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INZERCIA

V utorok 18.2.2014 sa 

slávnostne otvorili brány 

supermarketu Tesco na 

sídlisku Drieňová.

Slávnostného prestrihnutia pá-

sky krátko po 8,00 hod. sa zhostila 

primátorka nášho mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková spolu so zástup-

cami spoločnosti Tesco Stores SR, 

a.s. na Slovensku. 

Od rána až do neskorých ho-

dín bol pre návštevníkov pripra-

vený zaujímavý program. V ňom 

vystúpili detičky z MŠ Bratská 9 

v Banskej Štiavnici. Spoločnosť 

Tesco Stores SR, a.s. poskytla v 

tento deň jednorazové fi nanč-

né dary. Odovzdala šek v hodno-

te 1 000,-eur na multifunčné ih-

risko pre Základnú školu Jozefa 

Kollára, ktorý prevzala riaditeľka 

Mgr. Nadežda Sámel-Dobrovičo-

vá. Následne Katarína Senciová, 

riaditeľka Slovenského Červené-

ho kríža v Banskej Štiavnici do-

stala pre klientov Domova soci-

álnych služieb pre deti mládež a 

dospelých s mentálnym postih-

nutím vecný dar. 

Slávnostné otvorenie supermarketu TESCO foto Michal Kríž
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Tesco v Štiavnici 150. na Slovensku Súťaž s TescoSúťaž s Tesco
Milí čitatelia ŠN!

Tesco otvorilo supermarket a my 

sme radi, že so súťažou o atrak-

tívne ceny pokračujeme ešte dvo-

mi kolami. V nich vyhrá každý 

100 bodov Clubcard. Stačí poslať 

kupón (aj bez odpovede) s vypl-

neným číslom svojej Clubcard. 

Kartu si môžete registrovať pria-

mo v Tescu. Kupón, na ktorom 

bude správna odpoveď na súťaž-

nú otázku bude zaradený do zlo-

sovania o tablet Lenovo. Kupóny 

za posledné dve kolá nám treba 

zaslať do redakcie ŠN, príp. vho-

diť do schránky v termíne do 10. 

marca. Šťastných výhercov vy-

žrebujeme 10. marca na v redak-

cii ŠN. Prajeme veľa šťastia!

Súťažná otázka:

Koľko ton výrobkov sa celko-

vo darovalo ľuďom v núdzi 

z prvej Tesco potravinovej 

zbierky na Slovensku? (čítaj-

te článok ďalej na str. 10)

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Číslo karty Club card:

Kupón č.4Kupón č.4

Utorok 25.2. o 16:30 hodUtorok 25.2. o 16:30 hod

Hobit I. a II.časť   Hobit I. a II.časť   

Špeciálne Špeciálne 
premietaniepremietanie

Dňa 29. januára 2014 schválilo 

Mestské zastupiteľstvo uznesením 

č. 5/2014 rozpočet mesta Banská 

Štiavnica pre rok 2014 a výhľadovo 

pre roky 2015 a 2016. 

Rozpočet v schválenej výške a 

zložení zabezpečí základné povin-

nosti mesta, ktoré vyplývajú pre 

mesto zo Zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších zmien a doplnkov. Bež-

ný rozpočet mesta je prebytkový. 

Bežné výdavky vychádzajú z pred-

pokladanej skutočnosti roku 2013 

so zohľadnením niektorých špeci-

fík roku 2014. Kapitálový rozpo-

čet je schodkový, s tým, že scho-

dok je vykrytý bežnými príjmami.

Nakoľko rozpočet mesta je veľmi 

obsiahlym dokumentom, ktorý sa 

zostavuje v zmysle zákona NR SR 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a obsahuje členenie pres-

ne podľa funkčných klasifi kácií do 

oddielov, skupín, tried, pokúsime 

sa vám v nasledujúcom článku pri-

niesť stručné zhrnutie a vysvetle-

nie niektorých položiek. 

Rozpočet Mesta pre rok 2014
Dňa 29. januára 2014 schválilo

Mestské zastupiteľstvo uznesením

č. 5/2014 rozpočet mesta Banská

Štiavnica pre rok 2014 a výhľadovo

pre roky 2015 a 2016.

	3.str.
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17. 2.

Pravidlá vylepovania plagátov
počas volebnej kampane voľby prezidenta SR v meste Banská Štiavnica

Čriepok

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

Ján Petrík

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia. 

Pracovné stretnutie s poslancami  

Mestského zastupiteľstva v Ban-

skej Štiavnici.  

18. 2.

Účasť na slávnostnom otvorení  

prevádzky supermarketu TESCO 

v našom meste. 

Pracovné rokovanie k postupu v  

právnom spore.

Posledná rozlúčka s občanom  

nášho mesta pánom Jánom Hu-

linom.   

19. 2.

Pracovné rokovanie k rozpoč- 

tom materských škôl, CVČ, ZUŠ 

v meste. 

Účasť na zasadnutí Asociácie  

horských sídiel Slovenska v Tel-

gárte. 

Prvé zasadnutie členov okrsko- 

vých volebných komisií pre Voľ-

by prezidenta SR.  

20. 2.

Rokovanie Mestskej rady v Ban- 

skej Štiavnici.  

Prijatie štátnej tajomníčky Mi- 

nisterstva spravodlivosti SR 

JUDr. Moniky Jankovskej.  

Uskutočnila sa verejná diskusia  

so štátnou tajomníčkou Minis-

terstva spravodlivosti SR JUDr. 

Monikou Jankovskou venova-

ná problematike ochrany spotre-

biteľov a širokej verejnosti pred 

nekalými praktikami nebanko-

vých subjektov a uzatváraním 

nevýhodných zmlúv.  

21. 2. 

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Pravidlá vylepovania plagátov 

politických strán a hnutí 

určuje Všeobecne záväzne 

nariadenie mesta Banska 

Štiavnica č.1/2006. 

V zmysle uvedeného Všeobecne 

záväzného nariadenia a Zákona NR 

SR č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby 

prezidenta Slovenskej republiky, o 

ľudovom hlasovaní, o jeho odvola-

ní a o doplnení niektorých ďalších 

zákonov  v znení neskorších pred-

pisov vyhradí Mesto pre všetkých 

kandidátov, politické strany, po-

litické hnutia a petičné výbory na 

voľbu jednotlivých kandidátov na 

prezidenta rovnaký priestor a vy-

tvorí im rovnaké podmienky na re-

alizáciu svojej kampane. Kandidu-

júce subjekty sú počas vylepovania 

plagátov v rámci volebnej kampane 

pre voľby prezidenta Slovenskej re-

publiky povinné riadiť sa nasledu-

júcimi pokynmi:

1. Mesto poskytne na vylepova-

nie plagátov plagátovacie betóno-

vé plochy – skruže, umiestnené v 

jednotlivých lokalitách mesta pod-

ľa platného VZN 1/2006; na kaž-

dú takúto plochu si môžu kandidá-

ti, politické strany, politické hnutia 

a petičné výbory na voľbu jednot-

livých kandidátov na prezidenta 

umiestniť max. 1 ks plagátu formá-

tu A2, alebo väčší počet plagátov, 

ktorých súčet veľkosti neprekročí 

veľkosť A2.

2. Kandidáti, politické strany, 

hnutia a petičné výbory na voľbu 

jednotlivých kandidátov na prezi-

denta si môžu na plochy uvedené v 

bode 1) bezodplatne a samostatne 

vylepiť plagáty tak, aby nepoško-

dili, príp. neprekryli už existujúce 

plagáty iných kandidujúcich poli-

tických subjektov.

3. Vzhľadom na to, že Mesto nie 

je schopné poskytnúť všetkým kan-

didujúcim subjektom primeraný a 

rovnaký priestor v každej z propa-

gačných zasklených skriniek, uve-

dených vo VZN 1/2006, Mesto v 

zmysle rešpektovania Zákona NR 

SR č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby 

prezidenta Slovenskej republiky, o 

ľudovom hlasovaní, o jeho odvola-

ní a o doplnení niektorých ďalších 

zákonov v znení neskorších predpi-

sov s cieľom zachovania rovnakých 

príležitostí neposkytne žiadnemu z 

kandidujúcich subjektov počas vo-

lebnej kampane priestor v spome-

nutých skrinkách. Dôvodom tohto 

rozhodnutia je zánik časti z uvede-

ných skriniek, ako aj fakt, že vzhľa-

dom na počet kandidujúcich po-

litických subjektov nie je možne 

v skrinkách vyhradiť dostatočný 

štandardizovaný priestor pre ozna-

my a plagáty.

4. V ostatných náležitostiach sú 

povinní kandidáti, politické strany, 

hnutia a petičné výbory na voľbu 

jednotlivých kandidátov na prezi-

denta rešpektovať VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.1/2006.

MsÚ

Pravidlá zverejňovania 

inzercie a oznamov pre 

voľbu prezidenta Slovenskej 

republiky  počas volebnej 

kampane 2014 v Štiavnických 

novinách  (ďalej „Pravidlá“).

Mesto Banská Štiavnica ako vy-

davateľ periodika Štiavnické noviny 

týmito Pravidlami určuje v zmys-

le Zákona NR SR č. 46/1999 Z.z. o 

spôsobe voľby prezidenta Sloven-

skej republiky, o ľudovom hlaso-

vaní, o jeho odvolaní a o doplnení 

niektorých ďalších zákonov  v zne-

ní neskorších predpisov a v zmys-

le VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

1/2006 nasledovné:

1.Týmito pravidlami sa určujú 

podmienky zverejňovanie oznamov 

kandidátov, politických strán, hnu-

tí a petičných výborov na voľbu jed-

notlivých kandidátov na preziden-

ta v Štiavnických novinách v období 

volebnej kampane.

2. Pod oznamom sa rozumie aká-

koľvek písomná forma prezentácie 

kandidáta politickej strany, hnutia, 

alebo petičného výboru na voľbu 

jednotlivých kandidátov na prezi-

denta ako sú pozvánky na stretnu-

tia, reklama, tematicky ladené člán-

ky a rozhovory a pod.

3. Za obdobie volebnej kampane 

sa považuje obdobie začínajúce 15 

dní a končiace 48 hodín pred zača-

tím volieb.

4. Počas obdobia uvedeného v 

bode 3, budú mať  kandidáti, poli-

tických strán, hnutí, a petičných vý-

borov na voľbu jednotlivých kan-

didátov na prezidenta možnosť 

umiestniť v Štiavnických novinách 

oznam v rozsahu maximálne 1 500 

znakov. 

5. Oznam nie je možné rozdeliť 

na niekoľko častí do viacerých čísiel 

Štiavnických novín a jej celkový roz-

sah nemôže prekročiť veľkosť, uve-

denú v bode 4 týchto pravidiel.

6. Oznam zadávaný na základe 

týchto Pravidiel je subjekt povinný 

objednať, dodať a uhradiť do termí-

nu uzávierky, t.j. do 3. marca 2014, 

pondelok do 14:00 hod. do redak-

cie Štiavnických novín.  Cenník in-

zercie v Štiavnických novinách je 

voľne prístupný na www.banskas-

tiavnica.sk , prípadne si ho je mož-

né vyžiadať na adrese sn@banskas-

tiavnica.sk. 

7. Uvedený oznam bude násled-

ne v Štiavnických novinách uverej-

nený dňa 6.marca 2014. 

8. Akýkoľvek oznam v zmysle 

týchto Pravidiel musí byť dodaný v 

štandardnom formáte určenom pre 

použitie v novinovej tlači (pdf, bez 

orezových značiek). 

9. Redakcia Štiavnických novín 

neposkytuje pre oznamy v zmys-

le týchto Pravidiel žiadne nadštan-

dardné služby, napr. grafi ckú úpra-

vu a spracovanie inzercie.

10. Za oznam uverejnený v zmys-

le týchto Pravidiel nesie plnú zod-

povednosť jeho zadávateľ.

11. Nerešpektovanie týchto pra-

vidiel môže viesť k zamietnutiu 

uverejnenia oznamu na základe po-

chybenia zo strany zadávateľa a ne-

môže byť považované za porušenie 

horeuvedeného zákona a VZN Mes-

ta Banská Štiavnica.

MsÚ

Pravidlá zverejňovania inzercie v ŠN
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Moderátor spolu s 

hosteskami ponúkali v priebehu 

dňa vo stojom stánku horúce ná-

poje, sladkosti pre najmenších a 

súťažilo sa aj o zaujímavé ceny. Vy-

vrcholením celého dňa bolo vyžre-

bovanie šťastných výhercov súťa-

že Štiavnických novín, ktorú sme 

pre našich čitateľov pripravili. 

Nový supermarket s rozlohou 

800 m² vytvoril v meste takmer 

dvadsať pracovných miest. „Viem, 
že každým jedným obchodom sme 
Slovensku bližšie,“ vyhlásil Martin 

Dlouhý, generálny riaditeľ spo-

ločnosti Tesco Stores SR, a.s. Na-

ráža tým na stratégiu spoločnos-

ti prispôsobovať svoje prevádzky 

jednotlivým lokálnym potrebám 

a požiadavkám. Či už výberom po-

nuky alebo samotným usporiada-

ním predajne. Ani štiavnický ob-

chod nie je výnimkou. Ako prvý 

supermarket na Slovensku má v 

porovnaní s rovnakými formátmi 

desaťnásobne väčšiu ponuku ode-

vov.

Čo sa však nemení je prax pri-

spieť i podporou aktivít v meste. 

V prípade Banskej Štiavnice spo-

ločnosť Tesco Stores SR, a.s. plá-

nuje s kinom Akademik vytvoriť 

aj dlhodobé partnerstvo. „Svojim 
príchodom chceme prispieť nielen po-
nukou kvalitných tovarov a prvotried-
nych služieb, ale stať sa súčasťou 
mestského života,“ dodal Martin 

Dlouhý.

Otvorenie supermarketu TES-

CO pomáha ekonomike regiónu i 

nepriamo. Odbyt pre svoje výrob-

ky získajú napr. lokálni pekári, po-

skytovatelia služieb, reštauračné 

zariadenia, dlhodobé zákazky zís-

kajú i poskytovatelia SBS či upra-

tovacích služieb.

Spoločnosť Tesco Stores SR, a. 

s., člen Zväzu obchodu a cestovné-

ho ruchu SR, vstúpila na sloven-

ský trh v roku 1996 a v súčasnosti 

prevádzkuje 150 obchodov, z toho 

5 obchodných domov, 34 expre-

sov, 63 hypermarketov, z toho 8 

Extra, 48 supermarketov a 18 čer-

pacích staníc. Prevádzkuje tiež dve 

distribučné centrá na potraviny 

v Beckove a v Prešove a štyri ob-

chodné centrá Galéria v Bratisla-

ve-Lamači, Trnave, Nitre a Dunaj-

skej Strede, v ktorých je vyše 150 

obchodov so zameraním najmä na 

módu, obuv, doplnky, ako aj širo-

ké spektrum služieb vrátane ob-

čerstvenia a možností zábavy naj-

mä pre deti. V roku 2012 spustila i 

unikátnu službu Tesco Potraviny 

domov. So svojimi 10 000 zamest-

nancami patrí spoločnosť Tesco 

k najväčším súkromným zamest-

návateľom na Slovensku. Zákla-

dom fi lozofi e spoločnosti Tesco je 

poskytnúť zákazníkovi najvyššiu 

kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa 

obchodom pre všetkých.

Michal Kríž

NOVINKY

mestská polícia
informuje

�1.str.

Kontrola na Šobove 

Dňa 8.2.2014 príslušníci MsPo 

vykonali kontrolu evidencie psov 

u občanov bývajúcich v časti Šo-

bov v Banskej Štiavnici. Kontro-

la bola zameraná na dodržiava-

nie ustanovení v zmysle VZN č. 

3/2011 o podmienkach držania 

psov. Zistené nedostatky boli rie-

šené na mieste alebo boli odstúpe-

né v zmysle  vecnej príslušnosti. 

Opakovaná kontrola bude  vyko-

naná v mesiaci marec 2014. Ob-

dobné kontroly budú vykonávané 

i v ostatných častiach mesta Ban-

ská Štiavnica.

Priestupok proti verejnému po-

riadku 

Dňa 18.2.2014 o 11.30 hod. prí-

slušníci MsPo počas výkonu  pešej 

hliadkovej služby zistili, že v Ban-

skej Štiavnici  na Križovatke v oko-

lí potravín Sama a v parku sa zdr-

žujú bezdomovci, ktorí znečisťujú 

verejné priestranstvo. Bola ziste-

ná totožnosť osôb a za priestupok  

proti verejnému poriadku podľa § 

47/1 písm.d/ zákona č. 372/1990 

Zb.   boli postihnutí v zmysle prie-

stupkového zákona. Priestor vy-

čistili a následne opustili. 

Vladimír Kratoš

 náčelník MsPo

Ocenenie 
pedagógov
Mesto Banská Štiavnica si dovoľu-

je osloviť širokú verejnosť k podá-

vaniu návrhov na ocenenie peda-

gógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a 

dobré meno banskoštiavnického 

školstva.

Pedagógovia budú aj na základe 

Vašich podnetov prijatí a ocenení 

primátorkou mesta pri príležitos-

ti  Dňa učiteľov 2014.

Svoje podnety a návrhy so struč-

ným zdôvodnením,  podávajte  do 

28.februára 2014 na adresu: 

MsÚ - Školský úrad, Radničné 

nám.1, Banská Štiavnica.

elektronicky: viera.ebert@banskas-
tiavnica.sk
telefonicky: 045/694 9619

MsÚ

Tesco v Štiavnici 150. na Slovensku

Celý dokument, spo-

lu s programovým rozpočtom, je 

zverejnený na stránke mesta www.
banskastiavnica.sk  v sekcii samo-

správa, rozpočet mesta.

V prvom rade treba povedať, že 

rozpočet sa skladá z bežného roz-

počtu, ktorý sa delí na bežné príj-

my, bežné výdavky a fi nančné ope-

rácie a kapitálového rozpočtu, ktorý 

sa delí na kapitálové príjmy, kapitá-

lové výdavky a fi nančné operácie. 

Okrem toho je súčasťou rozpočtu aj 

programový rozpočet.

Príjmy bežného rozpočtu tvoria  

daňové príjmy, nedaňové príjmy a 

granty a transfery. 

Daňové príjmy tvoria pre-

vod podielových daní do rozpoč-

tu mesta, ktoré by mali byť preve-

dené do rozpočtu mesta v zmysle 

Zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení dane z príj-

mov územnej samosprávy.  Výnos 

dane je rozpočtovaný v zmysle 

zverejneného rozpisu Minister-

stva fi nancií SR – východiskové 

štatistické údaje a podiel obcí na 

výnose DPFO pre rok 2014 pre 

Mesto Banská Štiavnica vo výške 

2 778 400 EUR. Ďalej sú v daňo-

vých príjmoch rozpočtované dane 

z majetku. Ide o príjem dane z ne-

hnuteľnosti (daň z pozemkov, daň 

zo stavieb a daň z bytov) vo výš-

ke 402 365 EUR. Ďalej sú tu roz-

počtované tzv. mestské dane:  za 

psa, za nevýherné hracie prístro-

je, za predajné automaty, za uby-

tovanie, za užívanie verejného 

priestranstva, za zber a zneškod-

ňovanie odpadov vo výške 308 

850 EUR.

Nedaňové príjmy tvoria príj-

my z podnikania a vlastníctva ma-

jetku. Ide o príjmy z prenájmu 

majetku (pozemky, lesy, budovy, 

tepelné hospodárstvo, byty, hro-

bové miesta a pod.), príjmy z ad-

ministratívnych poplatkov (hlav-

ne matrika – overovanie podpisov 

a stavebný úrad), príjmy zo vstup-

ného z kina a kultúrnych podujatí, 

príjmy z reklamy, príjmy z parkov-

ného, príjmy za predaj Štiavnic-

kých novín, príjem za poskytova-

nie opatrovateľskej služby a pod. 

vo výške 497 198 EUR. 

V príjmovej položke granty a 

transfery je zahrnutá decentrali-

začná dotácia na prenesené kom-

petencie – školy, matrika a ostatné 

prenesené kompetencie zo štátu. 

Takisto sa tu rozpočtujú príjmy z 

ÚPSVaR na chránenú dielňu a na 

sociálne dávky v rámci osobitného 

príjemcu a príspevky pre deti z ro-

dín v hmotnej núdzi, spolu vo výš-

ke 1 193 722 EUR.

Bežné príjmy spolu sú vo výške 

5 180 535 EUR. 

Výdavky bežného rozpočtu sú 

podľa funkčnej klasifi kácie rozde-

lené do oddielov a skupín nasle-

dovne: 

Všeobecné verejné služby - tu 

sú výdavky na činnosť Mestské-

ho úradu, Mestského zastupiteľ-

stva, poplatky bankám za vedenie 

účtov, audítorské služby, členský 

príspevok mesta do Organizácie 

miest svetového dedičstva, výdav-

ky súvisiace s matrikou, splátky 

úrokov z úverov a pod. 

Obrana obsahuje výdavky súvi-

siace s agendou civilnej obrany a 

skladu CO. 

Verejný poriadok a bezpeč-

nosť je určená na zabezpečenie 

policajných služieb a výdavkov sú-

visiacich s mestskou políciou a zá-

roveň výdavky na mestský hasič-

ský zbor a výdavky na prevádzku 

požiarnej zbrojnice Banská Štiav-

nica a Štefultov. 

Ekonomická oblasť obsahuje 

transfer TS m.p. na karanténnu sta-

nicu  vo výške 5 000 EUR,  výdav-

ky na SAD Zvolen vo výške 23 824 

EUR, čo predstavuje doplatok úhra-

dy pre SAD za vnútromestskú do-

pravu, cestnú dopravu, 

Rozpočet Mesta pre rok 2014
�1.str.
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Oznámenie
Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je žiadateľom nájomných byty na 

Ul. budovateľská 14 (časť Pov-

razník) v Banskej Štiavnici, ktorí 

splnili podmienky pre uzatvore-

nie nájomnej zmluvy, že losovanie 

o nájom bytu sa bude konať dňa 

27.2.2014 o 15.00 hod. v Kultúr-

nom centre  na Ul. kammerhofská 

1 v Banskej Štiavnici. Losovania 

sa musí žiadateľ zúčastniť osobne, 

alebo v odôvodnenom prípade, 

môže na základe úradne overenej 

plnej moci poveriť účasťou na lo-

sovaní inú osobu!  Poverená osoba 

musí plnú moc odovzdať pred lo-

sovaním predsedovi komisie zria-

denej pre zabezpečenie losova-

nia. Bližšie informácie vám budú 

poskytnuté na Mestskom úrade, 

odd. právne a správy majetku, p. 

Nigríniová, tel. 045/694 96 37, 

0905 413 945, e-mail: olga.nigri-

niova@banskastiavnica.sk. MsÚ

ktorá zahŕňa výdavky 

na prevádzkovanie a údržbu cest-

ných dopravných systémov; tu 

sú rozpočtované výdavky na vy-

správky ciest Technickými služ-

bami a inými dodávateľmi, nákup 

posypového materiálu, zimná 

údržba, oprava havarijných sta-

vov oporných múrov a pod. vý-

davky na cestovný ruch: tu sú roz-

počtované výdavky na propagáciu 

mesta. Ďalej sa tu rozpočtuje spo-

lufi nancovanie projektu „Podpo-

ra infraštruktúry cestovného ru-

chu“.  V tejto položke je zahrnutá 

aj prevádzka a činnosť Informač-

ného centra. Rozpočtuje sa tu aj 

príspevok pre Oblastnú organizá-

ciu cestovného ruchu vo výške 25 

000 EUR.  Spolu výdavky na po-

ložku cestovný ruch sú vo výške 

56 833 EUR. 

Ochrana životného prostre-

dia - sem patria výdavky na zber, 

prepravu, likvidáciu odpadu, se-

parovaný zber, je tu zahrnutý ná-

kup košov do mesta a poistné na 

vozidlá, ktoré boli zakúpené z 

projektov. Položka je vo výške 290 

400 EUR. 

Bývanie a občianska vybave-

nosť - tvoria výdavky na zmenu 

územného plánu (Zmeny a dopln-

ky č. 4) vo výške 1 000 EUR, vý-

davky na spracovanie resp. ak-

tualizáciu Plánu hospodárskeho, 

sociálneho a environmentálneho 

rozvoja  vo výške 2 500 EUR,  štú-

diu na riešenie záchytných parko-

vísk 3 000 EUR, čistenie miestnych 

komunikácií 35 000 EUR,  aktivač-

né práce 32 000 EUR, nákup kveti-

náčov a lavičiek 3 000 EUR,  údrž-

ba verejnej zelene 17 500 EUR, 

výsadba novej zelene 4 500 EUR, 

vypilovanie stromov a samonále-

tov 8 000 EUR, údržba detských 

ihrísk 15 000 EUR. Táto kapitola 

zahŕňa aj výdavky spojené s nakla-

daním s majetkom mesta (znalec-

ké posudky, geometrické plány a 

pod.) spolu vo výške 168 500 EUR. 

Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na 

transfer pre TS m.p. pre zberňu 

šatstva, príspevok na prevádzko-

vanie verejných WC, transfer na 

mobilné WC (počas LTS) a pod. Ve-

rejné osvetlenie tu sú zahrnuté vý-

davky na verejné osvetlenie mesta, 

transfery pre TS m.p. na materi-

ál, údržbu a elektrickú energiu vo 

výške 99 000 EUR.

Rekreácia, kultúra, nábožen-

stvo - tu sú zahrnuté výdavky na 

prevádzkovanie športových zaria-

dení, dotácia na plaváreň vo výške 

100 000 EUR + 10 000 EUR údrž-

ba plavárne, výdavky na údrž-

bu a prevádzku štadióna vo výš-

ke 8 820 EUR, dotácie na činnosť 

športových klubov v zmysle VZN 

č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu mesta vo výške 18 000 

EUR. dotácie pre oblasť kultúry 

5 000 EUR. Ďalej sú tu zahrnuté 

výdavky na prevádzku knižnice, 

kina, kronika mesta, ZPOZ, SMS 

infokanál, údržba miestneho roz-

hlasu, správa kultúry, Štiavnické 

noviny, správa cintorínov. V tých-

to výdavkoch je zahrnutá aj suma 

12 500 EUR – úhrada za televízne 

vysielanie. 

Vzdelávanie tvoria príspevky 

pre predškolské zariadenia mimo 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

a dotáciu pre Informačné centrum 

mladých vo výške 2 000 EUR.

Výdavky sociálne zabezpeče-

nie, tu sa rozpočtujú výdavky na 

prevádzku a údržbu klubov dô-

chodcov (Banská Štiavnica, Šte-

fultov), opatrovateľská služba, 

sociálna pomoc občanom v hmot-

nej núdzi atď.

Bežné výdavky spolu  sú vo 

výške 2 942 153 EUR.

Kapitálový rozpočet: 

V kapitálových príjmoch plánu-

jeme v roku 2014 príjmy z predaja 

budov, z predaja bytov, z predaja 

nadbytočného majetku a z preda-

ja pozemkov. 

Ďalej v kapitálových príjmov 

plánujeme s príjmom (nenávrat-

ným fi nančným príspevkom) vo 

výške 1 710 000 EUR na realizáciu 

stavebnej časti projektu „Zavede-

nie efektívneho systému separo-

vaného zberu odpadov na území 

mesta Banská Štiavnica“, ktorý sa 

zrealizuje a ukončí v roku 2014.

Ďalej očakávame do rozpoč-

tu mesta kapitálový príjem vo 

výške 33 444 EUR za zrealizo-

vaný projekt Mestský park Drie-

ňová  I. etapa,  a 19 196 EUR za 

zrealizovaný projekt Rekonštruk-

cia autobusových zastávok, kto-

ré budú uhradené z Pôdohospod-

ráskej platobnej agentúry formou 

refundácie. 

Ďalej je v kapitálových príjmoch 

a zároveň vo výdavkoch  rozpoč-

tovaná účelovo určená dotácia zo 

Štátneho rozpočtu vo výške 720 

300 EUR na rekonštrukciu verej-

ných priestranstiev v Mestskej pa-

miatkovej rezervácii.  Kde by sa v 

roku 2014 malo pokračovať s kom-

pletnou rekonštrukciou Ul. miero-

vá. 

V roku 2014 sa bude z kapitá-

lových výdavkov realizovať re-

konštrukcia  Ul. Krčméryho na 

Štefultove vo výške 65 000 EUR, 

odvodnenie Ul. Dr. Straku na síd-

lisku Drieňová vo výške 23 000 

EUR, zhotovenie projektovej do-

kumentácie na Ul. Sládkoviča a 

Pécha vo výške 37 000 EUR, splát-

ka za digitalizáciu kina vo výške 14 

700 EUR. 

Kapitálové príjmy sú vo výške 2 

652 910 EUR a kapitálové výdav-

ky sú vo výške 2 726 367 EUR.

Okrem vyššie uvedených bež-

ných príjmov a výdavkov a kapi-

tálových príjmov a výdavkov sa 

rozpočtuje aj položka fi nančné 

operácie. Cez túto položku sa roz-

počtujú aj fi nančné prostriedky, 

ktoré sa dostali do rozpočtu mes-

ta v roku 2013, ale budú reálne po-

užité aj v roku 2014 a to prevod 

vo výške 30 000 EUR na opravu 

domu smútku Frauenberg. Ďa-

lej sa tu rozpočtuje položka: ná-

kup skriniek do plavárne vo výške 

5 000 EUR, oprava strechy a streš-

nej krytiny na prístavbe ZŠ J. Ho-

ráka v sume 80 000 EUR a projekt 

vzdelávanie seniorov v výške 67 

531 EUR. 

Okrem toho súčasťou rozpočtu 

Mesta sú aj rozpočty škôl a škol-

ských zariadení. Ministerstvo fi -

nancií SR zverejnilo výšku podielu 

na výnose dane fyzických a práv-

nických osôb pre rok 2014. Na zá-

klade toho sa Mesto Banská Štiav-

nica  rozhodlo pre oblasť školstva 

vyčleniť z uvedených fi nančných 

prostriedkov 42 % (pričom zákon 

stanovuje min. 40 %) čo predsta-

vuje sumu 1 158 468 EUR. Tie-

to fi nančné prostriedky sú urče-

né na fi nancovanie materských 

škôl, školských jedální, školských 

klubov, centier voľného času a zá-

kladnej umeleckej školy v Banskej 

Štiavnici. Okrem schválených roz-

počtov pre jednotlivé školy a škol-

ské zariadenie  tak ako v roku 

2013 aj v roku 2014 mesto presu-

nulo fi nančné prostriedky zo sprá-

vy školských objektov na dofi nan-

covanie ZUŠ o 23 000 EUR a CVČ o 

11 000 EUR z dôvodu zachovania 

výchovno vzdelávacieho procesu. 

Ing. Ivana Ondrejmišková

Prednostka MsÚ

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok vás pozýva na

 „Utorkové popoludnie“ banícke-

ho spolku, ktoré sa uskutoční 

v utorok 25. februára 2014 o 

15,00 hod. v Slovenskom ban-

skom múzeu (bývalá kaplnka 

sv. Ignáca) v Banskej Štiavnici.

Program: 

Prednáška Ing. Juraja Cengela: 

„Výrobné technológie štiavnickej 

huty“ + premietanie historických 

fotografi í zo Striebornej huty.   

 Richard Kaňa

Svätoantolský Hajnal

1. 3. 2014 (sobota) vo Svätom 

Antone na Rínku / 12,00 – Tra-

dičná zabíjačka, ochutnávka zabí-

jačkových špecialít, hasiči. Krapne 

a pampúchy – fašiangové koláče 

– Klub seniorov. / 14,00 – Voľby 

mládežníckych richtárov, vyhlá-

senie výsledkov. /15,30 – Fašian-

gový sprievod masiek, začia-

tok sprievodu od Café Madeira. / 

17,00 – Kultúrny program. Bul-

harskí KUKERI – prvý raz na Slo-

vensku, tradičné rituálne obrady 

v maskách na zahnanie zlých du-

chov zimy. TEATRO PRENČOV – 

pekelné ohne s pochovaním basy

18,00 – Súťaž o naj masku – vyhlá-

senie výsledkov. / 20,00 – Fašian-

gová zábava 

Rozpočet Mesta pre rok 2014
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Kam v BŠ a okolí?
20.-23.2. Zimomravenie. Zimné 

rodinné podujatie. Kultúrne cen-

trum, B. Štiavnica

20.2. Jam Session u Archanjelov

Archanjel Caff e Bar, 20:30 

20.2. Dielnička v Kammerhofe 

Batikovanie voskom i viazaním. 

Prineste si staré tričká alebo tašky,  

1,50-3,00 €. Kammerhof, 11:00 – 

16:00

20.2. Jarné tvorivé dielne pre ši-

kovné rúčky. Všetko, čo si viete 

vytvoriť z hliny, vstup 3 €. Kavia-

reň Divná pani, 17:00-19:00. 

21.2. Dielnička: Paličky pre šikov-

né ručičky. Základy paličkovanej 

čipky pre malých aj veľkých. Galé-

ria J. Kollára, 11:00-15:00, vstup 

1,50 €. 

21.2. Vernisáž výstavy: Paličko-

vaný svet Soni Bezúchovej,  hra-

vo a nápadito... Galéria J. Kollá-

ra, 15:00.   

21.2. Vernisáž výstavy fotografi í:

Peking to Paris (cez Hodrušu) Ve-

teran Relly. Vinocentrum Banská 

Štiavnica, 18:00. 

21.2. Divadlo: Všetko o ženách

Vstupné 26 €. Divadlo Pivovaru 

ERB, 19:00. 

21.2. Oldies disco. Cosmopolitan 

I – bowling, 20:00.

21.2. Sovietske hity 50. rokov 

LIVE S Kozákmi z Rostova na 

Done. Art Cafe, 21:00.

22.2. Škoda Snow show 2014

Lyžiarske stredisko Salamandra 

Resort.

22.2. 1950's Party. Jedinečná pár-

ty v štýle 50. rokov 20. storočia. 

Art Cafe,  20:00.

22.2. Boogie woogie rock-and-roll 

antiples skapelou Banda America-

no, DJ, vstup 15 €. Cosmopolitan 

I – bowling, 20:00. 

22.2. Holiday party I. s EA. Kavia-

reň Divná pani, 21:00.

25.2. Kurz: Enviromentálne zdra-

vie. Vstupné 3 €, Kultúrne cen-

trum, 17:00. 

26.2. Dielnička v Kammerhofe

Výroba smaltovaných šperkov 

1,50-4,00 €. Kammerhof, 14:00-

16:00.  

26.2. Kurz: Etnológie a tradície 

Vstupné: 3,00 €, Kultúrne cen-

trum, 17:00.

27.2. Jarné tvorivé dielne pre ši-

kovné rúčky. Veselé tváričky, 

vstup 3 €. Kaviareň Divná pani, 

17:00-19:00.

27.2. Mega Študentská Party

Wuashica Live Underground a  Dj 

Lukasss.

Región Banská Štiavnica         

V uplynulých týždňoch sa 

na rôznych fórach rozpútala 

diskusia na tému počtu 

obyvateľov Banskej Štiavnice 

a vplyvu tohto ukazovateľa 

na základný príjem mesta – 

podielové dane. Rozhodli sme 

sa preto venovať tejto téme 

priestor aj v Štiavnických 

novinách.

Prečo je počet obyvateľov v prípa-

de nášho mesta dôležitou témou na 

diskusiu? Dôvod je pomerne jedno-

duchý. Slovenský systém rozdeľo-

vania podielových daní vychádza 

okrem iného z pásiem, určených 

podľa počtu obyvateľov. Každé ta-

kého pásmo má pridelené istý ko-

efi cient, z ktorého sa odvíja absolút-

na výška prijatých daní. Hraničnou 

hodnotou pre jedno z pásiem je 10 

001 – 50 000 obyvateľov. V princípe 

platí, že ak máte 10 001 a viac oby-

vateľov, mesto dostane výrazne viac 

daní, ako keď ich má napr. 9 999.

V prípade, že by sa počet obyvateľov 

pre účel výpočtu podielových daní ur-

čoval z evidencie obyvateľstva mes-

ta, Banská Štiavnica by sa dostala do 

problémov už v nasledujúcom roku, 

keďže ku koncu roka 2013 bol po-

čet obyvateľov v tejto evidencii  niž-

ší ako 10 001. Našťastie v tomto prí-

pade metodika určuje iný postup. 

Pre účel podielových daní sa vychá-

dza z posledného sčítania obyvateľ-

stva (2011), pričom tieto údaje sú 

upravované na základe údajov, kto-

ré povinne poskytujú Štatistickému 

úradu samosprávy.  Pre výšku daní 

je teda rozhodujúcim ten počet oby-

vateľov, ktoré zverejní Štatistický 

úrad. Podľa neho mala Banská Štiav-

nica k 31.10.2013 10 266 obyvate-

ľov. Je teda nepravdepodobné, že k 

31.12. 2013 by tento údaj klesol pod 

10 000, a tým by mesto v budúcom 

roku prišlo o životne dôležité príjmy 

zo štátneho rozpočtu.

Druhý údaj je ale varujúci.  K 1.1. 

2013 totiž Štatistický úrad evidoval 

v Banskej Štiavnici 10 330, k 31.12. 

2011 10 387 obyvateľov. To zname-

ná, že podľa týchto údajov klesol za 

9 mesiacov počet obyvateľov mesta o 

viac ako 60 a za necelé dva roky až o 

takmer 120. Pri takomto vývoji a ne-

zmenenej legislatíve by mohlo dôjsť 

k ohrozeniu rozpočtu mesta o 4 – 6 

rokov.

Podľa prognózy vývoja obyvateľstva, 

ktorú spracoval Infostat, bude do 

roku 2025 klesať počet obyvateľov 

najmä v Banskobystrickom, Nitrian-

skom a Trenčianskom kraji. Ide teda 

o nadregionálny trend, ktorý je možné 

zvrátiť len vyššou atraktivitou lokality 

v oblasti tvorby pracovných miest, bý-

vania a využívania voľného času oby-

vateľstva. Pred Banskou Štiavnicou 

tak v nasledujúcich rokoch stoja veľké 

výzvy, ktorých zdolanie bude vyžado-

vať sústredené aktivitu a spoluprácu 

štátu, mesta i súkromného sektora.

Rastislav Marko 

Daňové ohrozenie?

Diela Soni Bezúchovej 

hravo a nápadito prekračujú 

limity prastarej techniky – 

paličkovanej čipky. 

Majstrovské zvládnutie remes-

la a talent umožnili autorke vstú-

piť do novej dimenzie tohto kum-

štu trpezlivosti. Nehlučne, úplne 

prirodzene prostredníctvom čipky 

formuluje kontúry vlastnej imagi-

nácie. Štruktúry nití organizuje do 

jemnej geometrie, ktorá je magic-

kým zrkadlom harmonického ob-

razu sveta. Sveta viditeľného i ne-

viditeľného.

V baníckych regiónoch sa paličko-

vaná čipka stala fenoménom už 

pred stáročiami. Generácie žien 

baníkov tvorili z nití zázračné 

diela. Korene paličkovanej tvor-

by Soni Bezúchovej sú práve tu, v 

kultúre baníckeho kraja. U starej 

mamy  -  čipkárky zo Španej Doliny 

trávila v detstve celé letá. Už ako 

šesťročná náročnú techniku ovlá-

dala. S dozrievaním prišiel čas na 

vlastnú tvorbu. Hoci diela vznika-

jú stovky hodín, týždňov, nestrá-

cajú ľahkosť a žiaria rados-

ťou zo života. 

Profi lová výstava v ban-

skoštiavnickej galérii Joze-

fa Kollára predstavuje výber 

tvorby Soni Bezuchovej za 

ostatných 20 rokov. V cyk-

loch dominujú prírodné mo-

tívy, štylizované v mäkkých 

geometrických formách. 

Tmelom vystavenej kolekcie 

je pozitivita a láska k tradí-

ciám, ktoré sú nefalšovanou 

súčasťou osobnosti autorky.

Výstava: Soňa Bezúchová  

“Paličkovaný svet“ 

Miesto: Galéria Jozefa Kol-

lára Banská Štiavnica, Ná-

mestie Sv. Trojice 8

Trvanie výstavy:

 21.2.2014 – 22.4.2014

Otváracie hodiny:  pondelok – so-

bota 8.00 – 16.00 hod. 

Vernisáž: 21.2.2014 o 15.00 

hod. Iveta Chovanová

Paličkovaný svet Soni Bezúchovej 
Čisté tvary, krehká krása, farby zeme
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Program
Piatok, 21. 2. 2014

Cesta za štiavnickým pokladom
Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1 (štart) a centrum mesta Banská 

Štiavnica, 10:00 – 18:00 hod.

Využi svoju šikovnosť a um, zís-

kaj indície a nájdi ukrytý poklad! 

Skvelá zábava pre celé rodiny s deť-

mi. Užite si skvelé dva dni v Ban-

skej Štiavnici na druhom ročníku 

jarného podujatia. Detské divadiel-

ka, súťažné disciplíny a ukážky tra-

dičných remesiel. Podujatie je rea-

lizované v rámci projektu Podpora 

infraštruktúry cestovného ruchu v 

štiavnickom regióne, fi nancované-

ho zo zdrojov Európskeho fondu re-

gionálneho rozvoja (85%), štátneho 

rozpočtu SR (10%) a Mesta Banská 

Štiavnica (5%).

Prázdniny v múzeu       
Galéria Jozefa Kollára, Námestie sv. 

Trojice č.8, 11:00 -15:00 hod.  

Paličky pre šikovné ručičky 

Paličkovaná čipka pre malých i veľ-

kých v Galérii Jozefa Kollára.

Terra Permonia

Terra Permonia, Radničné nám. 14,

13:00 – 17:00 hod.

Využite jedinečnú možnosť a nav-

štívte netradičné tvorivé dielne Ter-

ra Permonia! Píľte, zvárajte, režte, 

spájajte, vymýšľajte a robte množ-

stvo iných tvorivých aktivít - a to 

všetko za špeciálnu festivalovú cenu 

2 €!

Sobota, 22. 2. 2014

Hádaj, čo je to!
Kammerhof – Baníctvo na Sloven-

sku, Kammerhofská 2, 10:00 hod. 

Vstupné: celý lístok 2,00 €, zľavnený 

1,00 €, rodinný 5,00 €. 

Hádaj, čo je to – spoznajte predme-

ty, ktoré ste ešte nevideli, hádajte, 

na čo slúžili. Využite našu ponuku 

a vyskúšajte netradičný spôsob, ako 

môžu nielen deti zábavnou formou 

spoznať jedno z najkrajších múzeí v 

Banskej Štiavnici.

Intuitívne hry
Ubytovanie Aura, Staromestská 8

Zahrajte sa v Aure úplne inak ako 

doteraz! Intuitívne hry s organizá-

torom festivalu "Radi s deťmi" Pet-

rom Živým posunú nielen Vaše deti, 

ale i vás k väčšej kreativite a cvičeniu 

pozornosti tak, ako ste to ešte neza-

žili. Začiatok o 11.00 a 13.00. Dob-

rovoľné vstupné. Viac info na www.

ubytovaniestiavnica.sk, alebo 0908 

052 344. 

Cesta za štiavnickým pokladom
Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1 (štart) a centrum mesta Banská 

Štiavnica, 10:00 – 18:00 hod.

Veľké tajomstvá malého mestečka
Začiatok od 10:00 do 11:00 hod. 

v Kultúrnom centre, Kammerhof-

ská 2.

Vstupné: 2,50 € na jeden tím (v cene 

je 1ks brožúry) Rodinná hra pre veľ-

kých a malých pátračov. Uvedenie 

do života novej publikácie, ktorá je 

návodom na veľkú rodinnú hru v 

meste.

Veľké Zimomravenie  
Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1, 13:00 – 18:00

Vstupné: 3,00 € na osobu nad 

3 roky. Pri návšteve oboch rodičov 

jedna dospelá osoba zdarma.

Komnata súťaživých detí:  "Ihrysko"
Fantastické spoločenské hry, kto-

ré ste nevideli a o ktorých ste nepo-

čuli. 

Nekonečná rodinná zábava pod ve-

dením skúsených animátorov! Len 

jedenkrát ročne v Banskej Štiavnici.

Komnata vnímavých detí: 

Prehliadka jedinečnej výstavy, pri-

pravenej v spolupráci s Banskobys-

trickým divadlom na rázcestí.

Komnata tvorivých detí: 

V tejto komnate budete očarení svo-

jou vlastnou tvorivosťou  a vďaka 

hre s tradičnými materiálmi vykúz-

lite netradičné hračky. 

Komnata veselých detí:

Divadelné predstavenia, kurz mi-

nianimácie, zábava s Erikom a iné 

prekvapenia.

Rozprávkový večer
Vinocentrum, Kammerhofská 2, 

Banská Štiavnica, 18:00 hod.

Pozývame rodičov s deťmi na čítanie 

rozprávok a degustáciu vín.

Program: čítanie pre deti z knihy Mi-

roslava A. Husku - Tri zlaté tulipány: 

slovenské banícke povesti. Degus-

tácia vín z oblasti Hont a Te-

kov pre rodičov - ochutnávka 

10 vzoriek vín, rozpráva-

nie o odrodách vín, o vi-

niciach a miestnych za-

ujímavostiach. Program 

potrvá cca 1 hodinu. 

Vstupné 10 eur/do-

spelí za degustá-

ciu, deti 0 eur.

Terra Permonia
Terra Permonia, 

Radničné nám. 14, 

13:00 – 17:00 hod.

Využite jedinečnú možnosť a nav-

štívte netradičné tvorivé dielne Ter-

ra Permonia! Píľte, zvárajte, režte, 

spájajte, vymýšľajte a robte množ-

stvo iných tvorivých aktivít - a to 

všetko za špeciálnu festivalovú cenu 

2 €!

 Nedela 23. 2. 2014

Terra Permonia
Terra Permonia, Radničné nám. 14, 

13:00 – 17:00 hod.

Využite jedinečnú možnosť a nav-

štívte netradičné tvorivé dielne Ter-

ra Permonia! Píľte, zvárajte, režte, 

spájajte, vymýšľajte a robte množ-

stvo iných tvorivých aktivít - a to 

všetko za špeciálnu festivalovú cenu 

2 €!

Kino: Príšerky: Univerzita
Kino Akademik, Nám. sv. Trojice, 

17:00 hod., vstupné 3,50 €

Disney a Pixar vás znova pozýva-

jú do tajného sveta za dverami šat-

níkov, kde číhajú strašidlá všetkých 

tvarov a veľkostí a čakajú, kým ro-

dičia zhasnú svetlo. Tento príbeh 

sa však odohráva v čase, keď Mike 

a Sulley ešte zďaleka neboli priateľ-

mi a obaja sa museli vysporiadať s 

nástrahami študentského života na 

prestížnej univerzite...

Vodníkov svet III. 
Plaváreň, Mládežnícka 10, 14:00 – 

17:00, vstupné 1,00 €

Fantastické popoludnie v mestskej 

plavárni. Aj v roku 2014 na vás 

čaká rozprávkový karneval „Vod-

níkov svet III“. Pripravte si plav-

ky, masky, uteráky a v nedeľu od 

14:00 hod. spolu súťažíme, spie-

vame, tancujeme, špliechame a 

plávame na plavárni. Čaká na vás 

vodník, víly, žabky, rybky a plný 

bazén zábavy. A k tomu špeciálne 

vstupné len 1,00 €!

KinObývačka
V rámci sprievodných poduja-

tí prídu do Banskej Štiavnice dis-

kutovať medzinárodne uznávaní 

umelci, teoretici a praktici na tému 

ambivalentnej moci sociálnych 

médií. Ich nedávna revolúcia pri-

niesla nespočet nových možností, 

decentralizovala tok informácií a 

komunikáciu urobila silnejšou než 

kedykoľvek predtým, čo využíva-

jú, ale aj zneužívajú popri aktivis-

tických skupinách aj zoskupenia 

extrémistov. Znepokojenia súvi-

siace so získavaním súkromných 

údajov a rozsahom neustáleho do-

zoru nad online aktivitami ukazu-

jú krehkosť demokracie a podne-

cujú otázky o podstate slobody v 

informačnom veku. 

Diskusie však nebudú prebiehať 

len v kinosále alebo pri káve v 

niektorej z vyhriatych kaviarní. Po 

vydarenom minuloročnom expe-

rimente s premietaním priamo v 

jednej zo štiavnických domácnos-

tí sa reprízy dočká akcia KinObý-

vačka. 4 živly ponúknu fi lm (Taká 

malá propaganda), jeho tvorcu 

(Marek Kuboš), plátno a projektor 

štiavnickým hostiteľom a ich ľu-

bovoľne početným hosťom, ktorí 

zážitok kolektívneho sledovania 

radi (a zadarmo) spoja s komfor-

tom obývacej izby. Zostavu sprie-

vodných podujatí seminára doplní 

súťažný Veľký fi lmový kvíz a obľú-

bené nočné párty. 

Do 21. 2. 2014 sa môžete na pod-

ujatie akreditovať online za zvý-

hodnenú cenu 10 €, priamo na 

mieste bude stáť akreditácia na 

celý program seminára 15 €. Cena 

vstupenky na jednotlivé projekcie 

v Kine Akademik je 2,50 €. Viac 

informácií o programe a vstup-

nom nájdete na www.4zivly.sk.  

OZ Štyri živly

Zimomravenie

Veľké Zimomravenie 
Kultúrne centrum, Kammerhofská

1, 13:00 – 18:00

Vstupné: 3,00 € na osobu nad

3 roky. Pri návšteve oboch rodičov 

jedna dospelá osoba zdarma.

Komnata súťaživých detí:  "Ihrysko"
Fantastické spoločenské hry, kto-

ré ste nevideli a o ktorých ste nepo-

čuli. 

Nekonečná rodinná zábava pod ve-

dením skúsených animátorov! Len

jedenkrát ročne v Banskej Štiavnici.

Komnata vnímavých detí:

Prehliadka jedinečnej výstavy, pri-

pravenej v spolupráci s Banskobys-

trickým divadlom na rázcestí.

Komnata tvorivých detí:

V tejto komnate budete očarení svo-

jou vlastnou tvorivosťou  a vďaka

hre s tradičnými materiálmi vykúz-

lite netradičné hračky.

Komnata veselých detí:

Divadelné predstavenia, kurz mi-

nianimácie, zábava s Erikom a iné

prekvapenia.

Poďakovanie 
Prostredníctvom Štiavnických no-

vín chcem srdečne poďakovať p. 

Jaroslavovi Dudíkovi, ktorý mi 

poskytol pomoc 7.2.2014. Cestou 

do práce som sa na zľadovatenej vo-

zovke pošmykla a zostala som bez-

mocne sedieť na vozovke s nepriro-

dzene otočeným členkom, jediné 

čo ma v tej bolestivej chvíli napa-

dlo bolo zavolať manželovi. No po-

moc prišla skôr v podobe p. Dudíka, 

ktorý mi nezištne poskytol pomoc. 

Ešte raz srdečná vďaka.  Oravcová

stáciu vín.

pre deti z knihy Mi-

- Tri zlaté tulipány:

e povesti. Degus-

i Hont a Te-

ochutnávka

rozpráva-

ín, o vi-

nych za-

Program 

hodinu. 

do-

a,

14, 

d.

ú možnosť a nav-
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Obec Svätý Anton, podľa ustano-

venia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a škol-

skej samospráve a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a  § 5 zá-

kona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v zne-

ní neskorších predpisov vyhlasu-

je  výberové konanie na obsade-

nie funkcie riaditeľa Základnej 

školy s materskou školou Svä-

tý Anton 47. Predpoklady na vý-

kon kariérovej pozície riaditeľ 

školy sú stanovené v § 6 zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných za-

mestnancoch a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov. Požadova-

né kvalifi kačné predpoklady, iné 

kritériá a požiadavky a zoznam 

požadovaných dokladov je zverej-

nený na internetovej stránke obce 

Svätý Anton www.svatyanton.sk a 

v úradných tabuliach obce.

Písomnú žiadosť o zaradenie do 

výberového konania spolu s po-

žadovanými dokladmi je potrebné  

doručiť   najneskôr do 31. marca 

2014 na adresu: Obecný úrad Svä-

tý Anton č. 34.

Jozef Baranyai

starosta obce

Výberové konanie

Obecné zastupiteľstvo 

v Močiari svojim uznesením 

č.26/2013. zo dňa 15.12.2013 

vyhlasuje konanie voľby 

hlavného kontrolóra Obce 

Močiar na deň 27.03.2014.

Obecné zastupiteľstvo ustanovu-

je podrobnosti o spôsobe a vykona-

ní voľby hlavného kontrolóra obce a 

náležitosti prihlášky:

1. Kvalifi kačné predpoklady na vý-

kon funkcie hlavného kontrolóra:

• Minimálne ukončené úplné stred-

né vzdelanie 

2. Náležitosti prihlášky

• Meno a priezvisko, titul, dátum 

narodenia, trvalé bydlisko, kon-

taktné údaje (e-mail, telefón)

•Výpis z registra trestov (nie starší 

ako tri mesiace)

• Overená kópia dokladu o naj-

vyššom dosiahnutom vzdelaní, kó-

pie dokladov o absolvovaní vzdelá-

vacích programov a kurzov

• štrukturovaný profesijný životopis

• súhlas so spracovaním a zverejne-

ním osobných údajov na účel vyko-

nania voľby v obecnom zastupiteľ-

stve

3. ďalšie podmienky

• najmenej 5 rokov praxe vo verejnej 

alebo štátnej správe a prax v riadia-

cej ekonomickej, právnickej alebo 

kontrolnej činnosti, znalosť podvoj-

ného účtovníctva

• znalosť právnych predpisov týka-

júcich sa hospodárenia obce, roz-

počtových a príspevkových organi-

zácií, právnických osôb, zákona o 

fi nančnej kontrole, o účtovníctve, 

o majetku obcí, sťažnostiach a ďal-

ších prislúchajúcich právnych pred-

pisov,

• práca s počítačom na užívateľ-

skej úrovni (Microsoft Word, Exel, 

PowerPoint)

• bezúhonnosť

Uchádzač na funkciu hlavného kon-

trolóra Obce Močiar zašle poštou 

alebo osobne doručí svoju písomnú 

prihlášku v zalepenej obálke ozna-

čenej „Voľba hlavného kontrolóra 

- Neotvárať“ na adresu: Obec Mo-

čiar, Močiar č.97, 969 82 Podhorie, 

najneskôr do 13.3.2014 do 15:30 

hod. Deň nástupu do zamestnania: 

1.4.2014.

Mgr. Adriana Vančová

starostka obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Milí priatelia, podporovatelia 

a sympatizanti nášho OZ 

Túlavá labka. Aj tento rok 

môžete venovať svoje  2 % na 

pomoc pre nechcené, týrané a 

opustené zvieratá.

 Svojimi 2 % prispejete na veteri-

nárnu starostlivosť, na krmivo, na 

chod depozitných miest, na odchyt 

zvierat, na kastrácie pouličných ma-

čiek a túlavých sučiek, jednoducho 

na pomoc pre zvieratá a na ich nový 

lepší začiatok. 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): TÚLAVÁ 

LABKA

Právna forma: Občianske združe-

nie

IČO/SID: 45025142

Sídlo: 96901 Banská Štiavnica, Fer-

ka Urbánka 4 

Bližšie informácie o nás, o našej čin-

nosti, o našich zverencoch a o tom, 

ako poukázať 2% nájdete na www.

tulavalabka.sk. Kontakt: tulava-

labka@gmail.com, 0903261807, 

0918050524, 0948297028.

Ak by ste nás chceli osobne navští-

viť, treba sa dopredu telefonicky či 

mailom dohodnúť, nachádzame sa 

v časti Povrazník, na Brezovej ulici.

Ďakujeme!

OZ Túlavá labka

OZ Túlavá labka sa uchádza o vaše 
2% z dane 

Terra Permonia 
otvorená!

Známe tvorivé dielne Terra 

Permonia otvorili svoje brány 

aj počas jarných prázdnin. 

Spolu so svojimi ratolesťami 

si môžete vychutnať návštevu 

tohto jedinečného projektu až 

do 28.2., a to v časoch 13.00 - 

17.00 hod. Skúste aj vy tvoriť, 

píliť, vyrezávať, ohýbať či skú-

siť iné zaujímavé činnosti, kto-

ré ponúka len toto mimoriadne 

atraktívne zariadenie. Pre men-

ších nechýbajú vláčiky, ale aj 

miestnosť plná kociek lega. Po-

čas festivalu Zimomravenie po-

núka Terra Permonia aj zľavne-

ný vstup.

Oznam
Komisia športu oznamuje 

všetkým športovým klubom v 

Banskej Štiavnici, že je možné do 

14.3.2014 zasielať nominácie na 

najlepšieho športovca roka 2013 

spolu s fotodokumentáciou na 

e-mail: viktoria.michalska@ban-

skastiavnica.sk. Najlepší špor-

tovci sa budú ohodnocovať v na-

sledovných kategóriách: žiaci + 

dorast, dospelí, funkcionár, ve-

terán, družstvo. Spolu s nomi-

náciami je potrebné zaslať na-

sledovné informácie: predbežný 

plán činnosti klubu na rok 2014 

s orientačným plánom podujatí, 

ktoré klub usporiada alebo sa ich 

zúčastní; zhodnotenie uplynulej 

sezóny 2013. 

Viktória Michalská 

Poďakovanie
Domov sociálnych služieb pre deti 

mládež a dospelých  s mentálnym 

postihnutím pri Slovenskom Čer-

venom kríži v Banskej Štiavni-

ci ďakuje spoločnosti TESCO 

za vecný dar, ktorý naše zariade-

nie dostalo pri príležitosti otvore-

nia 150 - tej prevádzky tejto spo-

ločnosti, supermarketu v Banskej 

Štiavnici. Tento dar našim klien-

tom urobil veľkú radosť a už od 

prvého dňa plnil svoj účel. Ďaku-

jeme ! Andrea Kočalková
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čitateľka Štiavnických novín      

Fánky – štiavnické krapne

Potrebujeme: 25 dkg polohru-

bá múka, 3 dkg masla, 2 dkg cu-

kor, 1 žĺtok, soľ, 2 ČL prášok do 

pečiva, 1 dcl kyslá smotana, práš-

kový cukor, olej. Postup: Všetko 

spolu zmiešať, vypracovať cesto, 

nechať stáť 15 minút, potom ho 

rozvaľkať, radielkom nakrájať ty-

činky, štvorčeky, vysmažiť a obaliť 

v práškovom cukre.

Dobrú chuť! E.U.

Oznamy pre 
členov SZTP
Oznamujeme svojim členom, že 

v rámci nášho zväzu pôsobí na 

Krajskom zväze telesne postihnu-

tých odborná pracovníčka posky-

tujúca sociálne poradenstvo. Akre-

ditované pracovisko sa nachádza 

vo Zvolene oproti nemocnici, Ber-

nolákova ul. 1, 969 01 Zvolen. 

Odborná pracovníčka Mgr. Jan-

ka Šályová, tel.č.: 045/533 53 68, 

s ktorou sa môžete skontaktovať 

na uvedenom tel.č. a adrese.

Výbor Slovenského zväzu teles-

ne postihnutých oznamuje svojim 

členom, že 26.februára (streda) 

sa uskutoční rekondičný zájazd 

do Kováčovej. Odchod autobusu 

o 11:00 hod. z Križovatky. Cena 

8,-€ za dopravu a 3 hodinový po-

byt v areáli. Prihlásiť sa a zaplatiť 

môžete dopredu v kancelárii zvä-

zu.   Ivan Madara, predseda OC 

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať Ing. Marianovi Zim-

mermannovi zato, že nám prišiel 

ochotne a bezplatne zapojiť TV 

prijímač a prehrávač do Domova 

Márie na sídl. Drieňová. Sme veľ-

mi radi, že sa našiel niekto z po-

slancov MsZ, ktorý je ochotný po-

môcť nám, starším ľuďom v núdzi. 

Ďakujeme mu za jeho šľachetné 

srdce a prajeme mu veľa zdravia a 

úspechov. Vďační klienti Domo-

va Márie na Drieňovej. 

Koniec januára bol v Klube 

dôchodcov na Štefultove iný 

ako inokedy.

 Od rána šikovné ženské ruky pri-

pravovali občerstvenie pre fašian-

gové posedenie.  Vypekali sa pam-

púchy, rozvoniavali klobásky a 

slaninka. V odpoludňajších hodi-

nách sa začalo fašiangové posede-

nie s prehliadkou masiek. Prišiel 

gróf s fúzikmi, dáma z Benátok, 

otrokyňa Kleopatry, šašo s lop-

tičkou v sprievode dvornej dámy, 

smútiaca vdova v čiernom, rys 

ostrovid, dáma v kroji.

 Masky vyšli aj na ulicu, kde ponú-

kali vodičom áut a cestujúcim v au-

tobuse voňavé pampúchy. Zaznela 

harmonika a veselé piesne.

V dobrej nálade pri občerstvení a 

teplom čaji sa potom ešte prítom-

né zabávali až do večerných hodín 

a iste budú na toto podujatie dlho 

spomínať.

Milan Štencl

Fašiangy v Klube dôchodcov 

   Dňa 14.2.2014 sa uskutočnil v ho-

teli Grand - Matej v Banskej Štiav-

nici "22. reprezentačný banícky 

ples –14. celoslovenský“ za účasti 

95 platiacich osôb, medzi ktorými 

boli aj viaceré významné osobnos-

ti Slovenskej republiky a význam-

né banícke osobnosti,  Ing. Ľudovít 

Kanik, poslanec NR SR, Ing. Du-

šan Petrík, štátny tajomník MH SR, 

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda 

Hlavného banského úradu, Dr. h. c. 

Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda 

predstavenstva Slovenskej banskej 

komory a generálny riaditeľ Hor-

nonitrianskych baní Prievidza, a.s., 

Ing. Ivana Ondrejmišková, pred-

nostka Mestského úradu v Banskej 

Štiavnici,  Ing. Richard Kaňa, pred-

seda Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku, Ing. Ján Hra-

bovský, PhD.,  prezident Slovenskej 

baníckej spoločnosti, Ing. Mari-

án Beňovský, prezident Sloven-

skej spoločnosti pre trhacie  a vŕ-

tacie práce, Ing. Ivan Bača, riaditeľ 

Slovenskej banskej, s.r.o. Hodru-

ša-Hámre a prof. Ing. Pavol Rybár, 

PhD., riaditeľ Ústavu geoturizmu 

Fakulty BERG TU Košice. 

   Podujatie sa začalo tradičným uví-

tacím prípitkom, zápisom do ple-

sovej kroniky, založenej na Sloven-

skom banskom úrade v Bratislave 

v roku 1975, prefáraním banský-

mi svietidlami vysvietenej ban-

skej štôlne a uvítacím„skokom cez 

kožu“ vo vestibule hotela. Slávnost-

né otvorenie plesu vykonal zaklo-

paním na banícku klopačku JUDr. 

Kúkelčík a potom už moderátor 

podujatia, Ing. Peter Paulík, ohlásil 

začiatok slávnostného programu, 

ktorého prvým bodom bola intoná-

cia baníckej hymny „Banícky stav“ 

v podaní operného speváka, Štiav-

ničana, Mgr. art. Stanislava Bartku. 

Po ňom  nasledovali príhovory Ing. 

Kaňu, Ing. Petríka a slávnostný prí-

pitok Ing. Čičmanca. 

   Po prípitku nasledoval kultúrny 

program, recitál Mgr. Bartku, kto-

rého  na klavíri sprevádzala Mgr. 

art. Alexandra Mária Matušovová 

s repertoárom ária „Maximiliána“ 

z opery „I Masnadieri“ od Giussepe 

Verdiho a piesňou „O rodnej zemi“ 

od Gejzu Dusíka. Potom nasledova-

lo predtancovanie, ktoré zabezpe-

čila tanečná skupina "Tanečná ško-

la Anna" zo Žarnovice  a po ňom sa 

už začalo otváracie plesové valčíko-

vé kolo pod vedením hudobnej sku-

piny „BLACK BAND“ z Prievidze. 

   Za vydarené spoločenské podu-

jatie patrí poďakovanie personálu 

hotela Grand -Matej, organizačné-

mu výboru a hlavným sponzorom 

podujatia, ktorými boli: Mesto Ban-

ská Štiavnica, Hornonitrianske 

bane Prievidza, a.s. Prievidza, EN-

GAS, s.r.o. Nitra, LB Minerals, a.s. 

Košice, Slovenská banská komo-

ra, SMZ, a.s. Jelšava, Baňa Čáry, 

a.s. Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš a 

Slovenská banská, s.r.o. Poďakova-

nie patrí  aj všetkým ďalším neme-

novaným sponzorom, ktorí prispe-

li fi nančnými príspevkami a cenami 

do zlosovania vstupeniek v celkovej 

sume vyše 2 500 €. Na podujatí bola 

uskutočnená aj dobrovoľná zbier-

ka, do ktorej účastníci plesu prispe-

li sumou 489 € na 2. vydanie pub-

likácie PhDr. Jozefa Vozára, DrSc. 

(1926-2010): „Denník princa Leo-

polda z cesty do stredoslovenských 

banských miest v roku 1764“, kto-

ré pripravuje banícky spolok v roku 

2014 pri príležitosti 250. výročia 

tejto významnej panovníckej náv-

števy Banskej Štiavnice, Kremnice a 

Banskej Bystrice. Milan Durbák

Tradičný banícky ples
  Dňa 14.2.2014 sa uskutočnil v ho-

teli Grand - Matej v Banskej Štiav-

nici "22. reprezentačný banícky 

ples –14. celoslovenský“ za účasti

95 platiacich osôb, medzi ktorými

boli aj viaceré významné osobnos-

ti Slovenskej republiky a význam-

né banícke osobnosti,  Ing. Ľudovít

Kanik, poslanec NR SR, Ing. Du-

šan Petrík, štátny tajomník MH SR,

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda

Hlavného banského úradu, Dr. h. c.

Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda

predstavenstva Slovenskej banskej

komory a generálny riaditeľ Hor-

nonitrianskych baní Prievidza, a.s.,

Ing. Ivana Ondrejmišková, pred-

nostka Mestského úradu v Banskej

Štiavnici,  Ing. Richard Kaňa, pred-

seda Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku, Ing. Ján Hra-

bovský, PhD.,  prezident Slovenskej

baníckej spoločnosti, Ing. Mari-

án Beňovský, prezident Sloven-

skej spoločnosti pre trhacie  a vŕ-

tacie práce, Ing. Ivan Bača, riaditeľ 

Slovenskej banskej, s.r.o. Hodru-

ša-Hámre a prof. Ing. Pavol Rybár,

PhD., riaditeľ Ústavu geoturizmu

Fakulty BERG TU Košice. 
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame vás na najnovšie fi lmy

Piatok 21.2. o 18:30 hod.Piatok 21.2. o 18:30 hod.
Za chráňte pána BanksaZa chráňte pána Banksa

Komédia/ Dráma / Životopisný / Komédia/ Dráma / Životopisný / 

Historický / Rodinný / Hudobný   Historický / Rodinný / Hudobný   

USA , Veľká Británia / Austrália, USA , Veľká Británia / Austrália, 

2013, 2013, 

126 min / MP / Vstupné: 4 €126 min / MP / Vstupné: 4 €
Film je o spisovateľke Pamele L. Film je o spisovateľke Pamele L. 
Traversovej, autorke knihy o Mary Traversovej, autorke knihy o Mary 
Poppins a o jej životnej ceste. Prí-Poppins a o jej životnej ceste. Prí-
beh sa odohráva medzi rokmi beh sa odohráva medzi rokmi 
1907 a 1961. Walt Disney Pictures 1907 a 1961. Walt Disney Pictures 
sa usiluje o sfi lmovanie príbehu sa usiluje o sfi lmovanie príbehu 
o Mary Poppins, a tak sa Traver-o Mary Poppins, a tak sa Traver-
sová vydáva do Hollywoodu, aby sová vydáva do Hollywoodu, aby 
všetko vyjednala a o všetkom si všetko vyjednala a o všetkom si 
prehovorila.prehovorila.

Sobota 22.2. o 18:30 hod.Sobota 22.2. o 18:30 hod.
 Zlodejka kníh Zlodejka kníh

Dráma / Vojenský, USA  Němec-Dráma / Vojenský, USA  Němec-
ko, 2013,  131 min /MP:12 / Vstup-ko, 2013,  131 min /MP:12 / Vstup-
né:4€né:4€
Príbeh fi lmu Zlodejka kníh je z Príbeh fi lmu Zlodejka kníh je z 

druhej svetovej vojny a odohráva druhej svetovej vojny a odohráva 
sa v Nemecku v roku 1939. Film sa v Nemecku v roku 1939. Film 
sleduje osud hlavnej hrdinky, sleduje osud hlavnej hrdinky, 
9-ročného dievčaťa menom Liesel 9-ročného dievčaťa menom Liesel 
(Sophie Nelisse). Liesel si začína (Sophie Nelisse). Liesel si začína 
postupne uvedomovať neľudské postupne uvedomovať neľudské 
hrozby okolo seba. Útočisko a hrozby okolo seba. Útočisko a 
pokoj pred násilným svetom na-pokoj pred násilným svetom na-
chádza v knižnici, odkiaľ kradne chádza v knižnici, odkiaľ kradne 
knihy a rozdáva ich náhodným knihy a rozdáva ich náhodným 
ľuďom. Jej adoptívni rodičia však ľuďom. Jej adoptívni rodičia však 
v tom čase v ich dome ukrývajú v tom čase v ich dome ukrývajú 
skupinku židovských utečencov a skupinku židovských utečencov a 
je len otázkou času, kedy nastanú je len otázkou času, kedy nastanú 
pre nich a ich dcéry skutočné pro-pre nich a ich dcéry skutočné pro-
blémy.blémy.

Nedeľa 23.2. o 15:00 hod.Nedeľa 23.2. o 15:00 hod.
Príšerky:UniverzitaPríšerky:Univerzita

Animovaný / Dobrodružný Animovaný / Dobrodružný 
/ Komedie / Rodinný / USA / / Komedie / Rodinný / USA / 

2013 / 109 min Vstupné:3,50€2013 / 109 min Vstupné:3,50€
Mike Wazowski a James P. Sul-Mike Wazowski a James P. Sul-
livan tvoria nerozlučnú dvoji-livan tvoria nerozlučnú dvoji-
cu, ale nebolo to vždy tak. Ešte cu, ale nebolo to vždy tak. Ešte 

než sa tieto dve monštrá stali než sa tieto dve monštrá stali 
nerozlučnými kamarátmi, nerozlučnými kamarátmi, 
nemohli sa vystáť. V snímke nemohli sa vystáť. V snímke 
sa dozviete ako Mike a James sa dozviete ako Mike a James 
prekonali svoje rozdiely a stali prekonali svoje rozdiely a stali 
sa najlepšími priateľmi.sa najlepšími priateľmi.

Utorok 25.2. o 16:30 hod.Utorok 25.2. o 16:30 hod.
Hobit I.a II.časťHobit I.a II.časť

Fantasy/Dobrodružný,USA,344 Fantasy/Dobrodružný,USA,344 
min.MP  Vstupné: 5€min.MP  Vstupné: 5€
 Ak sa tešíte na stretnutie s obľú- Ak sa tešíte na stretnutie s obľú-
benými hrdinami a spektakulár-benými hrdinami a spektakulár-
nymi svetmi, v ktorých nymi svetmi, v ktorých prežívajú prežívajú 
svoje dobrodružstvá, dva diely svoje dobrodružstvá, dva diely 
Hobita vám naservírujú výdatnú Hobita vám naservírujú výdatnú 
porciu vašej obľúbenej duševnej porciu vašej obľúbenej duševnej 
potravy.potravy.

Bližšie info: Odd. kultúry, športu 
a mediálnej komunikácie, tel.č.: 
045/679 0 362, e-mail: zuzana.pat-
kosova@banskastiavnica.sk. 

Vážení lúštitelia!

Výhru poukážku na nákup tovaru 

v hodnote 10,-eur v predajni ALL-

COM, Radničné nám. 11, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.4/2014: „Po-

kiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy 

nebudeš šťastný.“ Výhercom sa 

stáva Radoslav Petržel, Hutníc-

ka 5, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na nákup tovaru 

v hodnote 10,-eur v Afasion (pri 

soche Nácka), Radničné nám. 14, 

Banská Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok Samu-

ela Smilesa:  „Tajomstvo udržania 

veselej mysle spočíva v umení ne-

znepokojovať sa... (dokončenie v 

tajničke)

A., Jajkalo, zahnúť, novosť, 

B., Začiatok tajničky, draslík,   

C., Zn. cukríkov, slov. skupina, 

veľké epické dielo, kniha snov,

D., Aj, Jozef v ČR, ozn. áut Mar-

tina, zn. argón, kryptón, patriaca 

Itovi,   

E., Pridávala soľ, sólo v opere, list-

natý strom, dioptria, 

F., Odoberania, nejaká, opak, 

mono,   

G., Obyvatelia N. Zélandu, 

navíjalo, smeti odzadu,       

H., Číra tekutina, čínska ná-

doba, kilo Pascal, Armádny 

telovýchovný súbor, 999 v 

Ríme, zn. cigariet,     

I., Ozn. elektrospotrebičov, 

moce, 51 v Ríme, étos, Ježiš 

zriedkavo,

J., Pokračovanie tajničky, 

500 v Ríme,

K., Papagáj, kabáty v kroji, 

meno Chačaturjana, prvé pís-

meno abecedy.

1., Zohla som, štíhla stavba,    

2., Citoslovce chápania, čes-

ká politická strana, stred slova po-

tery,   

3., Očista vo vani, dub naopak, ju-

dejský kráľ,      

4., Textová skratka, podopiera, 

vesmírna stanica,   

5., Letecké opravovne Trenčín 

skr., ozn. vozidiel Albánska a In-

donézie, patriaca Ivovi,

6., Číslo 8, zn. metra a ytria, sprá-

va z väzenia,       

7., Skrátená o hlavu, predložka, 

prikazuje, 

8., Priateľ, video k piesni,  

9., USA, požívajme tekutinu,           

10., Malá lipa, hliník, koniec mod-

litby,          

11., Naozaj, oska, strie,        

12., Okresná vojenská správa, za-

isťuj, osamotená,

13., Spoluhlásky slova Vít, vydáva 

svetlo, pripravuj jedno varením, 

14., Elektricky nabitý atóm, 

mimo, Elena,

15., Dusík, kýva, znak,

16., Podmienková spojka, koniec 

tajničky, ruský súhlas.

Pomôcky: Kepene, Eli, Pepa, Oda, 

Ion, Emblém, Mir

 Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu
a mediálnej komunikácie, tel.č.: a mediálnej komunikácie, tel.č.:
045/679 0 362, e-mail: zuzana.pat-045/679 0 362, e-mail: zuzana.pat-
kosova@banskastiavnica.sk.kosova@banskastiavnica.sk.kosova@banskastiavnica.sk.
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Asi na Slovensku nenájdete 

človeka, ktorý by nepočul 

o charitatívnych aktivitách 

či dobrovoľníctve. No počuli 

ste už čo všetko Tesco robí 

v oblasti spoločenskej 

zodpovednosti?

Podporuje svoje najbližšie 

okolie. Každý obchod podporuje 

nejakú organizáciu vo svojom oko-

lí, ktorá sa venuje sociálne odkáza-

ným deťom či starším ľuďom. Tra-

dične pri otvorení každej predajne 

vybraná organizácia získa fi nančný 

dar. Následne predajne podporujú 

svoje okolie cez drobné darcovstvo 

alebo dobrovoľníctvo. 

Podporuje zdravie. Najznámej-

šou aktivitou je na Slovensku naj-

väčší charitatívny Beh pre život. 

Doposiaľ sa na štart postavili de-

saťtisíce ľudí, aby spravili niečo pre 

svoje zdravie a zároveň podporili 

dobrú vec. V súčasnosti sú jedným 

z najzávažnejších globálnych zdra-

votných problémov kardiovaskulár-

ne choroby a obezita. Veľmi rých-

lo rastie obezita u detí v školskom 

veku, a preto od tohto roku budú 

príspevky z Behu pre život putovať 

práve pre Slovenskú nadáciu srdca, 

ktorá bude organizovať edukatív-

ne aktivity na školách po celom Slo-

vensku, aby vysvetlila deťom ako sa 

správne stravovať a udržiavať zdra-

vý životný štýl.

Organizuje charitatívne ak-

tivity. V priebehu roka sa konajú 

rôzne charitatívne zbierky s part-

nerskými organizáciami ako Liga 

proti rakovine, Slovenská huma-

nitná rada, Sloboda zvierat a ďal-

šími. V novembri 2013 Tesco prvý 

krát organizovalo aj celoslovenskú 

potravinovú zbierku. V spoluprá-

ci so Slovenskou katolíckou chari-

tou a Depaul Slovensko sa pomohlo 

ľuďom v núdzi 19 tonami tovaru, z 

toho bolo 18 ton trvanlivých potra-

vín a vyše 1 tona drogérie a hygie-

nických potrieb. 

Zamedzuje plytvaniu potravi-

nami. Tesco v roku 2012 spustilo 

projekt poskytovania tovaru zníže-

nej kvality na prikrmovanie lesnej 

zveri alebo kŕmenie zvierat v útul-

koch. Dnes je do projektu zapoje-

ných viac ako 50 predajní. Za prvý 

rok Tesco zamedzilo plytvaniu sto-

viek ton pečiva, či ovocia a zeleniny, 

ktoré neskončili v koši, ale poputo-

vali partnerským organizáciám.

A to nie je všetko. Potom je tu 

ešte sociálny marketing, či rôzne 

grantové konania Nadácie Tesco. 

Viac sa dočítate na www.nadacia-

tesco.sk.  Peter Sklenář

Tesco PRE okolie
Erb Vás pozýva...

VŠETKO 
O ŽENÁCH
Úchvatná komédia, ktorá odha-

lí všetko, čo ste chceli vedieť o že-

nách, no báli ste sa opýtať. 

Skvelý herecký trojkoncert plný 

emócií, intríg a šteklivých tajom-

stiev od jedného z najhrávanej-

ších  súčasných autorov Chorváta 

M. Gavrana.

účinkujú:  Andrea KARNASOVÁ, 

Bibiana ONDREJKOVÁ, Andrea 

ZIMÁNYI-PROFANTOVÁ

réžia: Minim F. OTZOW

Miesto a čas: piatok 21. februá-

ra 2014 o 19.00 v Divadle Pivo-

varu ERB

Vstupenky: 26 €, členovia Klubu 

ERB 24 €

Mládeži do 16 rokov je predstave-

nie neprístupné.

Rezervácie a bližšie informácie: 

kultura@pivovarerb.sk, mobil: 

0918 182 859

Reštaurácia Pivovaru ERB 

     V sobotu 15. februára 2014 sa v kul-

túrnom dome vo Svätom Antone zišli 

milovníci slovenskej piesne a tradič-

nej ľudovej zábavy na XI. ročníku ob-

ľúbeného festivalu Svätoantonská  

heligónka. Organizačnú stránku za-

bezpečovali dobrovoľní hasiči a aj keď 

vynovená sála kultúrneho domu pras-

kala vo švíkoch, zvládli to výborne!  

       A čo sa dialo na pódiu? Zahrieva-

cie kolo spustil folklórny súbor Sitňan, 

známy u nás i v zahraničí. Veď naše 

piesne v ich jedinečnom podaní obdi-

voval aj olympijsky Londýn. Pekného 

privítania sa všetkým dostalo od pána 

starostu Jozefa Baranyaiya a Martina 

Kminiaka, zakladateľa festivalu, orga-

nizátora, režiséra i hviezdy pódia záro-

veň. Do tretice sa ujal slova moderátor 

a zabávač Ján  Furinda, ktorý jednotli-

vé vystúpenia okorenil úžasnými his-

torkami. O najmilší program sa posta-

rali detičky z MŠ a ZŠ vo Sv. Antone a 

ako horská čistinka rozkvitlo pódium 

ich úprimným spevom a tancom. Po-

tom sa už v hlavnej úlohe predstavil 

vďačný nástroj- heligónka- v rukách 

najlepších majstrov. Pesničky ľúbost-

né, veselé, i plné smútku ponúkli Jo-

zef Melicherčík z B. Štiavnice a domáci 

interpreti Ján Sopko a Andrejka Hali-

božeková. Po nich si obecenstvo pod-

manil Matúš Mojžiš z Jergištôlne. Le-

gendárnych sebechlebských hudcov 

zastupoval Milan Skokan, s ktorým 

si od srdca zaspieval aj pán starosta. 

Na pastiersku nôtu zahral Alexan-

der Ladziansky na gajdách a  Sitňan-

ci, Ľubomír Spišiak, Stanislav Bart-

ko a Martin Kminiak . Zahanbiť sa 

im nedali ani sestričky Ninka a Han-

ka Buzalkové a víťazka detských spe-

váckych súťaží Danielka Kminiaková. 

Vtipné pijanské piesne zanôtil Ondrej 

Remeň. Miestny rodák je členom zvo-

lenského  súboru Poľana a šíri náš fol-

klór do celého sveta. Pozdrav z Podho-

ria priniesli švárne speváčky súboru 

Podhorčan. Vyhne zastupoval Peťo 

Sliacky, ktorý vyrástol z roztomilého 

chlapčeka s heligónkou v poriadne-

ho mládenca a virtuóza tohto nástro-

ja. Pastvou pre oči, uši  i srdcia divákov 

bolo rodinné  vystúpenie Mirky Lac-

kovej a Darinky Bartkovej, ktorým 

do spevu a tanca vyhrával brat a man-

žel Stanko. Mgr. art. Stanislav Bartko, 

ArtD. je odchovanec Sitňanu, hudbe 

sa venuje profesionálne, je hosťujúci 

sólista Štátnej opery Banská Bystri-

ca, hlasový pedagóg, profesor Akadé-

mie umení v B. Bystrici.Hviezdou me-

dzi heligonkármi je aj  Pavol Brada z 

Banskej Belej a ani jeho si publikum 

z pódia nechcelo len tak pustiť. Nasle-

dovala veselá rozkazovačka v podaní 

Sitňancov. Ruky hore (ba aj heligón-

ky), odzemky, spontánna radosť. Do 

zlatého fi nále vstúpil Miloš Dubovský 

z Beluja, ktorý tu pravidelne hrával 

so svojím otcom Jozefom. Tento rok 

prišiel sám, ale všetci v sále majstrovi 

heligonkárovi svorne popriali: ,,Jož-

ko, drž sa a uzdrav sa!“ Strhujúci zá-

ver patril vytrvalcom, ktorí aj po troch 

hodinách vládali hrať, spievať, tlies-

kať. Svätoantonská heligónka spojila 

ľudí bez rozdielu veku. Z pódia sa us-

mievali  škôlkári i 80 ročný pán Meli-

cherčík. A všetci, vrátane vďačných di-

vákov, spievali. Bolo to úžasné!

Na príprave podujatia sa podieľal 

Obecný úrad vo Svätom Antone, pán 

starosta Jozef Baranyaiy, neodmysli-

teľný Martin Kminiak, DHZ , p. ria-

diteľka MŠ Valachová a p. učiteľky 

Húsková, Kašiarová, Krunková, zo ZŠ 

p.uč. Takáčová. Anna Kuzmová s ko-

lektívom žien zhotovili deťom  kroje, 

o plagáty sa postaral Andrej Kosorín, 

zvukovú techniku zabezpečil p. Svitáč 

so synom, Anka Štefanková z B. Stu-

denca nachystala deťom chrumkavé 

krapne a pomohol každý, kto do kr-

čiažka prispel dobrovoľným vstup-

ným. Ďakujeme a už teraz sa tešíme 

na novembrové stretnutie s heligón-

kou. Janka Bernáthová

Svätoantonská heligónka - uragán spevu a radosti
,,Objímaj, šuhajko, svoju heligónku, pohládzaj si ju, k srdcu pritískaj, jak švárne dievča, jak milenku, 

jak  nadosmrti vernú žienku, a o každej z nich zaspievaj.“
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Výstava Výber II.
Niektorí banskoštiavničania dali 

vo valentínsky piatok 14. febru-

ára 2014 prednosť vernisáži vý-

stavy v galérii Schemnitz pred 

romantickou večerou vo dvojici. 

Tí, ktorí otvorenie nestihli, majú 

príležitosť ešte do 3. marca.

Výstava nazvaná VÝBER II. 

umožní záujemcom spoznať nové 

diela spolupracujúcich umelcov a 

urobiť si obraz o programovom 

zameraní galérie. Dnes má galé-

ria v Banskej Štiavnici vo svojom 

portfóliu desať umelcov - prevaž-

ne maliarov mladej a strednej ge-

nerácie, ktorých samostatné vý-

stavy sú naplánované na celý 

budúci rok. 

Druhá spoločná výstava je výbe-

rom z ateliérov umelcov, ktoré 

galéria získala v poslednom ob-

dobí. Zloženie výstavy je viac-

menej náhodné, miestami spája 

nespojiteľné a občas ukazuje, že 

aj rôznymi cestami sa dá dôjsť k 

podobnému výsledku.  

Vystavené sú diela Aleny Adamí-

kovej, Andrey Bartošovej, Rober-

ta Bielika, Evy Činčalovej, Patrí-

cie Koyšovej,  Kristíny Mésároš, 

Doroty Sadovskej, Borisa Sirku, 

Adama Šakového, Lucie Tallovej.  

Výstavy prehľadového typu budú 

vždy tvoriť medzičlánok jednot-

livých samostatných výstav galé-

rie Schemnitz. Divákom poskyt-

nú možnosť uvidieť tam vždy iný 

výber diel, ktoré sú aktuálne záu-

jemcom k dispozícii aj komerčne. 

Galeristom zas umožnia načas 

prevetrať depozit a v medzičase 

sa pripraviť na samostatnú výsta-

vu ďalšieho umelca/umelkyne.

Veríme, že vzájomná blízkosť 

rôznorodých diel vytvorí v galérii 

podnetnú atmosféru a priláka do 

galérie široké spektrum návštev-

níkov.  Galéria Schemnitz 

8.2.2014 sa konalo na 

mestskej plavárni v 

Banskej Štiavnici 1. kolo 

Banskobystrického pohára v 

plávaní. 

Na plaveckých pretekoch sa zúčast-

nilo 198 plavcov z 12 plaveckých 

klubov. Medzi nimi nechýbali ani 

naši plavci z Plaveckého klubu Ban-

ská Štiavnica. Prinášame výsledky:

Žiaci 8. roč. a ml.

Borgula Martin: 2. 25m voľ. sp. 

23.26, 2. 25m znak 30.35, 2. 25m 

prsia 28.91, 1. 25m motýlik 28.93

Maruniak Patrik: 1. 25m voľ. sp. 

21.06, 1. 25 m znak 25.54, 1. 25m 

prsia 27.00, 2. 25m motýlik 31.89

Žiaci 9 – 10. roč.

Maruniak Matej: 10. 50m voľ. sp. 

45.89, 6. 100m voľ. sp. 1:41.86, 2. 

100m znak 1:53.67, 6. 50 m prsia 

57.06, 4. 100m pol. pretek 1:53.86

Mojička Ján: 8. 50m voľ. sp. 45.25, 

8. 100m voľ. sp. 1:46.81, 7. 50m pr-

sia 58.11, 4. 100m prsia 2:06.53

Macharik Samuel: 12. 50m voľ. sp. 

51.83, 8. 50m prsia 59.42, 5. 100m 

prsia 2:07.70,

Bók Šimon: 13. 50m voľ. sp. 53.19, 

11. 100m voľ. sp. 2:01.09, 10. 50m 

prsia 1:03.98

Žiaci 11 – 12. roč.

Berlanský Andrej: 2. 50m voľ. sp. 

35.67, 2. 100m voľ. sp. 1:20.68, 

5. 50m prsia 47.10, 4. 100m prsia 

1:44.46, 2. 50m motýlik 40.78, 2. 

100m pol. pretek 1:31.22,

Balász Michal: 4. 50m voľ. sp. 

36.58, 4. 100m voľ. sp. 1:22.57, 

4. 50m prsia 46.39, 5. 100m pr-

sia 1:45.07, 5. 100m pol. pretek 

1:35.06

Žiaci 13 – 14. roč. 

Ernek Šimon: 2. 50m voľ. sp. 

29.69, 2. 100m voľ. sp. 1:07.22, 

1. 50m prsia 39.09, 1. 100m prsia 

1:24.86, 2. 50m motýlik 32.37, 1. 

100m pol. pretek 1:14.49

Žiaci 15 – 18. roč.

Ernek Matej: 1. 50m voľ. sp. 

26.46, 1. 100m voľ. sp. 58.09, 1. 

100m znak 1:05.02, 1. 50m motý-

lik 28.28, 1. 100m motýlik 1:05.26, 

1. 100m pol. pretek 1:07.41

Orság Dalibor Daniel: 2. 50m voľ. 

sp. 26.76, 3. 100m voľ. sp. 1:02.41, 

1. 50m prsia 32.55, 1. 100m pr-

sia 1:15.63, 3. 100m pol. pretek 

1:07.80

Longauer Jakub: 2. 100m voľ. sp. 

1:01.89, 2. 50 m motýlik 29.77, 4. 

100m pol. pretek 1:11.44

Muži 19 roč. a st.

Hriňák Dávid: 1. 50m voľ. sp. 

25.75, 1. 50m motýlik 26.79, 1. 

100m pol. pretek 1:06.17

Čamaj Ján: 5. 50m voľ. sp. 26.86, 

2. 100m voľ. sp. 59.64, 2. 100m pol. 

pretek 1:07.84

Adamský Marian: 3. 50m voľ. sp. 

26.14, 1. 50m prsia 32.35

Žiačky 8. roč. a ml.

Ľuptáková Dominika: 6. 25m voľ. 

sp. 28.49, 9. 25m prsia 36.14

Lepáčeková Karolína: 7. 25m voľ. 

sp. 28.90, 6. 25m prsia 31.64

Kašiarová Tatiana: 11. 25m prsia 

46.34

Žiačky 9 – 10. roč.

Melicherčíková Timea: 8. 50m 

voľ. sp. 44.15, 2. 50m prsia 47.81, 

2. 100m prsia 1:45.25, 1. 200m pr-

sia 3:44.51

Ľuptáková Emma: 7. 50m voľ. sp. 

43.93, 10. 100m voľ. sp. 1:44.98, 

4. 50m prsia 49.77, 5. 100m prsia 

1:52.74

Smutná Zuzana: 22. 50m voľ. sp. 

58.34, 16. 100m voľ. sp. 2:05.54, 

6. 50m znak 1:05.44, 24. 50m pr-

sia 1:09.20

Žiačky 11 – 12 roč.

Pavlendová Miroslava: 14. 50m 

voľ. sp. 46.97, 12. 100m voľ. sp. 

1:05.80, 1. 50m prsia 38.07, 1. 

100m prsia 1:24.99, 1. 50m motýlik 

34.20, 1. 100m pol. pretek 1:17.27

Žiačky 13 – 14. roč.

Potančoková Timea: 1. 50m voľ 

sp. 30.20, 1. 100m voľ sp. 1:05.80, 

1. 50m prsia 38.07, 1. 100m prsia 

1:24.99, 1. 50m motýlik 34.20, 1. 

100 m pol. pretek 1:17.27

Michalová Barbora: 3. 50m voľ. 

sp. 32.75, 5. 100m voľ. sp. 1:17.61, 

2. 50m prsia 39.51, 2. 100m prsia 

1:28.70, 4. 50m motýlik 37.22, 5. 

100m pol. pretek 1:24.95

Maruniaková Monika: 2. 50m 

motýlik 33.50  PK Banská Štiavnica

1. kolo Banskobystrického plaveckého pohára

Priateľský 
zápas
Hralo sa 16.2.2012 v Žiari nad 

Hronom

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

"B" - FK ŽUPKOV 2:3 (1:0)

Góly: Meňuš L., Čiliak

Zostava: Pažout - Šima, Číž, Žikla, 

Ferenčík st., Beňadik, Kmeť (65.

Gazda), Barák Ľ. (35.Meňuš M.), 

Čiliak, Pastier I. (46.Boroška), Me-

ňuš L. (46.Chmelina)

Ivan Javorský

Zimná verzia fi lmového 

seminára 4 živly medzi 28. 

februárom a 2. marcom 2014 

prinesie do Banskej Štiavnice 

výnimočné fi lmy a sprievodné 

podujatia na tému MOC MÉDIÍ.

 Letný fi lmový seminár s rovnakým 

názvom, ktorý sa v Štiavnici každo-

ročne uskutočňuje v auguste, pat-

rí medzi najstaršie slovenské fi lmo-

vé podujatia. Po pätnástich rokoch 

svojho fungovania sa môže pochvá-

liť pomerne stabilnou návštevníc-

kou základňou a jasnou programo-

vou koncepciou, zameranou nielen 

na predstavovanie kvalitnej kinema-

tografi e, ale aj na neformálne vzde-

lávanie jej prostredníctvom. Zimná 

verzia je mladším súrodencom, ten-

to rok ju čaká tretí ročník. 

„Témou 4 živlov pre rok 2014 sa stala 

MOC, a keďže zimný seminár už tra-

dične venujeme jednej z podôb alebo 

foriem celoročnej témy, rozhodli sme sa 

sústrediť na MOC MÉDIÍ. V súčasnos-

ti sa o nej veľa diskutuje, médií je čo-

raz viac a stále výraznejšiu rolu pri ší-

rení informácií zohráva internet... V 

programe sa chceme sústrediť na sú-

časnosť, ale aj minulosť či budúcnosť 

médií a ich moci,“ hovorí Zuzana Oče-

nášová, jedna z organizátoriek pod-

ujatia. 

Predstavu o využívaní audiovizuál-

nych médií na politické účely v mi-

nulosti ponúknu napríklad fi lmy 

NO (r. Pablo Larraín, 2012), Me-

dium Cool (r. Haskell Wexler, 1969) 

alebo prehľad slovenských fi lmo-

vých týždenníkov Nástup, zneuží-

vaných na totalitnú propagandu. 

Slovenský dokumentarista Marek 

Kuboš príde osobne uviesť svoje 

fi lmy Hlas 98 a Taká malá propa-

ganda, refl ektujúce obdobie vlády 

Vladimíra Mečiara a jej moci nad 

médiami. Do budúcnosti publikum 

4 živlov zavedie napríklad fi lm Smrť 

v priamom prenose (r. Bertrand Ta-

vernier, 1980) o budúcnosti televíz-

nych programov, alebo kultový fi lm 

Davida Cronenberga Videodrome 

(1983). Na súčasnosť sa sústreďuje 

fi lm Google a svetový mozog (r. Ben 

Lewis, 2013) alebo oceňovaný český 

dokument Show! (r.Bohdan Bláho-

vec, 2013), devastujúci ilúzie o šťas-

tí detských hudobných skupín. Svo-

ju absolventskú snímku Film ako 

dokument (2013) osobne uvedie 

dokumentarista Marek Urban. 

Peter Gašparík

28. 2. – 2. 3. 2014, Banská Štiavnica 

Filmový seminár 4 živly o moci médií 
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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

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 

Predám 3-izbový byt na Drieňovej,  

cena 26 000,-€, tel.č.: 0903 271 161

Dám do prenájmu 2-izbový byt  

s balkónom a vymenenými plasto-

vými oknami na Ul. Križovatka 9 

v BŠ, Zn: výhodná lokalita, tel.č.: 

0904 906 755

Predám 3-izbový byt - 27 500€.  

Tel: 0911 282 806 

Hľadáme do dlhodobého pre- 

nájmu 2-izbový byt (lokalita Kri-

žovatka, Drieňová), tel.č.: 0911 

869 865

Taxi: 0940 747 999 

Háčkujem čiapky, šále, sukničky,  

tel.č.: 0904 687 462

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 

181 800

Predám pozinkovaný plech tabu- 

le, tel.č.: 0907 653 987

reality

prácapppppppppppp

Prijmem predavačku. Životopis  

posielajte na: zoomstav@gmail.com

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. 

Platí od 24.2. – 8.3.2014
Pri kúpe 1 ks (dielu) tovaru: 

Od 10,- eur – 20,- eur – zľava 10%
Od 20,- eur – 30,-eur – zľava 20%
Od 30,- eur a vyššie – zľava 30%

Nájdete nás na:
Križovatka 5 (bývalá Barbora), Banská Štiavnica
Otváracie hodiny: Pondelok – piatok: 8:00 – 17:00

Sobota: 8:00 – 12:00

Tešíme sa na vašu návštevu!

Čínsky obchod T-MAX
!!!POZOR AKCIA!!!

Výhodne predám Guľovnicu 8 x  

57 JS 550 Lux, podhľadová mon-

táž, optika 6x42, 2-ročná – kon-

čím, Malorážku 22 kal. s optikou 

NOVÚ, Zlamovaciu guľovnicu ZKM 

1 ran. 5,6 x 52 s optikou – zachova-

lá, tel.č.: 0903 575 921

Predám svadobné šaty rôznych  

vzorov a veľkostí, peleríny a iné do-

plnky pre nevesty, ozdoby na autá, 

šaty pre družičky a na prvé prijí-

manie, tiež krajčírske busty, tel.č.: 

0905 944 087


