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Banskoštiavnické kino 

Akademik prešlo na novú 

technológiu v závere roka 

2013. Od tohto obdobia 

premieta premiérové tituly 

vo výbornej kvalite. 

Dobrá správa sa medzi domáci-

mi rozšírila rýchlo a za necelé dva 

mesiace ho navštívilo viac ako spo-

kojných 1700 návštevníkov. V hra-

com profi le kina nechýbali fi lmy 

pre všetky cieľové skupiny – od 

detí, cez milovníkov veľkých holly-

woodskych blocbusterov, až po ná-

ročných fanúšikov.

Nové kino ponúka svojim náv-

števníkom aj viacero atraktív-

nych ponúk, pripravených s rôz-

nymi partnermi. Už v piatok 14.2. 

2014 sa v kine bude konať valentín-

ska premiéra fi lmu Zimný príbeh. 

Okrem romantického zážitku pri 

skvelom fi lme nebudú chýbať malé 

darčeky, súťaže a welcome drink – 

to všetko pripravené s našimi part-

nermi TESCO, Steiger, Monarchia, 

Continental fi lm a Avon.  Veríme, 

že zaľúbení využijú túto príleži-

tosť na to, aby začali krásny večer v 

spoločnosti svojej milovanej osoby. 

Najväčšiu akciu od svojho „reštar-

tu“ začne 19.2. 2014 v spolupráci s 

novým supermarketom TESCO. 

Od spomenutého dňa začína troj-

mesačná akcia, ktorá vám umožní za 

každých 20€ nákupu v uvedenej pre-

vádzke získať kupón. 
3.str.

Veľká akcia s kinom Akademik a TESCO Súťaž s TescoSúťaž 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. 

3. kolo - Súťažná otázka:

Ak si kúpite chladené mäso a doma 

ho zamrazíte má podľa gurmánov 

po rozmrazení toto mäso horšiu 

kvalitu? Áno/nie? Čítajte príspevok 

Tesco PRE kvalitu?

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.3Kupón č.3

Špeciálne 
„Valentínske  premietanie"
 s množstvom prekvapení... 

  Piatok 14.2. o 18:30 hod.         Piatok 14.2. o 18:30 hod.       

Zimný príbeh   

Kino Akademik  foto Ján Petrík

Prinášame vám rozhovor 

s  výkonným riaditeľom Regiónu 

Štiavnica Igorom Kuhnom.

Čo je nové v Regióne Štiavni-

ca?

„Ukončili sme jednu časť projektu 

Regionálneho operačného progra-

mu (ROP) tlačovín, ktorý je projek-

tom mesta Banská Štiavnica, obsa-

hovo ho však zabezpečoval Región 

Štiavnica. Spolupracovali sme s tí-

mom v zložení Iveta Chovanová – 

Andrea Nižňanská (autorky kni-

hy Štiavnické interiéry), fotografi e 

dodával fotoklub BLUR. Výsled-

kom spolupráce je kompletná sada 

informačných materiálov pre mesto 

Banská Štiavnica a región v podobe 

máp, letákov a plagátov. Letáky sú v 

jazykových mutáciách (slov.- nem., 

- ang. a - maď.). Tlačoviny budeme 

distribuovať spolu so stojanmi na-

šim členom a turistom budú k dis-

pozícií tiež v Informačnom centre 

mesta Banská Štiavnica. Súčasťou 

tohto projektu sú aj krátke propa-

gačné fi lmy o Banskej Štiavnici a re-

gióne a dlhšia slučka fi lmu pre po-

treby veľtrhov. 

Novinky v Regióne Štiavnica


3.str.
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z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

10.2.

ČriepokČ

Štatistický úrad SR pravidelne 

realizuje zisťovanie údajov pre 

štatistiku rodinných účtov.

   V zmysle vyhlášky č. 410/2013 

Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční 

aj v roku 2014. Účelom štatistické-

ho  zisťovania je o. i. získať infor-

mácie o výške, štruktúre a vývoji 

peňažných príjmov fyzických osôb 

v rôznych typoch domácnosti. Vý-

sledky zisťovania sa využijú na za-

bezpečenie potrieb informačného 

systému Štatistického úradu Slo-

venskej republiky, požiadaviek mi-

nisterstiev  štátnych organizácií, 

osobitne na poskytnutie údajov na 

účely posudzovania úprav súm ži-

votného minima. 

   Na Slovensku bolo do zisťovania 

pre rok 2014 vybraných viac ako 

230 obcí, medzi nimi aj vaše mesto. 

Do zisťovania je zaradených takmer 

2000 domácností.

   Zisťovanie sa uskutoční od 1. 

februára do 30. apríla 2014.

   V tomto období vybrané domácnosti 

v Banskej Štiavnici navštívi pracovník 

poverený funkciou opytovateľa, ktorý 

je povinný preukázať sa v domácnos-

tiach osobitným poverením. Všetky 

informácie a názory, ktoré nám v rám-

ci tohto zisťovania domácnosti po-

skytnú, budú anonymné a použité na 

štatistické účely. Ochranou dôverných 

údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. 

z. o štátnej štatistike  z. č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov. Za 

ochranu dôverných aj osobných úda-

jov zodpovedá Štatistický úrad Slo-

venskej republiky.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.

generálna riaditeľka sekcia zbe-

ru a spracovania dát v priemysle 

a terénnych zisťovaní 

v Banskej Bystrici

Štatistický úrad SR informuje...Uskutočnilo sa pracovné stret- 

nutie primátorky mesta Ban-

ská Štiavnica a starostov obcí 

okresu Banská Štiavnica k rie-

šeniu aktuálnych problémov.  

Pracovné stretnutie k riešeniu  

problematiky dane za ubytova-

nie.  

11. 2.

Pracovné rokovanie primátor- 

ky mesta Banská Štiavnica a 

primátorov miest Bardejov a 

Levoča k spoločnému postupu 

v právnom spore.  

12. 2.

Pracovné stretnutie ku riešeniu  

sfunkčnenia autocampingu pri 

Počúvadlianskom jazere.

Uskutočnilo sa pracovné roko- 

vanie so zástupcami Bytovej 

správy, s.r.o., k prevzatiu bytov 

na Povrazníku. 

Posledná rozlúčka s občiankou  

nášho mesta pani Margitou 

Koštialovou.    

13. 2.

Riešenie problematiky odpado- 

vého hospodárstva. 

Riešenie úprav ihriska na Šte- 

fultove. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.   

14. 2.

Riešenie problematiky fi nanco- 

vania základných škôl v meste. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Mesto B.Štiavnica oznamuje 

rodičom, že zápis detí 

do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta bude prebiehať od 

17.februára do 15.marca 2014, 

v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Rodič si môže vybrať ktorúkoľ-

vek MŠ, pre ktorú sa rozhodne na 

základe ponúkaných výchovno-

vzdelávacích školských progra-

mov jednotlivých MŠ.

Prednostne sa prijímajú deti, 

ktoré dovŕšili 5.rok veku, deti s 

odloženou povinnou školskou do-

chádzkou. 

Z dôvodu lepšej adaptácie  mož-

no  dieťa  do MŠ prijať aj na adap-

tačný pobyt (1-4 hod. denne).

Do MŠ sa prijíma dieťa na zákla-

de písomnej žiadosti rodiča, kto-

rú predloží spolu s potvrdením o 

zdravotnom stave  od všeobecné-

ho lekára pre deti a dorast. 

O prijatí do MŠ rozhodne jej 

riaditeľ, čo oznámi rodičovi  naj-

neskôr do konca júna 2014.

Rodič  uhrádza mesačný príspe-

vok na čiastočnú úhradu výdav-

kov za pobyt dieťaťa v MŠ, okrem 

detí, ktoré majú 1 rok pred nástu-

pom do základných škôl.

Výšky príspevkov na úhradu 

nákladov v MŠ sú určené vo VZN 

č.2/2013. Viera Ebert

Zápis detí do materských škôl

MŠ Dátum zápisu Kontakt

MŠ1.mája č.1(Križovatka) 3.-12.3.2014 www.ekodubaci.sk, 0917 201 223

MŠ Bratská 9 (sídl.Drieňová) 17.-28.2.2014 www.cistinka.sk, 0915 968 412

MŠ Mierová č.2 (Pod Kalváriou) 1.-15.3.2014 045/691 15 51

JUDr. Monika Jankovská, štátna 

tajomníčka Ministerstva spravodli-

vosti SR v spolupráci  s  podpredsed-

níčkou NR SR JUDr. Janou Laššá-

kovou a primátorkou mesta Banská 

Štiavnica Mgr. Nadeždou Babia-

kovou pozýva spotrebiteľov a širo-

kú verejnosť na stretnutie a verej-

nú diskusiu, ktorá sa uskutoční  dňa 

20.02.2014 o 14.00 hod. v budo-

ve Základnej školy Jozefa Horá-

ka v Banskej Štiavnici. Témy stret-

nutia a verejnej diskusie: 

• Nečestné zmluvy a nekalé praktiky 

nebankových subjektov

• Ako sa uzatvárajú nevýhodné 

zmluvy

• Ako sa vyhnúť problémom s ne-

bankovými subjektmi a ako ich rie-

šiť 

• Ako sa brániť v súdnom konaní a 

v exekúcii

• Štát a ochrana spotrebiteľa 

• 7 krokov na ochranu spotrebiteľa

• Štátne orgány aktívne pri ochrane 

spotrebiteľa

•Diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na diskusiu

Kontrola skeletu Pleta 

Príslušníci MsPo vykonali v 

mesiaci január 2014 opakova-

né kontroly verejného poriad-

ku v okolí skeletu objektu Ple-

ta na Ul. pletiarska v Banskej 

Štiavnici. Počas kontroly boli 

v danom objekte zistené oso-

by (bezdomovci), ktorí spôsobi-

li znečistenie daného priestoru. 

Uvedené osoby za prítomnosti 

MsPo dňa 8.1.2014 a následne 

dňa 29.1.2014 vyčistili uvede-

ný priestor  a jeho okolie. Odpad 

vyzbierali  do plastových vriec, 

ktoré boli  následne odvezené. 

Mestská polícia bude i naďa-

lej vykonávať  kontrolu daného  

priestoru, pričom majiteľ objek-

tu bude vyzvaný, aby daná ne-

hnuteľnosť bola z dôvodu bez-

pečnosti osôb oplotená.    

Mládež na Drieňovej

Dňa 5.2.2014 o 12.35 hliadka 

MsPo počas výkonu pešej hliad-

kovej služby na sídlisku Drieňo-

vá  zistila, že na Ul. L. Svobodu 

sa zdržuje M.Š., ktorý  znečisťu-

je verejné priestranstvo a správa 

sa vulgárne.  Na výzvu  hliadky, 

aby upustil od svojho konania,   

nereagoval, a preto bol predve-

dený na útvar MsPo, kde bolo 

vykonané objasňovanie prie-

stupku. Menovaný  sa dopustil 

priestupku proti verejnému po-

riadku a priestupku proti ob-

čianskemu spolunažívaniu. Za 

svoje konanie bol postihnutý 

uložením blokovej pokuty. 

Vladimír Kratoš

„Prísť do požehnaného stavu ne-
musí byť vždy požehnaním.“

Ján Petrík
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Tri platné kupóny na 

hracej karte (získate ju v supermar-

kete TESCO) znamenajú lístok do 

kina zdarma. Všetky podrobnosti o 

súťaži nájdete v novootvorenej pre-

dajni od 18.2. 2014. 

Okrem toho pre vás TESCO a 

kino pripravili ďalšiu skvelú akciu – 

v deň otvorenia dostane prvých 65 

návštevníkov s nákupom nad 35 € 

2 lístky do kina na romantický fi lm 

Lásky čas úplne zadarmo!

Okrem týchto ponúk platia na-

ďalej dlhodobé ponuky pre držite-

ľov lístka, ktoré umožňujú rôzne 

výhody u našich ďalších partnerov 

BlackM, JOMA Taxi, Steiger, Gau-

demaus a Cosmopolitan – Bow-

ling. Veríme, že tieto akcie prispe-

jú k návštevnosti kina Akademik a 

že si ho Štiavničania tak, ako v mi-

nulosti obľúbia a budú sa do neho 

vracať aj počas celého roka. Už teraz 

vieme, že fi lmová ponuka na tento 

rok bude naozaj skvelá, plná hitov 

pre každého. 

Rastislav Marko

NOVINKY

�1.str.

Zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. 

z. o prídavku na dieťa a o zmene a do-

plnení zákona č. 461/2003 Z. z. o so-

ciálnom poistení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), nado-

budol účinnosť dňom 1.2.2014.  

§ 14 citovaného zákona defi nuje 

povinnosti rodičov, o.i. aj povinnosť 

oznámiť platiteľovi t.j. úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny miestne prí-

slušnom podľa trvalého bydliska po 

dovŕšení troch rokov veku nezaopat-

reného dieťaťa písomne alebo elek-

tronickými prostriedkami so zaruče-

ným elektronickým podpisom, akým 

spôsobom a kde bude zabezpečova-

ná starostlivosť o toto dieťa do začiat-

ku plnenia povinnej školskej dochádz-

ky, počas trvania nároku na prídavok 

a príplatok k prídavku. V zmysle zá-

kona túto ohlasovaciu povinnosť ne-

majú osoby, ktorým sa vypláca rodi-

čovský príspevok z dôvodu dlhodobo 

nepriaznivého zdravotného stavu 

dieťaťa. Takisto nemajú túto povin-

nosť osoby, ktoré sú s ďalším dieťa-

ťom na materskej, alebo v súvislosti 

so starostlivosťou o toto dieťa pobera-

jú rodičovský príspevok.  Oznámenie 

oprávnenej osoby o spôsobe a mieste 

zabezpečovania starostlivosti o die-

ťa podľa predmetného ustanovenia 

sa týka výlučne nezaopatrených detí, 

ktoré od účinnosti zákona, teda od 1. 

2. 2014 a neskôr dovŕšili vek troch ro-

kov a nezahrňuje nezaopatrené deti, 

ktoré dosiahli vek troch rokov do kon-

ca januára 2014. Oznámenie o spôso-

be a mieste zabezpečovania starost-

livosti o dieťa preukazuje oprávnená 

osoba najneskôr do konca kalendár-

neho mesiaca, ktorý nasleduje po ka-

lendárnom mesiaci,  v ktorom dieťa 

dovŕšilo tri roky veku. Pokiaľ by došlo 

k podstatnej zmene  spôsobu a mies-

ta výkonu starostlivosti o dieťa (naprí-

klad vylúčenie zo zariadenia, zmena 

zariadenia, zmena vykonávania sta-

rostlivosti z predškolského zariadenia 

na domácnosť alebo naopak a pod.) v 

porovnaní s údajmi, ktoré  oprávnená 

osoba oznámila úradu, takúto zme-

nu je povinná oznámiť. Za podstatnú 

zmenu miesta vykonávania starost-

livosti o dieťa sa nepovažujú choroba 

a absencia v predškolskom zariadení, 

krátkodobé dovolenky alebo krátko-

dobé pobyty u príbuzných a podob-

ne. V prípade podstatnej zmeny mies-

ta vykonávania starostlivosti o dieťa je  

potrebné nahlásiť zmenu do 8 kalen-

dárnych dní. V prípade, ak oprávnená 

osoba neoznámi spôsob a miesto vý-

konu zabezpečovania starostlivosti o 

dieťa, úrad preverí vykonávanie sta-

rostlivosti o dieťa, na ktoré je posky-

tovaný prídavok. 

Slávka Knoppová, ÚPSVaR BŠ

Výzva
Milí Banskoštiavničania! Začiatkom 

nového roka pomaly uplýva čas bi-

lancovania a hodnotenia toho mi-

nulého. Komisia kultúry pri MsZ v 

Banskej Štiavnici každoročne vyzýva 

obyvateľov nášho mesta a v posled-

nom období aj Neštiavničanov, ktorí 

žijú s naším kultúrnym dianím, aby 

si vybrali spomedzi osobností, ko-

lektívov a kultúrnych podujatí v na-

šom meste, ktoré u nich najviac za-

rezonovali v minulom roku a svoje 

tipy, ako nominácie na ocenenie za 

rok 2013 poskytli kultúrnej komi-

sii. Z navrhnutých, najčastejšie sa 

opakujúcich nominácií komisia ná-

sledne pripraví hlasovaciu anketu 

prostredníctvom dostupných médií 

(Štiavnické noviny, internet), v kto-

rej budeme spoločne hlasovať za 

svojich favoritov. Títo budú ocene-

ní v rámci tradičného slávnostného 

podujatia. Nominácie môžete posie-

lať do 20.2. 2014 na emailovú adre-

su katarina.kissova@banskastiav-

nica.sk, alebo osobne, príp. poštou 

doručiť na adresu mestskej knižni-

ce. Za vašu spoluprácu vopred ďa-

kujeme a tešíme sa na všetky ďalšie 

spoločné podujatia.                        

KK pri MsZ v BŠ 

Jarné prázdniny
Centrum voľného času počas jar-

ných prázdnin pripravil pre deti a 

mládež 3 – dňový program zame-

raný na šport a turistiku. Každý, 

ktorý chce stráviť príjemne svoj 

voľný čas je vítaný.

Rozpis naplánovaných podujatí: 

17.02.2014. Basketbalový turnaj 

v spolupráci s mestom B.Štiavnica 

– 8,30 hod. ZŠ J.Kollára telocvičňa 

– zadný vchod

18.02.2014. Stolno-tenisový tur-

naj – 8,30 hod. ZŠ J.Kollára telo-

cvičňa – zadný vchod

19.02.2014. Turistika NCH Čer-

vená studňa, zraz o 9,30 hod. na 

Križovatke – zastávka odchodu 

autobusu – smer Vyhne

Bližšie informácie v CVČ, L.Svobo-

du 40, č.t. 0907 598 567, 045/691 

16 26.  J.Machilová 

Oznamovacia povinnosť rodičov
Zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa

mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.

z. o prídavku na dieťa a o zmene a do-

plnení zákona č. 461/2003 Z. z. o so-

ciálnom poistení v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon“), nado-

budol účinnosť dňom 1.2.2014. 

Dnes sme nahrávali anglic-

kú verziu textu, nasledovať bude ti-

tulkovanie v maďarčine, pretože fi lm 

chceme prezentovať na veľtrhu Uta-

zás v Budapešti. Okrem tohto veľtr-

hu budeme Štiavnicu prezentovať aj 

na medzinárodnom veľtrhu cestov-

ného ruchu Holiday World 2014 v 

Prahe. 

Z projektu ROP mesto tiež od do-

dávateľa prevzalo stratégiu ces-

tovného ruchu regiónu Štiavnica, 

na ktorej zadaní a pripomienkova-

ní sme sa tiež podieľali. Hlavné zá-

very stratégie mesto Banská Štiav-

nica zapracuje do plánu Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvo-

ja (PHaSR). Stratégia sa zaoberá aj 

otázkou ako zlepšiť výber dane za 

ubytovanie. Podľa prepočtu auto-

rov stratégie vyplývajúcej z odha-

du skutočného počtu prenocovaní 

v meste Banská Štiavnica by vybra-

ná daň mala byť niekoľkonásob-

ne vyššia, ako v skutočnosti je. Len 

pre zaujímavosť, vo Vyhniach sa za 

ubytovanie vyberie 3 krát viac ako 

v Banskej Štiavnici. Mesto Banská 

Štiavnica spolu s Regiónom Štiav-

nica a Združením turizmu začala 

realizovať opatrenia na zlepšenie 

výberu dane. 

Ďalej sme vytvorili brožúru Veľké 

tajomstvá malého mestečka (opäť 

s tímom Chovanová – Nižňanská), 

ktorá je určená pre rodiny s deťmi. 

Brožúru odprezentujeme v rám-

ci  kultúrneho podujatia Zimomra-

venie. Zaujímavou novinkou je 20 

stranová prezentácia Banskej Štiav-

nice a regiónu v digitálnom formá-

te, ktoré si môžu do svojich smart-

fónov stiahnuť záujemci na celom 

svete. Tí, ktorí nemajú takéto zaria-

denia si ju môžu pozrieť na adrese 

http://tablet.dacr.sk. 

Aké plány má Región Banská Štiav-

nica v tomto roku?  

„V apríli organizujeme prezentáciu 

mesta Banská Štiavnica v Budapešti, 

následne prídu novinári a zástupco-

via cestovných kancelárií do Banskej 

Štiavnice. Spolu s občianskym zdru-

žením Sitnianski rytieri zabezpečuje-

me cez Miestnu akčnú skupinu (MAS) 

Zlatá cesta Prenčov 2 projekty: prezen-

táciu Banskej Štiavnice v 5 predajných 

centrách na Slovensku a v Maďarsku a 

bedeker pre región Štiavnica. Najväč-

šou aktivitou v tomto roku je vybudo-

vať turistický portál pre región Ban-

ská Štiavnica. S prácami na ňom sme 

už začali. Odovzdaný by mal byť na je-

seň tohto roku, ale budeme sa snažiť, 

aby základ bol odovzdaný skôr.“ 

Za rozhovor poďakoval Michal Kríž

Veľká akcia s kinom Akademik a TESCO

Novinky v Regióne Štiavnica
�1.str.

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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Anketa 

Ako si plánujete 

spríjemniť sviatok 

sv. Valentína?

,,Ja sa veľmi teším na pukance a 

sledovanie hokejového zápasu, 

vo dvojici.“Linda P.

,,Po pracovnom týždni si dopra-

jeme wellness a tak...“ Tibor P.

,,Na lesníckom internáte bude-

me spolužiakom rozdávať s lás-

kou napečené srdiečka.“Terk-

a H.

,,Máme doma dvoch maličkých 

Valentínkov, takže večer v kru-

hu rodinky, dobrá večera a ra-

dosť zo vzájomnej blízkosti. 

Viac nám netreba.“ Peter H.

,,V piatok ma čaká poľovačka a 

ak sa pošťastí, môže byť aj va-

lentínska. Alex. B.

,,Plánujem pozvať priateľku na 

romantickú večeru, lebo láska 

ide aj cez žalúdok, aspoň v mo-

jom prípade.“ David B.

,,My sme si  k sviatku sv. Valen-

tína kúpili vstupenky na baníc-

ky ples.“ Katka Š.

,,Pozval som svoju krásnu ka-

marátku do kina, ani neviem, čo 

hrajú, ale to je jedno, hlavne, že 

súhlasila.“ Marek S.

,,Budeme sa  k sebe túliť pri vín-

ku a olympiáde.“ Zuzka T.

Šťastného Valentína všetkým 

praje 

Janka Bernáthová

Social Transfromation Lab Ban-

ská Štiavnica, združenie, ktorého 

aktivity smerujú k udržateľnosti 

a sebestačnosti lokálnej komunity, 

k regenerácii vzdelávania a lokálne-

mu rozvoju, pripravuje od februara 

2014 skúšobný celoročný vzdeláva-

cí program zameraný na témy rea-

gujúce na potreby miestnej komu-

nity. Vo februári ponukáme prvé 

podujatia, zamerané predovšetkým 

na témy enviromentalistiky a etno-

lógie ako aj telesný rozvoj a umelec-

ké workshopy. 

Všetky podujatia sú zostavené 

tak, aby spolu súviseli a navzájom 

sa dopĺňali, pričom ponuku budeme 

priebežne dopĺňať aj o ďalšie oblas-

ti a témy. 

Zaujímavosťou je napr. celoročný 

kurz permakultúry, pod vedením 

jednej z najrenomovanejších lek-

toriek na Slovensku, Patrície Čer-

mákovej. Permakultúra je úspešný 

prístup k navrhovaniu vysoko pro-

duktívnych trvalo udržateľných zá-

hrad, balkónov, ovocných sadov, 

parkov, lesov či fariem, ale aj celých 

ľudských usadlostí, obcí, sídlisk a 

miest. Jej dizajny už boli otestova-

né na všetkých kontinentoch a vo 

všetkých typoch klimatických pod-

mienok a kultúr a dajú sa apliko-

vať na všetky sféry ľudskej činnosti. 

Kurz je praktický,  s možnosťou vy-

užívania komunitnej záhrady, pri-

čom sa okrem permakultúrneho di-

zajnu budeme 

venovať aj mož-

nostiam liečby 

pôdy kontami-

novanej v dô-

sledku bývalej 

banskej ťažby v 

našej oblasti. 

Kurzy etnoló-

gie a tradícií sú 

zostavené tak, 

že sa zaobera-

jú konkrétnym 

obdobím v roku 

z hľadiska tra-

dícií a zvykov, 

pričom budú 

teoreticky ob-

jasňovať súvis-

losti a význam 

jednotlivých ri-

tuálov a tiež 

p r a k t i c k ý m i 

ukážkami jed-

notlivých zvy-

kov a rituálov. 

Vo februári sa teda budeme venovať 

predovšetkým fašiangom, ich vý-

znamu v tradičnej kultúre a zvykom 

s nimi spojenými.

Prednášky environmentálneho 

zdravia sa zaoberajú pôsobením ži-

votného prostredia na zdravie člo-

veka. Prinesieme vám zaujímavé 

poznatky o kvalite vody, pôdy a che-

mických látok v prostredí a ich vply-

voch na váš zdravotný stav, ako aj 

možnosti vyhnúť sa prípadným ri-

zikám.

Tešíme sa na vás aj na pohybo-

vých kurzoch novodobého tanca a je-

dinečnom kurze kundalini jogy, naj-

staršom druhu jogy zameranom na 

posilnenie energie prostredníctvom 

dychových cvičení a meditácie. 

Bližšie info a prihlášky na info@

stl-bs.org alebo na tel. čísle 0949 

599 747. Lucia Hasbach

Vzdelávacie podujatia v Banskej Štiavnici

w1.februára 2014 sa členovia 

KST Dr. Téryho, KST Tempo 

Hliník nad Hronom a KST 

Žarnovica (celkovo 27 účast-

níkov) vybrali do okolia 

Banskej Hodruše navštíviť 

staré banské diela. 

V mrazivom a veternom počasí sme 

vystúpili na lokalitu Banište, kde 

sme postupne prešli tri staré banské 

štôlne. Za svetla lampášov sme obdi-

vovali podzemné vyťažené priesto-

ry a vytesané komíny. Zaujímavos-

ťou bolo rušne kresané banské dielo 

– kresanica. Do vzdialenejších vy-

dobytých priestorov sme sa museli 

takmer preplaziť, ale všetci to zvlá-

dli a námaha stála za to, všetci boli 

uchvátení veľkosťou a mohutnos-

ťou vydobytých priestorov. Po hodi-

novom pobyte v podzemí sa vracia-

me na denné svetlo, kde zakladáme 

ohník a opekáme slaninku a špekač-

ky. Po výdatnom obede a občerstve-

ní sa presúvame do druhej lokality 

zvanej Rabenštajn. Po strmom  ho-

dinovom výstupe prichádzame k 

štôlni Ferdinand, (v letných mesia-

coch je takmer neviditeľná – zaras-

tená vegetáciou), ale nám sa ukázala 

takmer v plnej kráse. Urobíme zo-

pár fotiek vstupného zachovaného 

otvoru (krásnej kamennej klenby), 

štôlňa nie je prístupná (čiastočne za-

valená) preto pokračujeme v stúpaní 

k štôlni  Florián. Zachovalý vstupný  

otvor nás prekvapil ľadovou výzdo-

bou a opäť krásne zachovanou ka-

mennou klenbou. Nevstupujeme, 

nakoľko je čiastočne zasypaná a za-

plavená vodou. urobíme spomien-

kové fotky a po krátkom odpočinku 

pokračujeme v strmom stúpaní a za 

cca 35 minút sme v cieli našej výpra-

vy, na lokalite Rabenštajn. V lesnom 

poraste vystupujú na povrch  úch-

vatné niekoľkometrové skalné steny 

ako pozostatok po povrchovej ťaž-

be, ale my vstupujeme do podzem-

ných  priestorov Rabenštajnu, ktoré 

sú oveľa rozsiahlejšie ako na loka-

lite Banište. Obdivujeme rozsiahle 

vydobyté priestory, ručne kresané 

komíny a kamenné terasy, ktoré tu 

vybudovali baníci v minulých storo-

čiach z hlušiny.  Po dvoch hodinách 

pobytu pod zemou sa vraciame späť 

do Banskej Hodruše a Banskej Štiav-

nice. Turistická akcia mala u účastní-

kov pozitívny ohlas nakoľko niekto-

rí zúčastnení boli v týchto lokalitách 

prvý raz a štôlňu Ferdinand a Flori-

án pozná len malý okruh nadšencov 

montanistiky.        

Róbert Melcer

Hodrušské ďúry (diery)

Social Transfromation Lab Ban-

ská Štiavnica, združenie, ktorého

aktivity smerujú k udržateľnosti

a sebestačnosti lokálnej komunity,

k regenerácii vzdelávania a lokálne-

mu rozvoju, pripravuje od februara

2014 skúšobný celoročný vzdeláva-

cí program zameraný na témy rea-

gujúce na potreby miestnej komu-

nity. Vo februári ponukáme prvé

podujatia, zamerané predovšetkým

na témy enviromentalistiky a etno-

lógie ako aj telesný rozvoj a umelec-

ké workshopy. 

Poradenstvo 
pre manželov
Národný týždeň manželstva 

(10. – 16. februára 2014), si kla-

die za cieľ nielen oceniť, ale aj pod-

poriť a zlepšiť manželstvá. Ponúka-

me preto podporu, poradenstvo a 

pomoc pre manželov, ktorí sa ocitli 

v problémoch, alebo sa len skrátka 

chcú poradiť s odborníkmi. 

Nasledovní poradcovia, psycho-

lógovia a terapeuti ponúkajú po-

čas NTM a niektorí aj mimo neho 

svoje služby bezplatne, môžete ich 

však kontaktovať aj mimo tohto 

týždňa.

Ester a Tomáš Kriškovci

Manželskí poradcovia

Bratislava 0907 842 792

Erika a Peter Kremskí

Manželskí poradcovia, mediátori

Bratislava 0907 133 103

 Ľubomír Počai
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Vo štvrtok, 6. 2. 2014 si 

bývalí i terajší členovia Klubu 

dôchodcov na Nám. sv. Trojice 

v Banskej Štiavnici pripome-

nuli 40. výročie vzniku Klubu 

dôchodcov (KD) v našom 

meste.

Pri tejto príležitosti  sa členovia 

KD a hostia zúčastnili slávnostného 

prijatia na MsÚ. Po peknom kultúr-

nom programe nasledoval príhovor 

pani primátorky, ktorá vyzdvihla čin-

nosť klubu dôchodcov za uplynulých 

40 rokov, prínos seniorov pre naše 

mesto a tiež nezastupiteľné miesto 

KD vo voľnočasových aktivitách dô-

chodcov. Všetci prítomní  prevzali z 

rúk pani primátorky  Pamätný list a 

malý sladký darček. Prítomných čle-

nov KD potešil svojou účasťou okrem 

p. primátorly a p. viceprimátora mes-

ta Banská Štiavnica aj jeden z pozva-

ných sponzorov (ostaným, žiaľ, čas 

nedovolil prísť), pán Ábel Tužinský z 

Coop Jednota Žarnovica.  

Potom nasledoval spoločný obed 

v neďalekej reštaurácii Gallery u 

pána Ľ. Baráka a spoločné posede-

nie v dobrej nálade so spomienkami 

a pesničkami v Klube dôchodcov v  

"modrom dome".

Za pomoc, ústretovosť a fi nanč-

nú podporu tohto spomienkového 

podujatia a pekného slávnostné-

ho dňa v našom živote  ďakujeme 

Mestskému úradu Banská Štiavni-

ca. Výbor Klubu dôchodcov

Je pekné spomenúť si na časy 

zaľúbenia. 

Vzťahom v manželstve to pomô-

že aj po rokoch a keď žijú manželia 

v súlade vtedy sú schopní vytvárať 

príjemnú atmosféru domova aj pre 

deti a rodinu.

 Štvrtý ročník národného týždňa 

manželstva má za cieľ  napomôcť 

aktívnemu budovaniu vzájomných 

vzťahov tých najbližších. 

Možno sa pýtate ako? 

Napríklad tým, že si nájdete viac 

času pre svojho manžela/manžel-

ku, pripravíte pre neho/ňu niečo, 

čo má rád/rada. Môžete niečo spo-

lu podniknúť, zažiť, pripomenúť si 

najkrajšie časy vášho vzťahu a niečo 

z nich zopakovať, obnoviť. Veď ste 

sa zobrali preto, aby vám bolo spo-

lu dobre.

Tipy pre manželov:

Choďte spolu na prechádzku, veče-

ru, do cukrárne a pod. Doma si pri-

pravte pekný večer. Choďte spolu na 

rande, výlet, víkend. Pripravte milé 

prekvapenie pre druhého. Choďte 

spolu na koncert či iné podujatie. 

Pozrite si spoločné fotky, video...

Choďte si spolu zašportovať

Zahrajte si vo dvojici napr. "Človeče 

nehnevaj sa", "Šach" a pod.

Človek podľa viacerých výsku-

mov prežíva šťastie vtedy, ak sa cíti 

byť milovaný a cíti, že jeho život 

je zmysluplný. Napĺňanie potrieb 

manželského partnera dáva živo-

tu zmysel a ak ten druhý odpovedá 

rovnakou mincou, človek cíti lásku. 

Je to opak sebeckého spôsobu živo-

ta, keď sa človek stará v prvom rade 

o seba a ostatných si všíma iba vte-

dy, keď ich potrebuje.

Ľubomír Počai

14.2. Valentín – Deň zaľúbených

Jubileum v Klube dôchodcov

Centrum voľného času v spoluprá-

ci so ZŠ J. Kollára a hlavným rozhod-

com Mgr. J.Minkom zo ZŠ J. Horá-

ka, uskutočnili 4 OK vo fl orbale asi 

snáď najobľúbenejšou súťažou me-

dzi chlapcami a dievčatami ZŠ. Súťa-

žili mladšie žiačky, kde  zvíťazili diev-

čatá so ZŠ J. Horáka, pod vedením 

p. uč. Minku, postúpili do RgO, kto-

ré sme tiež organizovali, vyhrali nad 

ZŠ M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom 

a postúpili na krajské majstrovstvá. 

U mladších žiakov zvíťazilo družstvo 

chlapcov zo  ZŠ  J. Kollára pod vede-

ním p.uč. Szendreia.

V kategórii staršie žiačky vyhrala 

ZŠ J. Horáka pod vedením p.uč. Min-

ku a u starších žiakov ZŠ s MŠ B.Belá 

pod vedením p. uč. Šályho.

Čakajú nás ešte 3 regionálne kolá 

ktorých organizátorom je CVČ v 

B.Štiavnici, kde privítame ZŠ z 2 na-

šich príbuzných okresov. V koloto-

či fl orbalu sa „otočilo“ na palubovke 

telocvične 148 detí ZŠ,  o to nás viac 

mrzí, že zo súťaže s celoslovenskou 

pôsobnosťou odstúpil hlavný spon-

zor fi rma Orion a nefi nancuje ju ani 

MŠ VVaŠ.

21.1.2014 sa uskutočnilo OK vo 

fl orbale študentov a študentiek v te-

locvični Spojenej SOŠ obchodu a slu-

žieb, touto cestou ďakujem p. riadi-

teľke školy PhDr. V.Gregáňovej za 

bezplatné poskytovanie telocvične 

na všetky OK. Hlavným rozhodcom 

bol Mgr. M. Prokein a víťazom v kate-

górii študentov sa stala SOŠ lesnícka 

pod vedením Ing. A.Vanču. V kategó-

rii študentky jednoznačne zvíťazilo 

družstvo pod vedením Mgr. B.Malic-

herčíka z Gymnázia A.Kmeťa. Obi-

dve družstvá čaká regionálne kolo, 

ktoré CVČ organizuje 4. marca 2014. 

v B.Štiavnici. Za SŠ sa zúčastnilo 86 

chlapcov a dievčat. Všetkým zúčast-

neným družstvám ďakujeme.

J.Machilová 

OK vo FLORBAL-e žiakov a študentov

Kam v BŠ a okolí?
13.2. Výstava: Fotozážitky s pa-

miatkami 2013. Výstava potrvá 

do 22.4.2014. . Galéria J. Kollá-

ra, 14:00.

14.2. Dielnička v Kammerhofe.

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 prekvape-

nie v kaštieli. Kaštieľ vo Svätom 

Antone.

14.2. Sneží nám láska do spomie-

nok. Spomínanie členov Autor-

ského klubu v Štiavnici. Reštaurá-

cia Gallery, 16:00.   

14.2. Kurz: Permakultúra

Možnosti prostredia vs. dizajn. 

Vstupné: 10 €/lekcia. Lekcia od 

17:00. Komunitný dom, Dolná 

Ružová 1. 

14.2. Vernisáž výstavy: Jozef V. 

Pituk. Penzión Cosmopolitan II-

vežička, 17:00.  

14.-15.2. Valentínske menu 

Menu pre dvoch 55 €. 18:00-

21:00 s hudobnou skupinou EA. 

Penzión na Kopci.

14.2. Vernisáž výstavy fotografi í 

Martina Hricka. „Šestnásť príbe-

hov“. Výstava potrvá do 3.3.2014. 

Trotuar Cafe, 18:00.  

14.2. Valentínske menu pre za-

milovaných. Menu 22 € / os., od 

18:00.  Hotel Salamandra, Hodru-

ša-Hámre. 

14.2. Vernisáž výstavy: Výber II. 

Diela autorov zastupovaných  Ga-

lériou Schemnitz, 19:00.

14.2. Valentín v Hoteli Termál & 

Piano show. Rezervácie: 045 678 

76 11. Cena 33 €/os., Hotel Ter-

mál Vyhne. 

14.2. Valentínska zábava s kape-

lou MI TRI. Meštianska krčma, 

20:00.  

15.2. Snežná party rádia Anténa 

Lyžiarske stredisko Salamandra 

Resort.

15.-16.2. Kurz kreativity: Textil

Kurz je bezplatný. Kultúrne cen-

trum, 13:00-18:00.

15.2. Svätoantonská heligonka 

Kultúrny dom, Sv. Anton, 15:00. 

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. Vstup voľný. Kaviareň Divná 

pani, 21:00.

15.2. KUBÁNSKA NOC.

Trotuar Cafe.

18.2. Kurz: Enviromentálne zdra-

vie Región Banská Štiavnica
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   Stavba kostolíka bola zahájená 

zo zbierok obyvateľov Jergištôlne 

a širokého okolia v roku 1947. 

Staviteľom kostolíka bol Jozef 

Gajdoš, (*10.5.1887 † 13.1.1967) 

murársky majster a hostinský 

z Banskej Štiavnice, ktorý bol 

ženatý s Annou Ivanovou 

z Jergištôlne. 

Základný kameň bol vysvätený 

pánom farárom Gajdošom z Ban-

skej Belej v tom istom roku.

Obyvatelia tohto malebného údo-

lia po krutej II. svetovej vojne, za to, 

že ich Pán Boh zachránil pred smr-

ťou, rozhodli sa, že postavia pa-

mätný symbol – tento kostolík. Na 

mnohých, ktorí na túto krásnu myš-

lienku prišli už len s láskou spomí-

name a časť vtedy ešte mladých ľudí 

sa tejto prekrásnej udalosti dožila.

Ustanovený kostolný výbor bol v 

zložení: Trajter Ján – predseda, Še-

moda Ján – podpredseda, Oravec 

Ján – pokladník a traja členovia po-

verení zbierkami na výstavbu. Sta-

vebné práce na hrubej stavbe a krove 

pokračovali do roku 1952, až po pre-

rušenie zo strany štátnych orgánov. 

Zostatok nevyčerpaných fi nanč-

ných prostriedkov (cca 90.000.- ko-

rún) prepadol v prospech štátu po-

čas menovej reformy v roku 1953. 

Počas nasledujúcich rokov stavba 

stála nedokončená.

Vo februári 1957 boli násilne od-

vezené rehoľné sestry, ktoré praco-

vali v Mestskej nemocnici sv. Alžbe-

ty v Banskej Štiavnici. Zostala po 

nich nemocničná kaplnka so všet-

kou vybavenosťou, ktorú uschoval  

Jozef Gajdoš vo svojom dome pod 

Hájikom v B. Štiavnici. V dome sa 

nachádzal aj hostinec U Veselého 

poľovníka.   

Vladimír Poprac: Dňa 13. januára 

1967 som bol na rim kat.fare si pre 

kľúč od dolného kostola na Kalvárii 

a brodením sa vo veľkom snehu som 

bol  zazvoniť na zvone a tak oznámiť 

osadenstvu smutnú správu, že nás 

navždy opustil môj starý otec Jo-

zef Gajdoš, hostinský a murársky 

majster vo veku nedožitých 80 ro-

kov. V tom istom roku  mesto poda-

lo požiadavku „Vo verejnom záujme“ 

dom zbúrať a na jeho miesto vysta-

vať činžiak. Nastal pre mňa problém 

čo s vybavenosťou z kaplnky, so-

chy a obrazy boli v obývačke a lavi-

ce boli na pova-

le. Bol som na 

rim.kat. fare, 

aby si prebra-

li sakrálne veci 

z kaplnky, ale 

tam som nepo-

chodil. Prišla 

mi spásonosná 

myšlienka, aby 

som tieto veci 

dal do kostolí-

ka na Jergištôl-

ňu. Tak sa aj 

stalo a  všet-

ko sme popre-

vážali s koník-

mi na senskom 

voze s pána 

Jána Ivaničom 

( chudoba) z 

Hájika. Valika 

Šemodová aj s 

manželom Ďula báčim  všetko pre-

vzali a zamkli v kostolíku. 

Za účinkovania pána dekana Fin-

tu boli urobené nátery veže a stre-

chy, zasklenie okien a výmena teraj-

ších vchodových dverí. Keďže prišla 

ale ťažká doba, že ďalej sa pokračo-

vať v stavbe nedalo až do roku 1990, 

kedy bola daná možnosť v tomto 

krásnom diele započatom našimi 

predchodcami pokračovať.

Podnet na dokončenie stavby kos-

tolíka sv.Juraja dali chalupári Mol-

nárovci, Fodorovci a z domorodcov 

je to rodina pána D. Šemodu v roku 

1989. Po súhlase pána farára Schnei-

dera bola urobená prvá zbierka oby-

vateľov Juraj.štôlne (Kčs 7 900,-). V 

priebehu času pán farár Schnieder 

prevzal fi nancovanie a organizova-

nie prác na stavbe až do ukončenia.

Nátery strechy a veže urobili v 

jeseň roku 1990 Molnárovci a Fe-

dorovci. Vnútornú klenbu urobil v 

priebehu 1991 Gálik Ján. Odbor-

no – remeselnícke práce vykonávali  

postupne v priebehu rokov 1991 a 

1992 nasledovní odborníci: pán Fraj 

z Banskej Belej (práce klampiarske), 

pán Florek z B.j Belej (práce elektri-

kárske), pán Hanes z B. Belej  ( prá-

ce stolárske a vnútorné zariadenie 

mimo lavíc), pán Slaný z B. Belej 

(zámočnícke práce a inštalácia scho-

dišťa). Murárske práce vykonávali: 

Javorka, Jaroslav Šedibok, Ján Ka-

niarik a Jozef Hanus všetci z Pod-

horia, Dobák Jaroslav, a Bajnok z B. 

Belej. Na murárskych prácach sa po-

dieľal tiež Mojžiš Matúš z Juraj štôl-

ni. Reštaurátorské práce na sochách 

sv.Juraja a Panny Márie urobil Mol-

nár Tomáš, obnovenie vstupných 

dverí pán Hanes z B. Belej, opravu 

lavíc pán Fodor z Ružomberka. Na 

náteroch sa podieľali pán Stračina 

Emil z B. Belej a rodiny: Bartková, 

Gréčová, Šemodová, Fodorová, Ľu-

dovíta Ďuricu a ďalší pomocníci. 

Pro ostatných murárskych prácach 

ako pomocníci sa najviac podieľali: 

Marián Štepka, Jozef Mollek, Pavol 

Ladoš, Jozef Godžár, Jozef Lupták, 

Pavol Lupták, Dionýz Ivanič, Ju-

raj Červenák, Jozef Mojžiš, Roman 

Kostrec, Peter Spiška, Juraj Bartko, 

Gréčová Anna, Bartko Lukáš.

Tento článok zakončujem prího-

vorom pána Ľuda Molnára pri po-

sviacke kostolíka dňa 30.augusta 

1992.

Všetkým, ktorí prispeli fi nančne 

a v posledných dňoch ochotne veno-

vali svoj voľný čas pri dokončovacích 

prácach v chráme Božom na túto 

dlho očakávanú chvíľu - Pán Boh za-

plať. Zvlášť vyslovujem Pán Boh za-

plať tým, ktorí vďačne pripravovali 

pohostenie pre robotníkov na tej-

to akcii a to: pani Bartkovej Emílii, 

pani Šemodovej Valike a pani Gréčo-

vej Anne.

Kostolík sv.Juraja na Jergištôl-

ni  od 30.augusta 1992 plne slúži 

svojmu účelu. Autor fotografi e: Ján 

Petrík. Vladimír Poprac

Kostolík sv. Juraja Jergištôlňa 
v Banskej Štiavnici

MARÍNA

82

Ľúbosťou pekná vzdychla si deva,

to dušou striaslo šuhaja,

ohlas pŕs mladých Sitnom zaznieva

a letí do Tatier hája;

a veľký háj ten ohlasy zdvojí

a na juh a na sever výstrojí,

tam znie Uralom, tam morom:

a ďalej svetom celým vykročí

a spieva lásku s velikým chórom,

a zas sa v jej prsia vtočí. —

83

Dobrú noc; tichý, sladký sen,

krásna moja! — Pozdrav pole

milé od strán, kde býva ten,

nad ktorým čnia snežné Hole!

Pozdrav tie vŕby, dom ten celý,

v ktorom si prvé lásky strely

do pŕs verných mi strelila;

pozdrav mi Sitno, kraj ten celý,

kde oči po prvé videli

tvár, čo mi večne je milá!

84

Tak dobrú noc! Ja za horami

zostať mám, kde Hron sa točí,

a tešiť sa s nebies hviezdami,

so sestrami tvojich očí;

keď jedna z nich, čo ráno žiari,

pozdraví zore tvojej tvári,

rozpomeň sa na lásky moc:

A zas, keď mesiac vzlietne bledý,

na Hrona breh si spomeň vtedy,

spomeň si, drahá! dobrú noc!

41

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,

možno mi ruku nedostať,

možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,

možno mi nemilým ostať,

možno mi ústam smädom umie-

rať,

možno mi žialiť v samote,

možno mi život v púšťach zavierať,

možno mi nežiť v živote,

možno mi seba samého zhubiť: —

nemožno mi ťa neľúbiť!

Andrej Sládkovič

Všetkým, ktorí prispeli fi nančne 

a v posledných dňoch ochotne veno-

vali svoj voľný čas pri dokončovacích 

prácach v chráme Božom na túto 

dlho očakávanú chvíľu - Pán Boh za-

plať. Zvlášť vyslovujem Pán Boh za-

plať tým, ktorí vďačne pripravovali 

pohostenie pre robotníkov na tej-

to akcii a to: pani Bartkovej Emílii, 

pani Šemodovej Valike a pani Gréčo-

vej Anne.
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OZNAMY

Členovia Dobrovoľného hasič-

ského zboru Banská Štiavnica – Šte-

fultova sa stretli na Výročnej člen-

skej schôdze, kde si vyhodnotili  

činnosť za minuloročné obdobie. 

Tejto schôdzi sa zúčastnili aj vzácni 

hostia:  primátorka mesta Banská 

Štiavnica pani Mgr.Nadežda  Babia-

ková, pán farár časti Štefultov Mgr. 

Norbert Ďurdík, riaditeľka Územ-

ného výboru DPO SR pani Putišová 

Mária, veliteľ Územného výboru Pr. 

Práv. Slezák Vladimír, za okresné 

riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad Hro-

nom pán Podpl. Melcer Robert, po-

žiarny technik mesta Banská Štiav-

nici pán Borský Jozef  za Územný 

výbor pán Putiš Jozef, za DHZ Svä-

tý Anton pán Skarba Ján a poslanci 

mestského zastupiteľstva pani Ing. 

Blaškovičová Miriam a Ing. Palovič 

Slavomír.

V správe o činnosti, ktorú pred-

niesol predseda DHZ pán Ďurica 

najviac rezonovala činnosť v oblas-

ti prípravy a organizovanie súťaží. 

DHZ Štefultov v minulom roku or-

ganizoval nočnú súťaž, ktorá sa vy-

darila, tak isto naše DHZ pomáhalo 

pri organizovaní súťaže Územného 

kola PD.

V diskusii sa najviac debatovalo 

o novom zákone o Dobrovoľných 

hasičských zborov, ktoré nadobud-

ne platnosť 1.4.2014. Členov DHZ 

v Štefultove prekvapila správa, že 

nebolo zaradené do celoplošného 

rozloženia síl. Kompetentní hostia 

sľúbili, že sa budú vecou  zaoberať.  

Ďalšia téma debaty bola príprava na 

oslavy 110 – výročia založenia DHZ 

v Štefultove. Pani primátorka poďa-

kovala za vynikajúcu reprezentáciu 

mesta Banská Štiavnicu hasičské-

mu družstvu Štefultova.

Za spoluprácu z farnosťou Šteful-

tova bol udelený ďakovný list pána 

farárovi  Norbertovi Ďurdíkovi  za 

spoluúčasť na oslavách najväčšieho 

sviatku dňa hasičov – svätého Flo-

riána

Po skončený schôdze bolo poda-

né  tradičné pohostenie.

Jarábek Vladimír st.

Dobrovoľní hasiči Štefultova bilancovali

Obyčajné piatkové ráno.

Rýchlo von z postele, von so 

psíkom a potom do práce. Aj toto 

ráno bolo také (7.2.2014), iba že 

vonku bola vzhľadom na nedo-

konalé zimné počasie poľadovica. 

Cesta do práce bola teda o čosi zlo-

žitejšia. Keď som odprevadil man-

želku, otočil som motorové kone 

a vracal som sa po Mierovej uli-

ci. Všimol som si na zemi sediacu 

pani, ktorá zjavne mala problém. 

„Určite úraz kvôli poľadovici“ po-

myslel som si. Vrátil som sa, vy-

stúpil z auta a spýtal som sa čo 

sa stalo. Keď som zbadal uplaka-

nú tvár a neprirodzene skrútenú 

nohu, nepotreboval som vysvet-

lenie. Podarilo sa mi pani dostať 

do auta a viezol som ju do ban-

skoštiavnickej nemocnice. Cestou 

som sa dozvedel, že na číslo 112 

nevolala, teda zdravotníci na ceste 

neboli. Manželovi, keďže už bol na 

ceste k miestu úrazu, zavolala, aby 

prišiel za nami do nemocnice.

To čo som zažil v nemocnici mi 

pripadalo ako zlý sen. Keďže som 

lekára na prízemí nemohol nájsť, 

išiel som na radu zdravotníckeho 

personálu na chirurgické oddele-

nie. Tu som sa dozvedel, že chirur-

gická ambulancia ordinuje až o ôs-

mej. Na naliehavé upozornenie, že 

noha je vyvrtnutá, ale pravdepo-

dobnejšie je zlomená, som dostal 

odporúčanie, aby som pani zavie-

zol do Žiaru nad Hronom alebo do 

Zvolena, je to vraj rovnaká vzdia-

lenosť. Po príchode do auta som 

zatelefonoval na číslo 112, kde 

som predpokladal profesionálny 

prístup záchranárov. To, čo som 

v telefóne počul mi zobralo dych. 

„Škoda je pani prekladať do sanit-

ky, keď ju máte už v aute, zavezte 

ju do Žiaru!“ Žiadne, že ako vyze-

rá úraz, ako sa pani má, ako znáša 

bolesť, ktorá mimochodom muse-

la byť ukrutná. Ani trocha profe-

sionálneho záujmu, ani len sna-

ha stlmiť bolesť. „Len si ju odvez, 

s...., keď si si ju naložil!“ Prečo nie, 

veď človek musí človeku v nešťas-

tí pomôcť. Od cesty do Žiaru ma 

oslobodil manžel nešťastnej pani, 

ktorý ju preložil do svojho auta a 

vydal sa rýchlo na cestu. Ja som 

mohol ísť spokojne do práce.

Naozaj spokojne? To, čo som v 

to piatkové ráno zažil, ma šokova-

lo. Darmo platíš do zdravotnej po-

isťovne, „...načo ti posielať sanit-

ku, nech sa o teba niekto postará!“ 

Načo ale potom odvádzame penia-

ze? Alebo tento stav vyrieši zvý-

šenie platov všetkých zdravotníc-

kych pracovníkov, alebo snáď, v 

dnešnej dobe vraj neregulovateľ-

né poplatky v zdravotníctve. Alebo 

nám ostatným už pomôže len nová 

revolúcia?! Tentoraz by však mala 

byť skutočne „nežná“. A možno by 

stačilo len trošku ľudského prístu-

pu. Mimochodom tá zlomenina 

bola dosť komplikovaná.    

Jaroslav Dudík

Skutočne sme len tovar

Jarné prázdniny sú časom, 

kedy v Banskej Štiavnici 

na rodiny už piaty rok 

čaká populárny festival 

Zimomravenie. V tomto roku 

začínajú jeho podujatia už 

v  utorok 18.2. 2014.

Počas prvej polovice týždňa 

budú v programe dominovať ki-

nopredstavenie určené skôr pre 

stredoškolskú mládež a tvorivé 

dielne pre deti. Tieto sa budú ko-

nať v priestoroch Slovenského 

banského múzea, ktoré je partne-

rom podujatia. Hlavný program 

akcie začína v piatkom a končí ne-

deľou 23.2. Počas neho si budete 

môcť pozrieť vystúpenia bábko-

vých divadiel, zahrať hru v mes-

te, hľadať stratený poklad, zažiť 

netradičné tvorivé dielne či spo-

znať zaujímavé spoločenské hry. 

V nedeľu nechýba Vodníkov svet 

v plavárni, počas celého týždňa aj 

iné zaujímavé podujatia. Ich kom-

pletný zoznam nájdete na www.

banskastiavnica.sk a víkendový 

program v budúcom čísle ŠN.

Rastislav Marko

Zimomravenie už piaty rok
Oslavy MDŽ

„Žena, si darom lásky, spevu, 

nehy, si ako ker májový. Ako ran-

ná zora bledá, život tajomný. Si is-

kierka tepla.“  

Spolok Živena, MsÚ a SMER – 

SD Banská Štiavnica Vás pozýva-

jú na Oslavy MDŽ, ktoré sa usku-

točnia dňa 6.3.2014 o 16:00 hod. 

v Kultúrnom centre (pri hoteli 

Grand Matej). Čaká na Vás bohatý 

program, občerstvenie a darčeky. 

Prosíme členky Živeny o poskyt-

nutie domácich sladkostí. 

Spolok Živeny 

Poďakovanie  
Členovia klubu dôchodcov v 

Banskej Štiavnici by sa chceli po-

ďakovať vedúcej klubu pani M. 

Boroškovej za organizáciu a vy-

tvorenie príjemnej atmosféry pri 

príležitosti 40.výročia založenia 

klubu. Oslavy 40. výročia sa usku-

točnili na Mestskom úrade dňa 

6.2.2014. Zároveň ďakujeme pri-

mátorke mesta pani N.Babiakov-

ej za príhovor a vľúdne slová. Tiež 

naše poďakovanie patrí pani M. 

Petrovej a pani J.Simonidesovej 

za pomoc pri organizovaní tej-

to významnej akcie. Zároveň sa 

chceme poďakovať aj sponzorom, 

ktorí prispeli na občerstvenie čle-

nov klubu. 

Členovia klubu dôchodcov

Pochvala na 
pravom mieste

Takto by som nejako na-

zval  týchto pár viet ktoré píšem. 

V dnešnej dobe je veľmi ťažké sa 

rozhodnúť a investovať fi nancie 

do niečoho nového. Vám sa to po-

darilo a rozhodnutie o zmoder-

nizovaní kina bola správna vec. 

Preto by som touto cestou chcel 

poďakovať pani primátorke Na-

dežde Babiakovej a všetkým po-

slancom, ktorí svojím rozhodnu-

tím prispeli k modernizácie kina. 

V neposlednom rade pánu Rasťo-

vi Markovi so svojím kolektívom, 

ktorý stál za zrodom premeny 

nášho kina a nevzdal to, aj keď to 

neraz vyzeralo veľmi zložito. 

Ďakujeme. 

Marian Čierny 
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Lacné fašiangové 

šišky
Potrebujeme: 0,5 kg polohrubá 

múka, 3 dkg hera, 3 dkg cukor, 1 

žĺtok, soľ, ½ kocky droždie, 4 dcl 

mlieko, 1 PL um, citrónová kôra z 

1 citróna - lekvár, vanilkový cukor, 

práškový cukor   

Postup: Do kysnutého kvásku pri-

dáme múku, cukor, soľ, žĺtok, um 

a citrónovú kôru. Po vykysnutí vy-

krojíme pampúchy, vysmažíme, 

posypeme s vanilkovým cukrom, 

zmiešaný s práškovým a navrch 

dáme lekvár. 

Dobrú chuť! E.U.

Akvizícia, alebo nadobúdanie 

zbierkových predmetov, patrí 

medzi  základné odborné 

činnosti múzeí. 

Tento proces je ošetrený plat-

nou legislatívou a veľmi zjednodu-

šene možno povedať, že „budúce 

zbierky“ sa do múzea získavajú kú-

pou, darom, vlastným výskumom, 

prevodom, alebo výmenou s iným 

múzeom. Zmyslom akvizície je tr-

valé uchovávanie a následné odbor-

né spravovanie a vedecké skúmanie 

zbierkových predmetov s cieľom 

využiť ich informačnú a výpoved-

nú vedeckú, historickú, kultúrnu a 

umeleckú hodnotu. Výstupom sú 

prezentačné a výchovno-vzdeláva-

cie aktivity múzea. Z tejto zjedno-

dušenej charakteristiky vidieť, aký 

význam má akvizičná činnosť pre 

existenciu múzea. Výnimkou nie je 

ani SBM, ktoré svoju akvizičnú čin-

nosť smeruje do oblastí, ktoré cha-

rakterizujú jeho profi láciu. Jednak 

ako múzea zameraného na  baníc-

tvo (predovšetkým rudné), jednak 

ako pokračovateľa bývalého mest-

ského múzea. 

Rok 2013 bol v oblasti akvizí-

cie v SBM mimoriadne žičlivý. Mú-

zeu (jeho zamestnancom) sa poda-

rilo získať viac predmetov, z väčšej 

časti darom, čiastočne kúpou a pre-

vodom. Najväčšiu časť týchto pred-

metov tvoril fotografi cký a spisový 

materiál z obdobia od polovice 19. 

storočia do prvej polovice 20. sto-

ročia. Výrazne sa rozrástla zbierka 

predmetov časovo pochádzajúcich 

z druhej polovice 20. storočia, do-

kumentujúcich každodenný život. 

Pribudlo aj  niekoľko kusov fajok. 

Táto akvizícia sa viaže na oddelenie 

histórie SBM. Zbierky mineralogic-

kého oddelenia SBM obohatilo nie-

koľko nových vzoriek minerálov, 

do fondu banskej techniky boli zís-

kané banské svietidlá rôznych ty-

pov, niekoľko predmetov pribudlo 

do knižného fondu múzea.  

Z minuloročnej akvizície by som 

rád zvýraznil získanie časti inven-

tára bývalej lekárne „U Spasiteľa“. 

Lekáreň fungovala v priestoroch 

tzv. Lumnitzerovho domu cca. 120 

rokov, samozrejme menila názov, 

majiteľov aj inventár. SBM sa po-

darilo získať inventár lekárne vďa-

ka ústretovosti jej poslednej ma-

jiteľky – Mgr. Dany Buzalkovej. 

Tento proces pokračuje aj v roku 

2014 a po jeho ukončení bude in-

ventár, poslednej „starej“ ban-

skoštiavnickej lekárne, uložený v 

zbierkovom fonde oddelenia his-

tórie SBM.

Zostáva len dúfať a želať si, aby 

akvizičná činnosť SBM aj v budúc-

nosti vykazovala také sľubné vý-

sledky a stretávala sa s pozitív-

nym prístupom zo strany občanov 

mesta. A bola jednou z ciest  k ak-

tívnemu budovaniu vzťahu medzi 

občanmi Banskej Štiavnice a „ich 

múzeom“. 

Daniel Harvan

Nové prírastky Slovenského banského múzea

MAS Partnerstvo Krtíšskeho 

Poiplia vyhlasuje v spolupráci 

s MAS Zlatá cesta  2. VÝZVU 

k predkladaniu žiadostí o 

udelenie značky „Regionálny 

produkt HONT“. 

Regionálna značka sa udeľu-

je pre fyzické a právnické osoby, 

ktoré vyrábajú výrobky a spĺňa-

jú kritériá pre udeľovanie a užíva-

nie značky. Jej zmyslom a cieľom 

je podporiť rozvoj územia HONT, 

s ohľadom na šetrné využívanie 

prírodného a kultúrneho dedič-

stva regiónu. Značka má podpo-

riť miestnych producentov (poľ-

nohospodárov, živnostníkov, malé 

a stredné fi rmy, ľudových výrob-

cov), ktorí v tomto prírodne hod-

notnom, zdravom území hospodá-

ria tradične a v súlade so záujmami 

ochrany prírody. 

Čo vám značka prinesie? 

- propagáciu doma i mimo hraníc 

Hontu, spoluprácu s inými región-

mi v rámci Slovenska, účasť na vý-

znamných akciách v kraji a v rámci 

celej SR ako aj v zahraničí. 

Kto môže žiadať o pridelenie re-

gionálnej značky? 

- remeselník, ľudový umelec, súk-

romne hospodáriaci roľník, živ-

nostník, ľudový výrobca, fi rma, 

organizácia so sídlom alebo s pre-

vádzkou v regióne Hont – v rámci 

hraníc regiónu Hont. 

Typ výrobku alebo skupina vý-

robkov, ktorým môže byť ude-

lený certifi kát „regionálny pro-

dukt HONT“: 

- remeselné (drevo a kameň, kera-

mika, sklo, kov, drevo, slama, tex-

til, vlna, čipka, koža, iné....) 

- potraviny a poľnohospodárske 

produkty (pekárenské, cukráren-

ské, mliekarenské, mäsové, víno, 

liehoviny a nápoje, zo záhrady, z 

farmy, iné,...) 

- prírodné produkty (kvetiny, by-

linky, huby, lesné ovocie, med, 

čaje, iné, ...) 

Miesto a spôsob podania žiadosti 

o pridelenie značky: 

Podpísané žiadosti o pridelenie 

značky vrátane všetkých relevant-

ných príloh sa predkladajú v kan-

celárii MAS Partnerstvo Krtíšske-

ho Poiplia, alebo MAS Zlatá cesta. 

Žiadosti sú prijímané v tlačenej 

forme v 1 vyhoto-

vení. 

Formulár žia-

dosti o pridele-

nie značky „regionálny produkt 

HONT“ je k dispozícii na webo-

vej stránke: www.produkthont.sk 

a na stránkach: www.maspkp.sk a 

www.zlatacesta.sk. 

Termín prijímania žiadostí o 

udelenie značky: 

Žiadosti budú prijímané po-

čas pracovných dní v termíne od 

17.3.2014 do 21.3.2014 od 9:00 

do 13:00 hodiny. Certifi kácia vý-

robkov (zasadnutie hodnotiacej 

komisie) bude prebiehať 25.3.2014 

od 10,00 hod. v zasadacej miest-

nosti MAS Partnerstvo Krtíšskeho 

Poiplia v Leseniciach. Do 14 dní od 

zasadnutia komisie bude žiadate-

ľovi oznámený výsledok. 

Kontakty pre ďalšie informácie 

a bezplatné konzultácie: 

Manažér MAS Zlatá cesta Janka 

Bačíková, telefón: 0911132741, e-

mail: bacikova@zlatacesta.sk, we-

bové sídlo: www.produkthont.sk a 

www.zlatacesta.sk

Váš výrobok je hoden toho, aby 

bol nositeľom „regionálneho pro-

duktu HONT“!

Pokračujeme v udeľovaní značky 
„regionálny produkt HONT “

KURZ 
KREATIVITY

V dnešnej uponáhľanej dobe 

máme málo času na svoje záľuby. 

A tak sa nám v čase strácajú naše 

vlohy a malé sny plniť si priania.

V Kultúrnom centre Mesta Ban-

ská Štiavnica vám ponúkame 

možnosť tvoriť, neklásť medze 

svojej fantázii a vytvoriť milé veci 

pre obohatenie svojho sveta, ale-

bo pre potešenie iných.

V sobotu a nedeľu 15.2.-16.2. 

2014 od 13:00 hod do 18:00 hod 

sa budeme venovať textilu a jeho 

využitiu.

Ak máte záujem, prihláste sa na 

www.kultura@banskastiavnica.sk.

Kurz je bezplatný.

Realizované s fi nančnou podpo-

rou Ministerstva kultúry SR.

Regionálna značka sa udeľu-

je pre fyzické a právnické osoby,

ktoré vyrábajú výrobky a spĺňa-

jú kritériá pre udeľovanie a užíva-

nie značky. Jej zmyslom a cieľom

je podporiť rozvoj územia HONT,

s ohľadom na šetrné využívanie

prírodného a kultúrneho dedič-

stva regiónu. Značka má podpo-

riť miestnych producentov (poľ-

nohospodárov, živnostníkov, malé

a stredné fi rmy, ľudových výrob-

cov), ktorí v tomto prírodne hod-

notnom, zdravom území hospodá-

ria tradične a v súlade so záujmami

ochrany prírody.

Citáty o láske
„Mierou, akou rastie v tebe lás-

ka, rastie aj tvoja krása, lebo láska 

je krásou duše.“

Aurelius Augustinus 

„Zlo sa vždy rodí tam, kde chý-

ba láska.“              Hermann Hesse 
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Vážení lúštitelia!

Výhru poukážku na nákup tova-

ru v hodnote 10,-€ v predajni Afa-

sion (pri soche Nácka) Radničné 

nám. 14, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.3/2014: „Tak ako báseň život sa 

hodnotí nie podľa dĺžky, ale pod-

ľa obsahu.“ Výhercom sa stáva 

Katarína Koleková, Križovat-

ka 8, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na nákup tovaru v 

hodnote 10,-Eur v predajni ALL-

COM, Radničné nám. 11, Ban-

ská Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok J.T.Tow-

bridge:  „Požehnanie... (dokončenie 

v tajničke)

A., Sono naopak, udieralo nohou, 

zavolal pozvánkou, 

B., Začiatok tajničky,   

C., Nemecké jednotky počas vojny, 

darovali, Jaroslav, dneska, oska,

D., Dusík, privoláva, Mária škare-

do, odves, bývalá politická strana 

SR,

E., Odstúpili sa, vlastnili, 

obilnina, rastlinné maslo, 

F., Limonádový muž, český 

spisovateľ, zámok, teda,   

G., Eduard v USA, bezhr-

bé ťavy, škriatok v Nórsku, 

meno Beňačkovej, existuješ,        

H., Časť ruky, český klaviris-

ta, ruská rieka, priehrada,      

I., Číselná hra, robí exp., ci-

toslovce smiechu, chlp,

J., Pokračovanie tajničky, 

Alena domácky,

K., Sekalo, ostuda, poberaj 

sa.

1., Osobné zámeno, tká, dá-

vaj peniaze,    

2., Odnes, vhodenie, Lolita,   

3., Oska, dolu, vznášal sa 

vzduchom,      

4., Nebdeli, patriace macovi,   

5., Kolesá česky, vlastníme, strap-

covitá metla,

6., Orgány zraku, lišajníky, Rado-

slav,       

7., Popíjala, potok, hodnota tova-

ru skr., 

8., Vyhynutí kočovníci, hrkoce, zn. 

kyslíka a uránu,  

9., Seriálová postava, dravý vták, 

pridaná hodnota,          

10., Farba na vajíčka, pozýval, fi alo-

vá farba,          

11., Oklamanie - podvedenie, ne-

ber,        

12., Vezmi preč, patriace Toni,

13., Zmiešanina, les, krútňava, 

14., Dedina česky, napísaná myš-

lienka, zvuk reči,

15., Ozn. ruských lietadiel, podopri 

sa, krídlo odborne,

16., Ozn. áut Luxemburska a Špa-

nielska, koniec tajničky.

Pomôcky: Lara, Lena, totiž, Joe, 

trol, VPN, rokl, HDP

 Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Pozývame vás na najnovšie fi lmy

Piatok 14.2. o 18:30 hod.Piatok 14.2. o 18:30 hod.

ZiMNý príbehZiMNý príbeh
Fantasy/Mysteriózny/Romantic-Fantasy/Mysteriózny/Romantic-
ký,USA,2014,118min.MP 15ký,USA,2014,118min.MP 15
Niečo pre zaláskované páry a ro-Niečo pre zaláskované páry a ro-
mantické duše s malým Valentín-mantické duše s malým Valentín-
skym bonusom k fi lmu. V mýtic-skym bonusom k fi lmu. V mýtic-
kom prostredí New York City sa kom prostredí New York City sa 
viac ako jedno storočie odohráva viac ako jedno storočie odohráva 
príbeh fi lmu „Zimný príbeh“ plný príbeh fi lmu „Zimný príbeh“ plný 
zázrakov, neblahých osudov a od-zázrakov, neblahých osudov a od-
vekého konfl iktu dobra a zla. V vekého konfl iktu dobra a zla. V 
hlavnej úlohe neodolateľný Colin hlavnej úlohe neodolateľný Colin 
Farrel.Farrel.
Vstupné: 4€Vstupné: 4€

Sobota 15.2. o 18:30 hod.Sobota 15.2. o 18:30 hod.

NYMfoMANkANYMfoMANkA II. II.
Dráma,Francúzsko,VB,Fran-Dráma,Francúzsko,VB,Fran-
cúzsko,Nemecko,2014,123 cúzsko,Nemecko,2014,123 
min.,MP:18min.,MP:18

Pokračovanie úspešného príbehu Pokračovanie úspešného príbehu 
Larsa Von Triera o nymfomanke Larsa Von Triera o nymfomanke 
Joe, ktorá rozpráva voj životný prí-Joe, ktorá rozpráva voj životný prí-
beh.beh.
Vstupné: 4€Vstupné: 4€

Nedeľa 16.2. o 15:00 hod.Nedeľa 16.2. o 15:00 hod.

JA, zlodUch II.JA, zlodUch II.
Animovaný/Sci-Fi/Dobrodruž-Animovaný/Sci-Fi/Dobrodruž-
ný,USA,2013,98 min.ný,USA,2013,98 min.
Super zloduch Gru sa vracia, aby Super zloduch Gru sa vracia, aby 
spoločne so svojimi minionmi zažil spoločne so svojimi minionmi zažil 
veľa nových dobrodružstiev.veľa nových dobrodružstiev.
Vstupné: 2€Vstupné: 2€

Nedeľa 16.2.  o 17:30 hod.Nedeľa 16.2.  o 17:30 hod.

DědicTví, ANeb DědicTví, ANeb 
kUrvA se NeříkAkUrvA se NeříkA.

Komédia ,ČR,2014,106 min., Komédia ,ČR,2014,106 min., 
MP:15MP:15

Generácie, ktoré vyrastali na svoj-Generácie, ktoré vyrastali na svoj-
ráznych hláškach Bohuša Stejska-ráznych hláškach Bohuša Stejska-
la sa tak po viac ako dvadsiatich la sa tak po viac ako dvadsiatich 
rokoch dočkajú pokračovania osu-rokoch dočkajú pokračovania osu-
dov nielen samotného Bohuša /Bo-dov nielen samotného Bohuša /Bo-
lek Polívka/, ale aj jeho Vlastičky lek Polívka/, ale aj jeho Vlastičky 
/Dagmar Havlová/, doktora Ulri-/Dagmar Havlová/, doktora Ulri-
cha /Miroslav Donutil/, jeho nob-cha /Miroslav Donutil/, jeho nob-
lesnej manželky /Ivana Chýlková/, lesnej manželky /Ivana Chýlková/, 
ale aj ďalších starých či nových po-ale aj ďalších starých či nových po-
stáv /Milan Lasica ako primár psy-stáv /Milan Lasica ako primár psy-
chiatrie/. Vo fi lme sa tak objaví chiatrie/. Vo fi lme sa tak objaví 
aktuálna herecká špička českoslo-aktuálna herecká špička českoslo-
venskej kinematografi e.venskej kinematografi e.
Vstupné: 4€Vstupné: 4€

Bližšie info: Odd. kultúry, špor-
tu a mediálnej komunikácie, 
tel.č.:045/679 0 362, e-mail: 
zuzana.patkosova@banskastiavni-
ca.sk. 

ližšie info: Odd. kultúry, špor-Blližšie info: Odd. kultúry, špor-Bl
u a mediálnej komunikácie, tuu a mediálnej komunikácie,tu mediálnej komunikácie
l.č.:045/679 0 362, e-mail:te .č.:045/679 0 362, e-mail:t l.č.:045/679 0 362, e-mailč.:045/679 0 362, e-mae 45/679 0 362 e-mae č :045/679 0 362 e mail:.č.:045/679 0 362, e-mail:tel.č.:045/679 0 362, e-mč.:045/679 0 362, e-mail:9 0 362 i

uzana.patkosova@banskastiavni-zuuzana.patkosova@banskastiavniuuzana.patkosova anskastiavnizu patkosova@ anskastiavni-osova an astiavni
a.sk. ca scaa. k.a kc ka saca ska.sk.ca
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Asi na Slovensku nenájdete 

človeka, ktorý by sa nezau-

jímal o kvalitu kupovaných 

potravín. No počuli ste už, čo 

všetko Tesco robí pre kvalitu 

ponúkaných výrobkov?

Kontroluje kvalitu  u strate-

gických dodávateľov. Tesco sa 

stará, aby zákazníci na pultoch 

našli len kvalitný tovar. Začína 

už u svojich strategických dodá-

vateľov čerstvých potravín, kde 

má svojho kontrolóra kvality. Pri 

výrobkoch vlastnej značky Tes-

co, ešte pred tým ako sa výrobky 

ocitnú na tanieri zákazníka,  pre-

behne testovanie stovkami zákaz-

níkov v štúdiu kvality. Pokiaľ vý-

robok hodnotením neprejde, tak 

sa upraví receptúra a opätovne sa 

testuje. Popritom audítori skon-

trolujú výrobný proces priamo u 

výrobcu.

Kontroluje kvalitu na príj-

me tovaru. Takmer všetky vý-

robky sa pred vyložením na pulty 

sústredia v dvoch veľkých distri-

bučných skladoch (Beckov, Pre-

šov). Jednou z kľúčových činností 

na sklade je ich kvalitatívna kon-

trola ešte pred prevzatím od do-

dávateľa. Vďaka nej Tesco ročne 

zachytí nevyhovujúci tovar v ob-

jeme stoviek ton, ktorý sa nalože-

ný vracia späť.

Kontroluje kvalitu priamo 

na predajni. Zamestnanci den-

ne kontrolujú potraviny pri vy-

kladaní, či manipulácii s tovarom. 

Je pochopiteľné, že nemôžu chy-

tiť každú mandarínku, papriku či 

vajíčko v balení, ale ak zachytia 

poškodenie obalu, či výrobok ne-

vyhovujúcej kvality, tak ho sťahu-

jú z pultov. Okrem toho je Tesco 

schopné stiahnuť nevhodný výro-

bok do 24 hodín po zverejnení vo 

výstražnom systéme.

Testuje vlastné potraviny v 

štúdiu kvality. Ročne vyše 25 ti-

síc zákazníkov ohodnotí, porovná 

či otestuje približne 250 výrob-

kov vlastnej značky Tesco. Vďa-

ka tomu sa podarilo zlepšiť kvali-

tu mnohých výrobkov, napríklad 

v pultovom predaji, rôzne nátier-

ky, či pomôcť pri vývoji výrobkov 

Vitakids a Pravá chuť.

Vzdeláva zákazníkov v oblas-

ti kvality. Najlepším príkladom 

sú videoblogy skúseného mana-

žéra kontroly kvality Mareka Pet-

ru. V nich poskytuje tipy a rady 

ako spoznať kvalitu a čerstvosť, 

rozpráva o zásadách správneho 

skladovania, či ako správne čí-

tať etikety. Prečo neskladovať pa-

radajky v chladničke, čo je UHT 

mlieko, ako spoznať čerstvé mäso 

a mnoho viac (aj správnu odpo-

veď na súťažnú otázku o tablety) 

sa dozviete v príspevkoch pod ná-

zvom „Čo na pulte, to na jazyku“ 

na kanáli YouTube.

Peter Sklenář

BBSK- Pohronské osvetové 

stredisko a Mestské kultúrne 

centrum Žiar nad Hronom 

usporiadali výstavu XXVI. 

ročníka  regionálnej súťaže 

neprofesionálnych výtvar-

níkov Jarný salón 2014. 

Slávnostná vernisáž sa kona-

la 3.februára 2014 v žiarskom 

MsKC. Hudobným programom 

ju zahájili žiačky miestnej ZUŠ. V 

mene organizátorov sa prihovorili 

p. Helena Kršiaková z MsKC, Mgr. 

Helena Soboslayová a Mgr. Judi-

ta Frantová z POS ZH. Záujem o 

výstavu, ktorá potrvá do 3.marca 

2014 je naozaj veľký a vystavova-

né diela dosahujú vysokú umelec-

kú úroveň, na čom sa zhodla aj od-

borná porota v zložení : Katarína 

Stojkovová, akademická maliar-

ka, Mgr. Andrej Jánoška, výtvar-

ný pedagóg ZUŠ ZH a Soňa Beňo-

vá, propagačná výtvarníčka POS 

ZH. Použité techniky-olejomaľ-

ba, akryl, pastel, maľba na tex-

til, umelecká  knižná väzba, kres-

ba a kolorovaná kresba, plastiky 

z kovu, dreva, prírodnín, odzr-

kadľujú talent, zručnosť a empa-

tiu 26 autorov z regiónu Žiar nad 

Hronom, Banská Štiavnica a Žar-

novica. Naše mesto úspešne re-

prezentujú obrazy Banskej Štiav-

nice a nádherných tajchov od 

Oľgy Kuchtovej, drevené plastiky 

Evy Valachyovej a pôsobivé kom-

pozície Jána Valachyho. Diela na-

šich výtvarníkov boli porotou oce-

nené a postúpili do krajského kola 

v Banskej Bystrici. Srdečne blaho-

želáme! Janka Bernáthová

Tesco PRE kvalitu

Výstava Jarný salón 2014

Zľava: Oľga Kuchtová a Eva Valachyová foto Janka Bernáthová

/Ne/zabudnutí 
aušusníci

Občianske združenie Iniciatíva 

za živé mesto v spolupráci so Slo-

venským banským múzeom pri-

pravili a vydali publikáciu /Ne/

zabudnutí aušusníci, ktorá pood-

haľuje starý kultúrny fenomén 

banskoštiavnického baníckeho re-

giónu  - aušusnícku tradíciu. 

Autorky Zuzana Denková a Iveta 

Chovanová pútavo mapujú svet au-

šusníkov, ktorý je plný zaujímavos-

tí, prekvapení, ale i nezodpoveda-

ných otázok. V publikácii sa okrem 

iného dozviete - kto sú aušusníci, 

čo bolo ich poslaním, aká je história 

tradície, kde všade môžeme hľadať 

a nachádzať pamiatky aušusníc-

kej kultúry. Knižka má bohatú ob-

razovú prílohu – autormi fotografi í 

je Lubomír Lužina a Katarína Pat-

schová. Potešiteľné je, že napriek 

takmer úplnému zániku aktívneho 

baníctva v našom kraji, aušusnícka  

tradícia celkom nezanikla. Niekto-

ré jej živé formy  dodnes fungujú a 

hľadajú nové námety. Dielko  odpo-

rúčame všetkým nadšencom kul-

túrnych tradícií regiónu. Brožúru 

dostanete v expozíciách Slovenské-

ho banského múzea i v Turistickej 

informačnej kancelárii.         

OMEVaG

Slovenské banské múzeum

Yuri Dojc 
v štiavnickej galérii

Výstava renomovaného slo-

vensko – kanadského fotogra-

fa Yuriho Dojca LAST FOLIO/

POSLEDNÁ KAPITOLA skončila 

v štiavnickej Galérii Jozefa Kollára 

31.1.2014. Výstavný projekt prilá-

kal rekordný počet návštevníkov. 

Výstavu videlo 998 hostí. Autor 

v cykle mapuje fragmenty židov-

ského kultúrneho dedičstva na 

Slovensku. V štruktúre hostí pre-

vládali mladí ľudia, študenti stred-

ných a vysokých škôl. Zaujala ich 

intenzita posolstva vystavených 

Dojcových diel a dokumentárneho 

fi lmu režisérky Katye Krausovej, 

ktoré poodhaľujú jednu z najstraš-

nejších etáp našej civilizácie – ho-

lokaustu. Symbolické je, že výsta-

va sa v galérii uskutočnila práve 

v čase 70. výročia týchto smut-

ných udalosti. Výstavný projekt 

Last Folio bude aktuálne nainšta-

lovaný vo Viedni v aule Akadémie 

krásnych umení od 11.2. 2014.  

Iveta Chovanová
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7. kolo

Aj druhý zápas tohto roku naši šachis-

ti vyhrali najtesnejším rozdielom. O 

konečnom výsledku rozhodovala po-

sledná partia, ktorá sa dohrávala za 

stavu 3,5:3,5. V ôsmom kole, ktoré 

sa hrá 16.2.2014 privítame družstvo 

Sliača, ktoré posilnené o štyroch hrá-

čov z Banskej Bystrice a Zvolena je v 

tomto zápase favoritom.

ŠK B6 Lučenec - Opevnenie Banská 

Štiavnica  3,5:4,5

Vyhrali Prekopp, Hipszki, Zicho a 

Rendla, remizoval Koleda

Slovan Hrnčiarske Zalužany - ŠK MsL 

Kremnica  2,5:5,5

ŠK TH Junior Banská Bystrica CVČ - 

Slovan Nová Baňa  6:2

ŠK Čebovce B - ŠO Podbrezová  

3,5:4,5

ŠK Vinica - Slovan Sliač  5:3

ŠK Podpoľanie Detva - ŠK Magnezit 

Jelšava  4,5:3,5

PŠK Rimavská Sobota - ŠK Garde CVČ 

Detva A  2,5:5,5

ŠK Slovan Modrý Kameň - ŠK Orlová 

Pohorelá  3:5

ŠK Veža Banská Bystrica B - ŠK Garde 

CVČ Detva B  5:3

Standa Kuchyňa

V sobotu (8.2.2014) naša 

prípravka opäť „úradovala“.

 Po krásnej kombinačnej hre zví-

ťazila na turnaji v Dudinciach za 

účasti mužstiev Dudince, Krupi-

na, Hontianske Nemce, Hodruša 

Hámre, Hliník nad Hronom a Ban-

ská Štiavnica. Bez jedinej prehry, s 

19 strelenými a iba jedným inka-

sovaným gólom doslova kraľovala 

medzi svojimi rovesníkmi s najlep-

ším hráčom turnaja Denisom Glé-

zlom. Chlapci, na ktorých môžeme 

byt hrdí ako Aďo Šimo, Martin Ne-

ubauer, Martin Parilla, Denis Glézl, 

Dávid Kováčik, Šimon Hikl, Matúš 

Červenka, Jano Jančík, Luky Weis. 

Už teraz je o chlapcov evidentný zá-

ujem u okolitých prvoligových klu-

boch. Všetkým chlapcom gratulu-

jeme. Odkaz pre chlapcov: Neseď 

doma, nefl ákaj sa po sídlisku, ale 

trénuj s nami na ihrisku. Vypni mo-

bil, zbaľ si tašku a šup na štadión po 

prihlášku. Nájdete nás každú stredu 

a piatok  o 14:45 hod. v telocvični 

na Drieňovej.

Richard Neubauer  

Prípravný zápas
Hralo sa 8.2.2014 na umelej 

tráve v Žiari nad Hronom

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

„B“ - HLINÍK NAD HRONOM 

4:5 (1:2)

Góly: Meňuš L. 2, Beňadik, Šima

Zostava: Kraják - Šima, Pastier I., 

Žikla, Ferenčík st., Beňadik, Číž, 

Barák Ľ., Javorský, Chmelina, Me-

ňuš L.,Striedali: Boroška M., To-

maška. Ivan Javorský

Naše mladé futbalové nádeje foto archív autora

Naša prípravka zvíťazila 

III. liga v šachu - skupina C2

5. liga v 

stolnom tenise.

Dva zápasy odo-

hrali hráči LN 

TRADE v posled-

ných dvoch týž-

dňoch. Najprv na 

stoloch STK MŠK 

Žiar nad Hro-

nom „C“ zvíťazi-

li v pomere 12:6 

a potom na do-

mácich stoloch po-

razili TJ Kremnica „C“ 16:2. Tie-

to výhry netreba ale preceňovať, 

nakoľko sa jedná o družstva zo 

spodnej časti tabuľky.  O pora-

dí na popredných miestach v ta-

buľke rozhodnú až ďalšie zápa-

sy, počnúc nasledovným,  ktorý 

družstvo LN TRADE odohrá v so-

botu 15.2.2014 na stoloch MTK 

Žarnovica „B“.

STK MŠK Žiar „C“ – LN TRADE 

6:12

Body za LN TRADE: štvorhra - 

Marko/Buzalka

dvojhry: Buzalka 4, Prokaj 3, Dob-

rovič a Marko po 2

LN TRADE – TJ Kremnica „C“ 

16:2

Body za LN TRADE: štvorhry – 

Prokaj/Sedilek, Dobrovič/Marko

dvojhry: Sedilek, Prokaj a Buzalka 

po 4, Marko 2  (po 2. kole strie-

dal)

Ján Sedílek

Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. OŠK Stará Kremnička A 11 10 1 0 136:62 42

2. OŠK Hliník nad Hrono C 11 7 0 4 130:68 32

3. LN Trade B.Štiavnica A 11 7 0 4 122:76 32

4. STK Vyhne B 10 7 0 3 121:59 31

5. Sokol Horná Ždaňa A 11 6 1 4 112:86 30

6. MTK Žarnovica B 10 5 0 5 102:78 25

7. TJ Kremnica C 11 2 0 9 52:146 17

8. STK Vyhne C 10 2 0 8 46:134 16

9. MŠK Žiar nad Hronom C 11 1 0 10 43:155 14

Víťazstvá LN TRADE

Banskobystrický 

pohár v plávaní
Jubilejný už 10. ročník tejto stále 

populárnejšej súťaže mal premié-

ru 8.2. v našej plavárni. Na súťaž 

pricestovali pretekári zo Senca, 

Brezna, Handlovej, Banskej Bys-

trici, Žiaru nad Hronom, Veľké-

ho Krtíši, Rimavskej Soboty a 

Banskej Štiavnice. Medzi viac než 

100-kou plavcov boli aj plavci z 

PO Sitno, ktorí dobre reprezento-

vali nielen svoj oddiel, ale aj naše 

mesto. Výsledky:

Juniori – David Nemčok: 50 m 

voľ. sp. – 7.miesto, 100 m voľ. 

sp. – 6.miesto, 200 m voľ. sp. – 

4.miesto, 

Žiačky „C“ – Adela Prefertusová: 

50 prsia – 23. miesto, 50 kraul – 

21.miesto, 

Alexandra Nemčoková: 50 m 

voľ. sp. – 4.miesto, 100 m voľ. 

sp. – 3.miesto, 200 m voľ. sp. – 

2.miesto, 500 m pol. pretek – 

7.miesto

2. kolo sa uskutoční 1.3.2014 v 

Brezne. red  

Basketbalový turnaj 
Centrum voľného času v B. Štiav-

nici a Mesto B.Štiavnica v rámci 

projektu Drieňová mládeži, usku-

toční  turnaj v basketbale  pre ve-

kové kategórie : Žiaci ZŠ, žiačky 

ZŠ a mládež vo veku od 15 – 25 

rokov s možnosťou koedukova-

ného družstva. Turnaj sa usku-

toční dňa 17.02.2014. (počas jar-

ných prázdnin) v ZŠ J.Kollára, ul. 

L. Svobodu 40 (zadný vchod do 

telocvične). Prezentácia družstiev 

je od 8,30 – 9,00 hod. Hrá sa pod-

ľa platných pravidiel v basketbale, 

súťažné družstvá (max. počet 10 

hráčov v družstve) sa môžu prihlá-

siť do 13.02.2014. na č.t. 045/691 

16 26  0907 598 567. 

 J.Machilová
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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 po-

zemku 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 Križovat- 

ke, príp. vymením aj za menší + do-

platok, 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 povole- 

nia, kolaudácie, vyhľadávanie a vy-

sporiadanie vlastníctva, zmluvy do 

katastra, tel.č.: 0915 868 660

Požičiavam karnevalové kostý- 

my, tel.č.: 0908 190 312

Pôžičky Provident len BŠ a blízke  

okolie, tel.č.: 0908 570 157

Trpaslík - celodenné aj hodino- 

vé opatrovanie detičiek, tel.č.: 0948 

519 958

Dovoz dreva – suché štiepané, pa- 

lety, brikety, dovoz zo stavebnín, štr-

ky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 

121 901

Predám novú liaheň na 50 ks va- 

jec, cena 85,-€, www.liahen.sk, tel.č.: 

0907 181 800

Auto-Spojky, rozvody, náhradne  

diely, www.autowit.sk, tel.č.: 0907 

12

reality
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Prijmeme vyučenú šičku, krajčír- 

ku, ihneď, nástupný plat od 450,-

eur. Sedačky, s.r.o., Tabaková 1, B. 

Štiavnica, kontakt: sedacky@sedac-

ky.com, tel.č.: 0903 405 629

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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€

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 484Volajte: 0903 551 484

181 800

Predám pozinkovaný plech tabule,  

tel.č.: 0907 653 987

Jawa, CZ – kúpim takéto motorky,  

môžu byť aj nepojazdné, alebo diely, 

tel.č.: 0915 215 410

Výhodne predám Guľovnicu 8 x  

57 JS 550 Lux, podhľadová montáž, 

optika 6x42, 2-ročná – končím, Ma-

lorážku 22 kal. s optikou NOVÚ, Zla-

movaciu guľovnicu ZKM 1 ran. 5,6 x 

52 s optikou – zachovalá, tel.č.: 0903 

575 921

Drahí Štiavničania predsta-

vujeme  vám  Dom seniorov 

Vitalita, n.o. na Banskom 

Studenci, ktorý sme otvorili 

pre Vás v tomto roku.

Radi by sme Vás informova-

li o cenníku za poskytnuté soci-

álne služby v zmysle zákona č. 

448/2008 o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona 

č.455/1991 Z.z. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších 

predpisov (v zariadení pre senio-

rov podľa §35).

V cene je zahrnuté: bezbarié-

rové ubytovanie, izby s vlastným 

sociálnym zariadením, 5 x den-

ne strava, sociálne poradenstvo, 

pranie, žehlenie a údržba bielizne 

a šatstva, práca podľa individu-

álneho plánu klienta, atraktívne 

kultúrne a spoločenské aktivity, 

profesionálna opatrovateľská a 

ošetrovateľská starostlivosť, pre-

prava vlastným 9-miestnym auto-

mobilom,  lekárska starostlivosť 

zabezpečená zmluvnou lekárkou.

Bližšie informácie na telefó-

nom čísle 0905 132 396 alebo 

osobne Po - Pia od 8:00-15:00 

hodine v Dome seniorov Vitalita 

na Banskom Studenci. 

Ďakujeme za prejavenú pria-

zeň a tešíme sa na vás.

Aktuálny cenník:

Andrea Štefanková

Forma ubytovania: Cena na deň

1-lôžková izba 16,5 € /deň

2-lôžková izba 13 € /deň

Dom seniorov Vitalita, n.o.


