1992 bol zamestnancom fir-
my HELL, s.r.o. Banská Štiavnica. 
Svoje pracovné povinnosti si vyko-
nával veľmi zodpovedne a bol opo-
rou jednotlivým vedúcim banských 
úsekov, pod ktorých vedením vyše 
30 rokov na bani pracoval. Za do-
siahnuté vynikajúce pracovné vý-
sledky mu bolo udelené rezortné 
vyznamenanie „Vzorný pracov-
ník Federálneho ministerstva hut-
níctva a ťažkého strojárenstva“. 
V mladosti sa venoval aj športu, 
hrával basketbal, najprv  za školu 
a neskôr aj za družstvo dospelých 
Banskej Štiavnice. Bol aj vynika-
júcim šachistom, dlhé roky hrá-
val šach aj súťažne a k šachu do-
viedol  aj svojho synovca Milana, 
ktorý je v súčasnosti šachovým fi-
demajstrom a reprezentantom SR 
v šachu. Bol aj dlhoročným účast-
níkom Salamandrových sprievo-
dov, ako vlajkonosič pohrebnej 
zástavy. Túto funkciu vykonával 
aj ako člen štafážovej skupiny pri 
baníckom spolku pri odprevádza-
ní baníkov na ich poslednej ceste. 
„Zdar Boh!“

 Milan Durbák
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Spomienka
„Tak veľmi 
som s Vami 
chcela byť, no 
nebolo lieku, 
aby som moh-
la ďalej žiť.“
S hlbokým zármutkom v srd-
ci si pripomíname 2.výroč-
ie, keď nás navždy opusti-
la naša drahá a milovaná 
mamka, stará mamka, ses-
tra Anna Lovasová vo veku 
82 rokov. S láskou na ňu spo-
mínajú dcéry, brat s rodi-
nou, vnúčatká a pravnúťčat-
ká. Tí, ktorí ste ju poznali a 
mali radi spomínajte spolu s 
nami.

Kúsok od poľnej cesty na 
mieste ukrývajúcom pekné 
i kruté spomienky padlo 
hrdinskou smrťou osem ľudí. 

Dňa 8.1. 2014 sme si pripome-
nuli 69 rokov od tejto udalosti. 
Hnedá drevená ohrádka zahaľu-
je jemne obrastený betónový mo-
nument. Meravo tu stojí a odoláva 
nepriaznivému počasiu pamiatka v 
podobe pomníka padlých na osadu 
Rumplovská, ktorý by mohol vy-
rozprávať príbeh z minulosti. K po-
citu radosti sa žiaľ pridáva aj pocit 
smútku  a zahanbenia z ľudskej zlo-
by, krivdy a nespravodlivosti spá-
chanej na týchto nevinných ľu-
ďoch. Spomienka na nich zostáva 
šedivá a drobiaca sa z veľkého kusa 
na malé kúsky, ktoré postupne od-
náša silnejší vietor do zabudnutia. 
Mramorová tabuľa odpovedá za-
túlanému návštevníkovi  vyrytými 
menami a rokmi  padlých hrdinov. 
Pri pomníku sa týči veľký javor ako 
symbol slobody a večnej pamiatky 
padlým. Ešte on verne stojaci chrá-
ni túto pamiatku proti neblahým 

poveternostným podmienkam na 
tomto spustnutom mieste.  Jeho 
konáre sa skláňajú akoby chceli po-
hladiť chladný kus spomienky. Ne-
ďaleko stoja dve chátrajúce chalupy 
tvoriace pôvodnú osadu, ktorá bola 
pozostalými opäť postavená. Avšak 
veľká vzdialenosť od mesta a zlá 
prístupová cesta nechali celú uda-
losť v tichej spomienke, na ktorú 

sa už značne podpísal čas. Okolitá 
príroda obopínajúca mĺkve miesto 
si ešte v korunách starých stro-
mov šeptá trúchlivú históriu Rum-
plovskej. Zväz protifašistických bo-
jovníkov však nezabúda na svojich 
spolubojovníkov a pri príležitosti 
výročia osláv si vždy uctia toto piet-
ne miesto.

Zuzana Zigmundová

Tichý šepot z Rumplovskej

Technické služby, m.p., 
oznamujú obyvateľom mesta, 
že zvozy separovaného 
odpadu sa v roku 2014 usku-
točnia nasledovne:

-ul.Bernoláka, Dobšinského, Dre-
vená, Fándlyho, Hatalu, Kolpašská, 
Krasku, Matušku,Okrúhla, Novo-
mestského,  Slovanská, Staničná, 
Štúra, Šoltésovej, Trate mládeže, 
Železničiarska  - každé dva týždne 
a to v dňoch: 07.01., 20.01., 03.02., 
17.02., 03.03., 17.03, 31.03., 
14.04.,28.04., 12.05., 26.05., 
09.06., 23.06., 07.07.,21.07., 
04.08., 18.08., 02.09., 16.09., 
29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 
24.11., 08.12., 22.12.
-  ul. Drieňová, Kysihýbelská, Okra-
jová, Ovocná, Poľovnícka ,Roľníc-
ka a Bratská 23,24 -  raz za mesiac 
a to v dňoch: 20.01., 17.02., 17.03., 
14.04., 12.05., 09.06., 07.07., 
04.08., 02.09., 29.09., 27.10., 
24.11., 22.12.
- ul.Antolská, Benku, Brezová, Bu-
dovateľská, Clementisa, Exnára, 
Horná Huta, Horáka, Komenského, 

Laskomerského, Lintich, Obchod-
ná, Povrazník, Šmidkeho, Špitál-
ska -  každé dva týždne a to v dňoch: 
07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 
04.03., 18.03., 01.04., 15.04., 
29.04., 13.05., 27.05., 10.06., 
24.06., 08.07., 22.07., 05.08., 
19.08., 02.09., 16.09., 30.09., 
14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 
09.12., 23.12.
-  ul. 29.augusta,  Bajzu, Cintorín-
ska, Hronského, Hutnícka, Cha-
lupku, Ilijská, Jesenského, Kollá-
ra, Krčméryho, Kríkova,  Moyzesa, 
Na Mária šachtu, Na Matej štôl-
ňu, Na Maximilián šachtu, Nemco-
vej, Obrancov mieru, nám.Padlých 
hrdinov, Partizánska, Podhájska, 
Potočná, Požiarnická, Rakytová, 
Srnčia, Školská, Škultétyho, Tajov-
ského, Timravy, Urbánka, Úzka - 
raz do mesiaca, a to v dňoch: 02.01., 
06.02., 06.03., 03.04., 02.05., 
06.06., 04.07., 07.08.,  04.09., 
02.10., 06.11., 04.12.
- ul. Banícka, Družstevná, Gwerko-
vej, Mládežnícka, Pletiarska, Pod 
Kalváriou, Podjavorinskej, Poľno-
hospodárska, SNP, Športová, Tótha, 

Údolná, 8.mája, Akademická, Bota-
nická, Farská, Holého, Katova, Malé 
trhovisko, Novozámocká, Palári-
ka, Pod Troj.vrchom, Remeselníc-
ka, Spojná, Višňovského, Zigmund 
šachta – raz za mesiac a to v dňoch: 
03.01., 05.02., 05.03., 02.04., 
14.05., 11.06., 09.07., 06.08., 
03.09., 01.10., 05.11., 03.12. 
- ul. Augustu, Belianska, Belian-
ske jazero, Bottu, D.Licharda, Dol-
ná a Horná Resla, Dolná a Hor-
ná Ružová, Gagarina, Hájik, Hella, 
Hodžu, Hurbana, Kamenná, Ku-
kučína, Langsfelda, Malá Okružná, 
Mierová, Michalská, Pecha, Radnič-
né nám., Staromestská, Staronová, 
Starozámocká, Strieborná, Václave-
kovej, Vodárenská, Výskumnícka -  
raz za mesiac a to v dňoch: 09.01., 
14.02., 14.03., 11.04., 05.05., 
12.06., 10.07., 14.08., 11.09., 
09.10., 13.11., 11.12. 
Prosíme o vyloženie vriec do  7,00 
hod. V prípade zlých poveternost-
ných podmienok sa zvoz uskutoč-
ní v náhradnom termíne, o ktorom 
Vás budeme včas informovať.

Heiler Peter

Zvozy separovaného zberu

Pomník padlých   foto archív autora

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 

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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čitateľka Štiavnických novín      

Halušky trochu inak...
Cesto: 6 väčších zemiakov, troš-

ku horúceho mlieka, soľ, rovnaký 
pomer hrubá, polohrubá a hladká 
múka (smažená cibuľka so slani-
nou, bryndza, tvaroh, slaninka)

Postup: Očistené zemiaky roz-
mixujeme v troške horúceho mlie-
ka, pridáme soľ a z každej múky 
rovnaký pomer. Vymiešame ces-
to, nahádžeme halušky a uvarené 
podávame buď s cibuľkou, cibuľ-
kou a slaninkou alebo klasické s 
bryndzou a s tvarohom. 

Dobrú chuť! E.U.

Banskoštiavnicko-
hodrušský banícky 
spolok dňa 21.januára 
2014 pozval verejnosť 
na „Utorkové popo-
ludnie“ baníckeho 
spolku do bývalej 
kaplnky Slovenského 
banského múzea. 

Po úvodnom uvítaní, 
informáciách o režisé-
rovi V.Bahnovi a men-
ších technických prob-
lémoch bol úspešne 
premietnutý digitali-
zovaný čiernobiely film 
štiavnického rodáka – 
režiséra Vladimíra Bah-
nu z roku 1949 s ná-
zvom „Železná cesta“ o priebehu 
výstavby Trate mládeže z Hron-
skej Dúbravy do Banskej Štiavni-
ce. Premietania filmu sa zúčastni-
li aj viacerí bývalí priami účastníci 
budovania Trate mládeže.
Majstrovská réžia, kamera a strih 
toto dielo našej kinematografie za-
raďuje bezpochyby medzi význam-
né dokumenty doby a naše kultúr-
ne dedičstvo. Na hodnote filmu 
nemôže ubrať ani dobový spôsob 
prednesu komentára a dobový pá-
tos herca a recitátora Viliama Zá-
borského. Nesmieme zabudnúť, že 
tento film vznikol pred viac ako 60 
rokmi, v iných kultúrno – spolo-
čenských podmienkach, len 4 roky 
po skočení druhej svetovej voj-
ny. Asi ťažko si vieme predstaviť 
ako sa o vyše 60 rokov bude vyví-
jať digitálne filmové umenie a ako 
bude budúca generácia hodnotiť 
napríklad dnešnú úroveň kultúry 
a niektoré pochybné filmové die-
la západu v súčasnosti vysielané v 
masovokomunikačných prostried-
koch.
Dokončená a odovzdaná železnič-
ná trať TM bola vlastne vrcholom 
mnohoročného úsilia za vybudo-
vanie trate s normálnym rozcho-
dom koľajníc za viac ako 70 rokov, 
už od druhej polovice 19.storočia. 
Čo sa nepodarilo vybudovať a do-
končiť za celé desaťročia, to doká-
zala mládež po vojne v  rekordne a 
neuveriteľne krátkom čase 18 me-
siacov a Trať mládeže sa stala mi-
moriadnym budovateľským die-
lom. Vyše 47 000 brigádnikov z 
Československa, Európy, Ázie, ale 
aj zo zámoria pracovalo na Trati 
mládeže v mesačných turnusoch, 

len za stravu a ubytovanie, ale vo 
vzájomnej súdržnosti a nových 
nadviazaných priateľstvách spo-
ločenských, športových, aj kultúr-
nych. Pracovalo sa neraz vo veľmi 
ťažkých podmienkach, často aj 
bez mechanizácie a ťažká techni-
ka pomohla až v posledných me-
siacoch výstavby TM. Pracovné 
brigády boli usporiadané štýlom 
malých vojenských útvarov, ob-
divuhodné výsledky práce zod-
povedali vynikajúcej organizá-
cii Hlavného štábu brigád TM. V 
ovzduší Trate mládeže má pôvod 
aj Umelecký súbor Lúčnica, kto-
rý vznikol ako skupina nadšených 
mladých ľudí a dnes predstavuje 
vrchol slovenského folklóru a ta-
nečného umenia.
   Povojnová generácia a všetci, 
ktorí sme našťastie už nezažili 
hrôzy najstrašnejšej vojny v deji-
nách ľudstva, si dnes možno nie 
celkom dokážeme predstaviť a 
pochopiť povojnové mimoriadne 
budovateľské nadšenie, odušev-
nenie a pracovné nasadenie mla-
dých ľudí, ktorí prežili vojnu a 
naplno dokázali oceniť a vážiť si  
nový život konečne v mieri - len 3 
roky po skončení vojny.
Množstvo informácií o Trati mlá-
deže som získal od môjho otca, 
akad. maliara Sergeja Protopo-
pova, ktorý bol v roku 1948 Vo-
jenskou správou v Bratislave po-
verený ako odborník – fotograf 
fotografovať a filmovať celý prie-
beh výstavby Trate mládeže. 
Úzko spolupracoval aj s Hlavným 
štábom brigád TM. Vznikli tak ti-
sícky negatívov a desiatky met-
rov 16mm dokumentárneho fil-

mu. Režisér Vladimír Bahna otca 
navštívil aj v jeho ateliéri v na-
šom dome. Osudy otca - fotore-
portéra a propagátora TM a osu-
dy jeho diela som podrobne opísal 
v mojej knihe „Príbehy z jednej 
štiavnickej ulice a fotoateliéru“. 
Niektoré fotografie z TM autor-
stva môjho otca, ktoré sa zacho-
vali, sú umiestnené v zbierkach 
múzeí a sčasti v mojom súkrom-
nom archíve.
   Dnes žijeme v mieri, ale doba sa 
zmenila, zmenili sa ľudské hod-
noty, ale aj myslenie ľudí... Na-
priek úplne inej situácii v osobnej, 
ale aj v nákladnej doprave je veľmi 
smutné a je paradoxom, že po viac 
ako 60 rokoch práve Trať mládeže 
Hronská Dúbrava – Banská Štiav-
nica, tento pamätník nevšedného 
a zrejme aj neopakovateľného bu-
dovateľského úsilia, nadšenia a hr-
dinstva v práci mladých ľudí a pa-
mätník povojnovej histórie musí 
v dnešnej dobe tak urputne zápa-
siť o svoje ďalšie prežitie. A to aj 
napriek tomu, že minulí a terajší 
predstavitelia mesta vyvinuli veľ-
ké úsilie a vykonali mnoho zásluž-
nej a poctivej práce za zachovanie 
tohto jedinečného a významného 
železničného diela.
Prajem predstaviteľom mesta aj 
do budúcnosti veľa sily a húžev-
natosti, kvalitnej a úspešnej ar-
gumentácie v záujme zachovania 
Trate mládeže. Má to byť srdcová 
záležitosť všetkých občanov tohto 
mesta.  Na túto stavbu máme prá-
vo byť všetci hrdí!
   Veľa šťastia do budúcnosti, Trať 
mládeže! 

Vlado  Protopopov

Zamyslenie sa nad Traťou mládeže

Pohľadnica z budovania Trate mládeže  foto Sergej Protopopov

Poďakovanie  
Chcel by som sa touto cestou sr-
dečne poďakovať pánovi primá-
rovi MUDr. Miroslavovi Saskovi, 
ktorý drží pevne v rukách chirur-
gickú ambulanciu v Banskej Štiav-
nici a to za jeho dôkladnú starostli-
vosť počas mojej operácie a taktiež 
príkladnú opateru a ľudský prí-
stup počas dlhodobej rekonvales-
cencie. Srdečne ďakujem. 
            Ján Piecka

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 hodiny pre saunu ostá-
vajú nezmenené.

Slezáková Denisa
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Vážení lúštitelia!
Výhru poukážku na nákup tovaru 
v hodnote 10,-€ v predajni ALL-
COM, Radničné nám. 11, Banská 
Štiavnica si výherca môže vyzdvih-
núť v redakcii ŠN. Správne znenie 
krížovky z č.2/2014: „Pokiaľ žiješ 
v súlade s prírodou nikdy nebu-
deš chudobný.“ Výhercom sa stá-
va Marta Bálintová, Križovatka 
16, Banská Štiavnica. Srdečne 
blahoželáme! Tento týždeň hrá-
me o poukážku na nákup tovaru 
v hodnote 10,-Eur v predajni Afa-
sion (pri soche Nácka), Radničné 
nám. 14, Banská Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Sene-
cu:  
A., Druh auta, popolieva, vodácky 
pozdrav, meter, 
B., Začiatok tajničky,   
C., Ponor, cval, veľký vták, ženský 
hlbší hlas,
D., Druh stupnice, vlastní altánok, 
rob hriešne veci,
E., Gén, sad, arzén, tantal, mučím, 
stred v slove Aťa,  
F., Smrteľný vírus, autor tajničky, 
domáce zviera,   

G., Vynadá, pi exp., česká 
TV, mal si básnicky,       
H., Hlas žaby, časť atolónu, 
áno, napísaná skladba, časť 
tenisového zápasu,      
I., Stred slova mytá, meno 
Mikušeka, dopis, stretnutie 
– oslava, podpis anonyma,
J., Helena v cudzine, takto, 
potom, ozn., áut B.Bystrice, 
aký básnicky,
K., 3.časť tajničky,
L., Ukazovacie zámeno, oby-
vatelia Ruska, stred slova 
nechali, ruskí kontrarevolu-
cionári.
1., Spoluhlásky v slove ná-
pev, 2.časť tajničky, aha,    
2., Kladne nabitý atóm, vy-
bavte, slovenská rieka,   
3., Zabi, dá do ruky, americký he-
rec,      
4., Nápev, nie veľká, odporovacia 
spojka, obyvateľ Írska,   
5., Natrepe, celtový prístrešok, 
dusík a urán,
6., Spoluhlásky v slove peľ, obojži-
velník, zviera s chobotom, ihlična-
tý strom,       

7., Obživla, Boh vetrov, farby, 
8., Strana v knihe, Slovenské ná-
rodné povstanie, na nijakom 
mieste,  
9., Hovorí často ej, tento, hanba,          
10., Jediná, vrkoč, 1000 kg,          
11., Zn. emana, staré železo, vy-
hynutý kočovník, zelenina,        
12., Ampér, pokiaľ, semita, berý-
lium,

13., Citoslovce poskočenia, zvuk 
pri blesku, valcovitý obal, 
14., Predložka, papagáj, stadiaľ,
15., Jednotná ľavica, obruba, list-
natý strom, krík,
16., Prehra v šachu, koniec taj-
ničky, pracuj ihlou.
Pomôcky: Tis, eol, air, ebola, 
drop, tubus, uh 

 Pripravuje: Anna Rihová

kultúra
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Pozývame vás na najnovšie filmy

Piatok 7.2. o 18:30 hod.
Odysea:Príbeh filmu
Pozývame vás na fascinujúcu 
cestu svetom filmu od jeho vzni-
ku na konci 19. storočia až po 
súčasnosť. Pútavým a zaujíma-
vým spôsobom spracovaná téma 
vývoja filmu.
Vstupné: 3,50€   Študenti:2€  
Permannetka na 8 dvojhodino-
vých premietaní:11€

Sobota 8.2. o 18:30 hod.
Nežné vlny
Komédia,ČR,2014,103min., 
MP 12
Sympatický Vojta je nesmelý a 
jeho rodina uletená. Choleric-
ký otecko, ktorý kedysi nepre-
plával kanál La Manche, z neho 
chce mať závodného plavca a mi-
lujúca mamička, bývalá hviezda 
detskej ľadovej revue, vidí v sy-
novi talentovaného pianistu. 
Lenže Vojta má celkom iné prio-
rity - predovšetkým ryšavú spo-

lužiačku Elu, očarujúcu akva-
belu, ktorá už v novembri odíde 
do vysnívaného Paríža. Ak Voj-
ta rýchlo nepodnikne niečo na-
ozaj zásadného, zmizne mu Ela 
navždy za železnou oponou. Píše 
sa totiž rok 1989.
Vstupné: 4€

Nedeľa 8.2. o 15:00 hod.
Kráľovstvo lesných 
strážcov
Komédia/Fantazy/Dob -
rodružný,USA,2013 
Ďalší z vynikajúcich animákov 
pre deti, epický príbeh plný fan-
tastických stvorení.
Vstupné: 2€

Streda 12.2. o 18:30 hod.
Robocop
Akčný/Sci-fi,USA, 2014, 
121min., MP15
Návrat úspešnej akčnej snímky 
RoboCop. Tentoraz budete sved-
kami novej generácie, v ktorom 

si prídu na svoje aj fanúšikovia 
pôvodnej filmovej verzie. 
Vstupné: 4€

Piatok 14.2. o 18:30 hod.
Zimný príbeh
Fantasy/Mysteriózny/Ro-
mantický,USA,2014,118-
min.MP 15
Niečo pre zaláskované páry a ro-
mantické duše s "malým Valen-
tínskym" bonusom k filmu. V 
mýtickom prostredí New York 
City sa viac ako jedno storo-
čie odohráva príbeh filmu „Zim-
ný príbeh“ plný zázrakov, nebla-
hých osudov a odvekého konfliktu 
dobra a zla. V hlavnej úlohe ne-
odolateľný Colin Farrel.
Vstupné: 4€

Bližšie info: Odd. kultúry, 
športu a mediálnej komuni-
kácie, tel.č.:045/679 0 362, 
e-mail: zuzana.patkosova
@banskastiavnica.sk. 
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Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. 
vstúpila na slovenský trh v roku 
1996 a v súčasnosti prevádzkuje 
149 obchodov rôznych formátov 
-  od formátu Extra, cez hypermar-
kety, supermarkety, expresy aj 
obchodné domy. 

Prevádzkuje tiež 2 distribučné cen-
trá v Beckove a v Prešove, 4 obchodné 
centrá Galéria a 18 čerpacích staníc. 
So svojimi 10 000 zamestnancami je 
spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. 2. naj-
väčším súkromným zamestnávate-
ľom na Slovensku.  
Ak prípravné práce pôjdu podľa plánu, 
18. februára 2014 sa otvoria brány su-
permarketu Tesco aj v našom meste. 
V tejto súvislosti sme sa opýtali osoby 
najpovolanejšej a to priamo manažér-
ky, ktorá bude riadiť supermarket v 
našom meste, Márie Čekmeovej a po-
ložili sme jej pár otázok:
1. Prečo sa spoločnosť TESCO roz-
hodla postaviť svoju prevádzku v 
našom meste?
Chceme byť bližšie k našim zákazní-
kom a vnímali sme, že si tu predajňa 
typu supermarket nájde svojich ver-
ných zákazníkov. Supermarket sa me-
dzi zákazníkmi teší stále väčšej obľube 
pretože v ňom nájdu všetko, čo potre-

bujú pre svoje každodenné nákupy. A 
ja som veľmi rada, že v jednom z naj-
krajších slovenských miest otvárame 
a to jubilejnú 150. prevádzku.
2. Koľko zamestnancov bude mať 
supermarket?
Pre ľudí prevažne z mesta ale aj blízke-
ho okolia sme vytvorili 19 pracovných 
miest. Zamestnávame ľudí rôzneho 
veku a vzdelania a každý má u nás prí-
ležitosť profesijne rásť, zapojiť sa do 
rozvojových programov. Mnoho ľudí 
ani netuší, že z predavača či poklad-
níka sa môže časom vypracovať aj na 
riaditeľa hypermarketu, či špecializo-
vané oddelenie na centrále. U nás je to 
možné a vôbec nie neobvyklé.
3. Koľko vznikne nových parkova-
cích miest v okolí?
Pre pohodlné nákupy bude slúžiť cel-
kovo 62 parkovacích miest. Z toho 
dve miesta budú pre ľudí s obmedze-
nou schopnosťou pohybu. Pri Tescu 
sú samozrejmosťou aj miesta pre rodi-
ny s deťmi, a to v počte dve.
4. Aký sortiment tovaru bude v 
predajni dostupný pre zákazní-
kov?
V supermarkete bude samozrejmos-
ťou čerstvé ovocie a zelenina, každý 
deň čerstvé pečivo, ďalej mliečne vý-
robky, nápoje, mrazené výrobky, ba-

lené mäsové výrobky. Na pultoch zá-
kazníci nájdu aj kozmetiku, drogériu, 
elektro doplnky či sezónny tovar. Naj-
väčšou novinkou aj z nášho pohľa-
du bude oddelenie textilu. Štiavniča-
nia budú mať ako prvý na Slovensku 
supermarket so samostatným odde-
lením textilu a mimoriadne širokým 
sortimentom. Zákazníci sa môžu tešiť 
na oblečenie módnej značky F&F. Me-
dzi zákazníkmi na celom Slovensku je 
veľmi obľúbená a predstavuje vysokú 
kvalitu za veľmi prijateľnú cenu.
5. Aké atrakcie a akcie v deň otvo-
renia ste pripravili pre návštevní-
kov? 
Slávnostné otvorenie predajne začne 
ráno o 7.30 hodine. Pri príležitosti 
otvorenia odovzdáme niekoľko darov. 
Podporíme škôlku, športovisko na 
sídlisku, odmeníme čestného hosťa a 
dieťa, ktoré sa najaktívnejšie zapája do 
environmentálnych aktivít. Počas dňa 
našich zákazníkov čakajú rôzne súťa-
že a ochutnávky. Každý kupujúci s ná-
kupom nad 10 euro bude v prvý deň 
odmenený. Prezradím ešte, že prvých 
65 zákazníkov, ktorí nakúpia nad 35 
euro získajú zadarmo 2 lístky do kina 
Akademik na film Lásky čas. O 17.00 
hodine budeme spomedzi čitateľov 
žrebovať výhercov tabletov Lenovo a 

ďalších vecných cien. Takže všetci sa 
majú na čo tešiť a už teraz všetkých 
Štiavničanov srdečne pozývam.   
6. Tesco podporilo kino Akademik 
v Banskej Štiavnici, máte aj ďalšie 
plány? 
Spolupráca s kinom sa začala jednora-
zovým finančným darom a budeme 
radi ak sa rozvinie do dlhodobejšieho 
partnerstva. Chceme zákazníkom po-
núknuť odmenu, ktorú si budú môcť 
uplatniť práve v kine. Ešte pred otvo-
rením predajne, na Valentína, chystá-
me pre návštevníkom kina prekvape-
nie. Za rozhovor poďakoval  

Michal Kríž

TESCO sa otvorí už čoskoro

V dňoch 30.1. až 2.2. 2014 sa ko-
nal v areáli výstaviska INCHEBA 
EXPO v Bratislave veľtrh cestovné-
ho ruchu SLOVAKIATOUR, ktorého 
sprievodným podujatím je už 20 ro-
kov aj výstava Poľovníctvo a oddych. 
Pravidelne každý rok zastupuje ban-
skoštiavnický región na tejto výsta-
ve Stredná odborná škola lesnícka v 
Banskej Štiavnici a Múzeum vo Svä-
tom Antone, ktoré sa samostatným 
stánkom v rámci veľtrhu prezentu-
je ako jediné múzeum na Slovensku. 
Tisíce návštevníkov zo Slovenska i 
zahraničia si s veľkým záujmom pre-
zreli stánky školy i múzea a na pódiu 
v hale B2 pripravili naši zástupcovia  
program o tradíciách v poľovníc-
tve. Ing. Štefan Petrikovič, študenti 
SOŠL Betka Dolniaková, Majka Žit-
niaková a Jakub Badrna predstavili 
poľovnícke signály aj sokoliarstvo. 
Naše stánky navštívili mnohí pred-
stavitelia nášho spoločenského i po-
litického života a ako zaujímavosť 
uvádzam aj vzácnu návštevu z his-

tórie – jej veličenstvo cisárovnú 
Máriu Teréziu (foto). Zástupcovia 
SOŠL – ako pokračovatelia slávnej 
baníckej a lesníckej akadémie, jej ve-
ličenstvu zahrali slávnostnú fanfáru 
a poďakovali jej za umné rozhodnu-
tie dekrétom ustanoviť práve Ban-
skú Štiavnicu – ako sídlo akadémie. 
Uistili ju, že dôsledne pokračujú v 
tradíciách akadémie pri vzdeláva-
ní budúcich lesníkov. V stánku Mú-
zea vo Svätom Antone vhodne dopl-
nil - v sobotu 1. 2., program starosta 

obce Svätý Anton Jozef Baranyai 
s harmonikárom Milanom Skoka-
nom zo Sebechlieb a spolu rozospie-
vali takmer celú halu B2. Spoločne 
so zástupcami Regiónu i MsÚ Ban-
ská Štiavnica, ktorí sa prezentova-
li v rámci stánku VÚC Banská Bys-
trica, sme prispeli k šíreniu dobrého 
mena nášho Banskoštiavnicka na 
prvom významnom medzinárod-
nom podujatí v oblasti prezentácie 
cestovného ruchu v roku 2014.

 Text a foto Marian Číž

Poľovníctvo a oddych  2014
Múzeum vo Svätom Antone Vás 
srdečne pozýva na Valentínske 
prekvapenie
14. a 15. 2. 2014
Podujatie pre zaľúbených a nielen 
pre nich.
Okrem iného bude prekvapením 
pre zaľúbencov možnosť vyskúšať 
si počas dvoch dní kuriozitu kres-
lo pre zamilovaných.

Duch Tokaja a ochutnávka vín sa 
ocitne v Banskej Štiavnici v Co-
smopolitan – Vežička.
8. februára 2014 o 19:00 Vám 
ponúkame možnosť zažiť atmo-
sféru tejto čarovnej časti Sloven-
ska. Skvosty z Tokajských pivníc 
Vám predstaví prvý súkromný 
pestovateľ a výrobca tokajských  
vín Jaroslav Ostrožovič.
Vstupné: 15 €
Penzión Cosmopolitan, Andreja 
Kmeťa 18Banská Štiavnica
Rezervácie na: cosmopolitan2@
penzioncosmopolitan.sk
+421 45 691 11 13  

Pozvánky
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Dňa 25.januára sa v malom 
mestečku menom Červeník 
uskutočnila súťaž v pretláčaní 
rukou.

Bolo to (posledné) 4. kolo SNLP. 
Súťažilo sa v ženských, muž-
ských ale aj v juniorských kategó-
riách. Samozrejme tam nechýbali 
ani borci z AWK Banská Štiavni-
ca. Milan Fáber v kategórií do 70 
kg  si viedol na obe ruky bravúr-
ne.  Ľavú ruku vyhral. Na pravú 
ho zdolal iba jeden (mimochodom 
slovenský šampión) a obsadil pek-
ne striebro. Pavol Getler v kategó-
rií do 75 kg  na ľavú ruku obsadil 
pekný bronz (po zraneniach mu-
sel zo súťaže odstúpiť). Na „pra-
vačku“ išiel ako býk a skončil na 1. 
mieste. Romanovi Tenkelovi so-
bota nevyšla. V kategórií do 85 kg 
na ľavú ruku skončil na 2. mieste 
a na  „pravačku“  skončil na bron-
zovom mieste. Radoslav Dobrovič 

bol hviezda dňa. V kategórií do 
95 kg na ľavú ruku mal neskutoč-
nú konkurenciu. Vo finále  Janom 
Germánusom viedol pekné boje, 
keď vyhral s prehľadom. Na „pra-

vačku“ mu to Jano vrátil a Rado 
skončil na peknom druhom mies-
te. Chlapcom ďakujeme a prajeme 
veľa síl do budúcna. 

red.

Naši borci bodovali

AWK Banská Štiavnica foto archív ŠN

Skôr narodení futbaloví 
fanúšikovia si pamätajú na 
Jána Marušku, legendárneho 
brankára, futbalového, hokejo-
vého a občas aj vodnopólového 
a hádzanárskeho brankára.

Rodák z Hodruše vyrástol na Hor-
nej Rovni. V zime lyžoval na Taná-
de a Rosniarkach, v lete hrával fut-
bal. Učarovala mu najmä futbalová 
bránka. Neraz s humorom spomínal 
na svoj prvý futbalový zápas v júni 
1945. Bolo to po vojne a 13-14 roční 
chlapci benjaminci sa vybrali do Zvo-
lena pešo, lebo Anča pre zbombardo-
vaný most cez Hron nepremávala. V 
roku 1949 bol Janko Maruška už čle-
nom elitného dorasteneckého muž-
stva ŠAC, ktorý sa stal majstrom kra-
ja, V roku 1953 ešte ako dorastenec 
strážil futbalovú bránku dospelých. 
Po maturite na gymnáziu si talento-
vaného brankára všimli aj v Banskej 
Bystrici a stal sa členom bystrickej 
Červenej hviezdy. A svätyni bansko-
bystrického futbalu ostal verný až do 
konca svojej športovej kariéry. 
Janko pochádzal z baníckej rodiny a 
jeho dlhoročným a ostatným praco-
viskom bolo podnikové riaditeľstvo 
Rudných baní v Banskej Bystrici. Z 
tohoto pracoviska odišiel do dôchod-
ku. Žil rušným spoločenským až bo-

hémskym životom a akosi pozabu-
dol založiť si vlasnú rodinu. Kamaráti 
sa povytrácali  a posledné roky živo-
ta ostával sám vo svojom byte medzi 
obľúbenými knihami. Neraz mi tele-
fonoval s typickým rovnickým akcen-
tom Príc ma pozriet  je mi otupno. 
Keď som sa u neho zastavil na po-
hárik červeného Janko si pospomí-
nal na život na Rovni i v Štiavnici. Na 
študentské roky ešte v starej budove 
gymnázia aj na príjmačky na Lekár-
sku fakultu v Bratislave, ktoré po ma-
turite úspešne absolvoval, ale do ško-
ly nenastúpil. Raz sa mi v slabej chvíli 
zdôveril: „Teraz ma mrzí, že som vte-
dy dal prednosť futbalu pred medicí-
nou“.
Ale ináč na futbal v Štiavnici i Bystri-
ci však ani v neskorších chvílach ne-
zanevrel. Rád hovoril o svojich spo-
luhráčoch i priateľoch. Veď futbal bol 
jeho život, jeho osud.
Janko Maruška bol nielen môj vzdia-
lený príbuzný, ale patril aj medzi mo-
jich kmeňových spoluautorov kniž-
nej edície Ako sme tu žili. Je mi ľúto, 
že už v ďalšej pripravovanej knihe 
nebude čítať svoje spomienky ako sa 
stal aj hadzanárskym brankárom: Po 
vojne prišiel do Štiavnice nový šport 
handbal (hádzaná). Hrávali ho bas-
ketbalisti z vyššieho ročníka gymná-
zia, ale nemali brankára, lebo každý z 

nich radšej hádzal loptu do bránky a  
dával góly ako v  nej loptu  chytal. V 
tom čase som chytal za dorast futbal 
a ako najmladšiemu mi jednoducho 
prikázali ísť do hádzanárskej brán-
ky.. Týmto činom sa Janko stal uni-
verzálnym brankárom všetkých lop-
tových športov v našom meste. 
Vynikajúci športovec a bonviván, 
ktorý si tiež vedel naplno užívať ži-
vot. Rozhľadený, sčítaný, ale čas-
to zásadový a neústupčivý diskutér, 
lebo ako v športe tak aj v živote ne-
rád prehrával . Ale aj takého sme ho 
mali radi. Bude nám mnohým chý-
bať. Česť jeho pamiatke.

Vlado Bárta

Janko Maruška - bohém a legendány brankár

Pozvánky
Slávne, vysoké a neomylné prezí-
dium Vás týmto pozýva na ,,22.
REPREZENTAČNÝ BANÍCKY 
PLES – 14. CELOSLOVENSKÝ“
Program:
- uvítací skok cez kožu
- otvárací príhovor predsedu 
spolku
- slávnostný prípitok predsedu 
komory
- kultúrny program
- slávnostná večera
- plesová zábava pri živej hudbe 
/h. s. BlackBand/
- polnočné občerstvenie
- tombola
14. februára 2014 (piatok) o 
19:00 hod. v priestoroch hotela 
Grand- Matej v Banskej Štiavnici
Vstupné 33€
Predpredaj vstupeniek:
KAMI – Kammerhofská 20, Ban-
ská Štiavnica
č. tel.: 045/ 692 08 66
Hotel GRAND – MATEJ Banská 
Štiavnica
č. tel.: 045/ 692 12 13
Účasť v baníckych a iných unifor-
mách vítaná!

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
predseda predstavenstva SBK 

Ing. Richard Kaňa
predseda spolku

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Srdečne Vás pozývame na 11. roč-
ník Svätoantolská Heligonka
15. 2. 2014 od 15: 00 v Kultúr-
nom dome Svätý Anton
Vstupné dobrovoľné. 

Srdečne pozývame Vás a Vašich 
priateľov na podujatie Sneží nám 
láska do spomienok.
Spoločný program účinkujú-
cich i divákov o tisícorakých 
podobách lásky ... Poézia, próza, 
hudba, spev, vlastná tvorba, ukáž-
ky z diel obľúbených autorov, spo-
mienky ... Netradičný, nekomerč-
ný Valentín a pampúšiky lásky ...
Piatok 14. 2. 2014 o 16.00 hod.
Reštaurácia Gallery, Nám. sv. 
Trojice 4, Banská Štiavnica (u p. 
Baráka) Na Vašu účasť sa te-
šia účinkujúci a organizátori: 
BBSK- Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom – Praco-
visko Banská Štiavnica. Autorský 
klub literátov, hudobníkov a vý-
tvarníkov v Banskej Štiavnici
Mesto Banská Štiavnica
Bližšie informácie: 0915 819 989, 
mail: petrova@osvetaziar.sk 
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služby

inzercia
Predám na Povrazníku pekný RD,  �

cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901  
Predám pozemok na Štefulto- �

ve, výmera 1 050m², 20,-€/1m². Na 
pozemku je voda, elektrina, plyn, 
tel.č.: 0903 121 901

Prenajmem na Povrazníku veľ- �
kú 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

Prenajmem byt na Križovatke v  �
B. Štiavnici, cena dohodou, tel.č.: 
0918 304 969

Predám  v BŠ časť Štefultov poze- �
mok  7 310m² na slnečnom mieste, 
prístupová cesta až k pozemku, inž. 
siete 50 m od pozemku, pozemok sa 
dá predať aj po častiach, tel.č.: 0949 
268 350

Predám 2-izbový byt na Križo- �
vatke, príp. vymením aj za menší 
+ doplatok, volať večer, tel.č.: 0904 
643 108 

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

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

lenia, kolaudácie, vyhľadávanie a 
vysporiadanie vlastníctva, zmluvy 
do katastra, tel.č.: 0915 868 660

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

Pôžičky Provident len BŠ a blíz- �
ke okolie, tel.č.: 0908 570 157

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  �
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

reality

práca
Prijmeme vyučenú šičku, kraj- �

čírku, ihneď, nástupný plat od 
450,-eur. Sedačky, s.r.o., Tabako-
vá 1, B. Štiavnica, kontakt: sedac-
ky@sedacky.com, tel.č.: 0903 405 
629

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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. 

Reštaurácia Salamander ***
J. Palárika 1, Banská Štiavnica 

Otvorená
Novinka aj ROZVOZ 

denného menu
Objednávky na tel.č.: 

045/6913992, 0915 353 717
Možnosť výberu až 

z 20 druhov jedál!
Kompletná ponuka na

 www.hotelsalamander.sk
Alebo na Facebook – u – 

Hotel Salamander
A to všetko za super ceny –

 s polievkou 3,30€
- bez polievky 2,90€

+ ku každému menu dezert 
zadarmo 

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

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách


