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Na januárovom Mestskom 

zastupiteľstve konanom 

29.1.2014 poslanci MsZ schválili 

uznesením č.5/2014 rozpočet 

Mesta Banská Štiavnica.

Jednou z položiek bola aj suma na 

krytú plaváreň v Banskej Štiavnici. 

Celková suma pre rok 2014 bola vy-

členená v celkovej výške 110 000,- 

eur. V tejto súvislosti sme oslovili 

prevádzkovateľa plavárne a konate-

ľa Bytovej správy, s.r.o., RNDr. Pavla 

Bačíka a položili sme mu pár otázok:

1.P. Bačík ako dopadlo hospodá-
renie krytej plavárne v minulom 
roku? 
Prevádzka plavárne bola  zabezpečená 

desať mesiacov v roku. Mestským  kú-

peľom – plavárni v roku 2013 bolo po-

skytnuté z rozpočtu mesta 100 000 €. 

Náklady na prevádzku boli vo výške 

137 000 € vrátane DPH.  

Nové skrinky na plavárni fotoMichal Kríž
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Mestská plaváreň a jej služby

Štiavnica bude mať nový zberný dvor
Realizácia projektu z fondov Európskej únie
V južnej časti bývalej 

baterkárne Akusit, ktorá je 

už dnes vo vlastníctve Mesta 

Banská Štiavnica vyrastie do 

konca tohto roka nový zberný 

dvor. 

Stavba je súčasťou projektu „Za-

vedenie efektívneho systému sepa-

rovaného zberu odpadov v meste 

Banská Štiavnica“ fi nancovaného 

z EÚ fondov. Skutočnosti, ktoré  sa 

vyskytli pri verejnom obstarávaní 

na stavebné práce k projektu a spô-

sobili jeho pozastavenie sa podarilo 

vyriešiť a projekt môže ďalej pokra-

čovať vo svojej realizácií. 

Nový zberný dvor sa bude na-

chádzať na pravej strane cesty 1. 

triedy smerom na Sv. Anton opro-

ti ČOV (Antolská ulica). Bude uspo-

riadaný a vybavený tak, aby mohol 

zvládnuť spracovanie zvyšujúcich 

sa množstiev vytriedených surovín 

z komunálneho odpadu. Bude tu 

linka, na ktorej sa budú dotrieďov-

cať plasty, papier, nápojové kartóny 

a kovové obaly. Stlačiteľné suroviny 

ako PET fľaše, fólie či plechovky sa 

budú lisovať novým výkonným li-

som. Okrem skladovacích priesto-

rov na zlisované balíky bude zber-

ný dvor vybavený aj prístreškami 

na elektroodpad, objemný odpad, 

skladmi pre nebezpečný odpad, ba-

térie, 

Milí čitatelia ŠN!
Súťaž s Tescom sa nám chýli ku 

koncu a pred nami je záverečné 

piate kolo. V tomto kole vyhrá 

každý 100 bodov Clubcard. Sta-

čí poslať kupón (aj bez odpove-

de) s vyplneným číslom svojej 

Clubcard. Kartu si môžete re-

gistrovať priamo v Tescu. Ku-

pón, na ktorom bude odpoveď 

na súťažnú otázku bude zara-

dený do zlosovania o tablet Le-

novo. Kupóny nám treba zaslať 

do redakcie ŠN, príp. vhodiť do 

schránky v termíne do 9. mar-
ca. Šťastných výhercov vyžre-

bujeme 10. marca v redakcii 
ŠN. Prajeme veľa šťastia!
5.kolo
Súťažná otázka:

Napíšte nám meno zamest-
nanca Tesco, ktorého kariérny 
príbeh sa vám najviac páči? 
V článku Tesco pre kariéru sa 

dočítate kde tieto príbehy na 

internete nájdete.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Číslo karty Clubcard:

Kupón č.5Kupón č.5

	2.str.
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z programu
primátorky

24. 2.

ČriepokČ

Oznam pre 
voličov
Vyzývame voličov, ktorým nebo-

lo doručené Oznámenie o mieste 

a čase konania voľby prezidenta 

SR, alebo ak boli  údaje o voličovi  

na oznámení neúplné a nepravdi-

vé,  aby  vo vlastnom záujme žia-

dali o nápravu v tzv. námietko-

vom konaní.      

Námietková kancelária je zria-

dená v Klientskom centre, Rad-

ničné námestie č. 1/A. Svoje po-

žiadavky môže volič  uplatniť aj 

telefonicky na čísle 6949616.

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt 
len Mesto Banská Štiavnica bez 

uvedenia ulice a čísla domu,  vo-

lia v zasadačke Mestského úradu, 

Radničné námestie č. 1. Oznáme-

nie o čase a mieste konania volieb 

si môžu prevziať osobne v Klient-

skom centre MsÚ  počas úradných 

hodín.

Oznamujeme voličom, že Mest-

ský úrad, Klientske centrum, Rad-

ničné námestie č. 1/A v Banskej 

Štiavnici vydáva na požiadanie vo-

ličské preukazy tým voličom, kto-

rí v dňoch volieb  nebudú môcť vo-

liť vo vlastnom volebnom okrsku. 

Voličské preukazy sa vydávajú 

súčasne aj pre II. kolo voľby prezi-

denta. O voličský preukaz možno 

požiadať osobne, poštou, e-mai-

lom alebo na základe splnomoc-

nenia, na ktorom nemusí byť ove-

rený podpis. MsÚ

Spoločenská 
kronika 
Banská  Štiavnica – moje rodisko
16.1. Barbora Kravcová, 17.1. Ka-

rolína Ondrášiková, 26.1. Stela 

Sedláčková, 27.1, Filip  Debnár, 

1.2. Nina Niederlandová, 14.2. 

Nelly Durbáková, 17.2. Júlia Ma-

ďarová.

Odišli z našich radov 
14.1.2014 Tibor Daubner vo veku 

79 rokov, 22.1. Viliam Didi vo 

veku 78 rokov,  23.1. Pavol Am-

broš vo veku 83 rokov,  23.1. Bo-

žena Gregáňová vo veku 62 ro-

kov, 25.1, Jolana Kútniková vo 

veku 80 rokov,  29.1. Štefan Mo-

koš vo veku 68 rokov, 4.2. Anna 

Kováčová vo veku 88 rokov, 8.2. 

Antónia Ivaničová vo veku 92 ro-

kov,  15.2. Ján Hulina vo veku 76 

rokov, 18.2. Magdaléna Luptáko-

vá vo veku 84 rokov.

J. Simonidesová

ďalej rampou na uľahče-

nie nakladania s komoditami a mos-

tovou váhou, ktorá umožní presne 

zistiť množstvá privážaného odpadu 

a vytriedeného odpadu opúšťajúceho 

zberný dvor.

Okrem nového zberného dvora sa 

bude na sídliskách realizovať aj výstav-

ba uzamykateľných stojísk pre jednot-

livé bytovky. Stojiská umožnia pres-

nejšiu evidenciu odpadu vznikajúceho 

v bytovkách a zavedenie systému zliav 

pre tých, ktorí dosiahnu určitú mieru 

separácie odpadu. Kompletné mapy 

rozmiestnenia murovaných stojísk po 

meste ako aj ich architektonické pre-

vedenie nájdete na stránke:

http://www.banskastiavnica.sk/

obcan/institucie/ts-1/odpady-1-1.

html v prílohách štúdie: 

„Koncepcia separovaného zberu v 

banskoštiavnickom regióne“. Nové 

stojiská budú najmä na sídlisku Drie-

ňová, ale aj v častiach Križovatka, Pod 

Kalváriou a Povrazník. V turisticky 

atraktívnej oblasti Počúvadlo pribud-

nú okrem stojísk aj stojany na triede-

ný zber.

Popri rozbiehaní stavebných prác sa 

realizuje aj osvetovo - propagačná časť 

celého projektu, ktorá slúži na zlepše-

nie informovanosti obyvateľov nielen 

o projekte, ale aj o triedení odpadov a 

o tom, ako správne nakladať s odpad-

mi v meste Banská Štiavnica. Bude 

vytvorený nový prehľadný webový 

portál o odpadovom hospodártsve v 

meste, osvetovo propagačné letáky 

pre občanov, školy, fi rmy, ďalej mate-

riály na označenie nového zberného 

dvora, stojísk, TV seriál, kde budú ro-

zoberané jednotlivé témy odpadové-

ho hospodárstva od predchádzania 

vzniku odpadu cez správne triedenie 

odpadu a ďalší osud vytriedených su-

rovín až po nebezpečenstvá domáce-

ho spaľovania odpadov a iné. 

Nový zberný dvor a všetky ostat-

né aktivity uvedeného EÚ projektu 

„Zavedenie efektívneho systému se-

parovaného zberu odpadov v meste 

Banská Štiavnica“ (stojiská, osveta, 

propagácia, a iné) by mali uľahčiť oby-

vateľom mesta nakladanie s odpad-

mi, zvýšiť mieru triedenia odpadov a 

posunúť tak mesto Banská Štiavnica 

v oblasti odpadového hospodárstva k 

moderným európskym mestám.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Denisa Chribiková, 

RRaMV

1.str.

Pracovné rokovanie k riešeniu  

bytov na Povrazníku.

Redakčná rada VIO TV. 

Pracovné rokovanie s riaditeľom  

SVP, š.p., Odštepného závodu 

Banská Bystrica, Správa stred-

ného Hrona Ing. Rudolfom Sý-

korom. 

Účasť na zasadnutí Komisie roz- 

voja a výstavby mesta.   

25. 2.
Uskutočnila sa gremiálna porada  

zástupcov mestských spoločnos-

tí a vedúcich oddelení MsÚ. 

Účasť na stretnutí členov OZ Sit- 

nianski rytieri na Počúvadlian-

skom jazere.  

26. 2.
Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia. 

Riešenie problematiky úpravy  

verejných priestranstiev.  

27. 2.
Rokovanie Mestského zastupi- 

teľstva v Banskej Štiavnici.  

28. 2. 
Riešenie problematiky čistenia  

a úprav mesta. 

Zasadnutie Zastupiteľstva BBSK.   

1.3.
Slávnostné prijatie občanov  

nášho mesta v obradnej sieni 

Radnice pri príležitosti ich život-

ných jubileí.

Andrea Benediktyová

Štiavnica bude mať...

Ekodubáci z materskej školy na Uli-

ci 1, mája č. 4 v Banskej Štiavnici Vás 

srdečne pozývajú do svojho detské-

ho raja. Príďte  zapísať svoje deti na 

školský rok 2014/2015 k nám a sta-

nú sa navždy našimi malými priateľ-

mi. Zápis do materskej školy na Ulici 

1. mája č. 4   do alokovanej triedy Ná-

mestie Padlých hrdinov na Štefulto-

ve bude prebiehať súčasne od 03.03 

– 12.03.2014 v riaditeľni materskej 

školy  na Ulici 1. mája č.4 v Banskej 

Štiavnici. Radi Vás privítame v čase 

od 8.00-14.00 hod. Ak Vám nevyho-

vuje termín zápisu, máte možnosť do-

hodnúť si telefonicky iný termín. Zá-

roveň Vás srdečne pozývame na Deň 

otvorených dverí, ktorý sa uskutoč-

ní dňa 04.03.2014 od 8.00 hod do 
16.00 hod.
Ponúkame:

- lásku a priateľský prístup, ktoré sú 

u nás samozrejmosťou

- zameranie na environmentálnu 

výchovu a tradície mesta Banská 

Štiavnica. 

- záujmový krúžok PERMONÍK – 

poznávanie a prezentovanie tradícií 

nášho mesta

- výučbu anglického jazyka

- výtvarný krúžok, ktorého členo-

via už získali nejedno medzinárod-

né ocenenie

- implementáciu digitálnych tech-

nológií do edukácie detí – inte-

raktívna tabuľa, programovateľné 

hračky, digitálne mikroskopy... 

Podmienky prijímania:

- prednostne sa prijímajú 5-6 ročné 

deti, deti s odloženým plnením po-

vinnej školskej dochádzky a doda-

točne odloženým plnením povinnej 

školskej dochádzky

- deti po dovŕšení troch rokov veku, 

ak je voľná kapacita aj deti po dovŕ-

šení dvoch rokov veku

- súrodenci už prijatých detí

Všetky informácie o nás, ako aj   žia-

dosť o prijatie dieťaťa získate na na-

šej webovej stránke: www.ekoduba-

ci.sk, ako aj na tel. čísle: 0917 201 

223 MŠ Ul. 1.mája

Ekodubáci z materskej školy

„Keď človeka bolí zub ide k zubá-

rovi. Ak ho bolí duša má ísť k Du-

šanovi?"

„Aj hlúposť treba vymyslieť."

Ján Petrík
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Tržby v  minulom roku 

dosiahli 26 594 €. Sú  tvorené trž-

bami pokladne za vstupy a tržbami 

za prenájom priestorov.

Tieto kolíšu okolo 25 000 €. Všet-

ky tieto prostriedky boli  použité na 

úhradu energií, vody, miezd, nevy-

hnutného materiálu a služieb spo-

jených s prevádzkovaním plavárne. 

Po odpočítaní DPH je výsledkom 

hospodárenia schodok vo výške 

približne 250 €.

Po rekonštrukcii v roku 2009 sa 

znížila spotreba plynu, ale sa zvý-

šila spotreba elektrickej energie, 

nakoľko bola zabudovaná regulá-

cia ohrevu vody a vzduchotechniky. 

Výsledkom je však šetrenie nákla-

dov. Technickými úpravami z vlast-

ných zdrojov došlo aj k šetreniu ná-

kladov na vodu.

Prevádzku plavárne zabezpečuje 

vedúca pani Mgr. Denisa Slezáko-

vá, štyria stáli zamestnanci (upra-

tovačka, pokladníčka, údržbár a 

plavčík) a 2 plne školení dohodári 

(plavčíci), ktorí striedavo dopĺňa-

jú podľa potreby  prevádzky stálych 

zamestnancov.

Návštevnosť medziročne stúpla z  

cca 19 000 návštevníkov v predchá-

dzajúcich dvoch rokoch  na vlaňaj-

ších 20 800 návštevníkov.

Prevádzka Mestské kúpele – plavá-

reň bola v roku 2013 otvorená pre 

verejnosť celkom 245 dní a 1 878 

hodín, čo predstavuje priemernú 

návštevnosť 11 návštevníkov za 

hodinu. 

Podrobné údaje sú v materiáloch 

zastupiteľstva na internetovej 

stránke mesta

2. Aké opravy sa v roku 2013 re-
alizovali ?
Od 29.6.2013 do 7.9.2013 bola pre-

vádzka  plavárne uzavretá. Vykona-

li sme plánované opravy a údržbu:

- vyspravenie a náter plaveckého 

bazénu

- montáž zmiešavacích batérií v 

sprchách

- oprava podlahy v odpočivárni

- oprava suchej sauny

- hygienické nátery 

- výmena expanznej nádoby

- revízie zariadení a ich potrebné 

opravy 

- kompletná dezinfekcia priestorov 

plaveckého bazénu, šatní, relaxač-

ného bazénu a sáun

- vyčistenie hlavnej odpadovej šach-

ty

- iné drobné opravy a úpravy 

priestorov

Mestské kúpele – plaváreň začali 

novú sezónu 7.9.2013.

3. Na tento rok je vyčlenených 
110 000,-eur (100 000,-eur pre-
vádzkové náklady + 10 000,-eur 
údržba), upresnite nám načo sa 
tieto fi nančné prostriedky pou-
žijú?
Suma 10 000 € bude použitá na  

odstránenie závad po revízii elek-

troinštalácie, montáž a nákup 

termostatických hlavíc na radiá-

tory, ohrievač TUV – bojler, ohrie-

vač bazénovej vody. Ak sa podarí 

náklady na tieto položky znížiť 

máme v pláne realizovať ďalšie 

opravy, ako výmena sklených vý-

plní bazénovej časti za sklo s lep-

šími tepelnoizolačnými vlastnos-

ťami.   

4. Ako by ste chceli zvýšiť náv-
števnosť plavárne, aké služby 
poskytujete?
Mestské kúpele - plaváreň majú k 

dispozícii 2 bazény, veľký plavec-

ký 25x12,5m s hĺbkou od 0,8m do 

4m a relaxačný (pri saune) 6x4m. 

Hodinová kapacita plaveckého 

bazénu je 84 návštevníkov, rela-

xačného 8 návštevníkov.

V zariadení je možné využiť su-

chú a parnú saunu s kapacitou 15 

návštevníkov za hodinu.

Počas celej pracovnej zmeny za-

bezpečujú dozor kvalifi kovaní 

plavčíci, vybavení záchrannými 

pomôckami, ktorí dbajú o bezpeč-

nú prevádzku a hygienu.

Materské školy, základné a stred-

né školy môžu v rámci plaveckých 

výcvikov využiť hromadný vstup 

aj mimo otváracích hodín. 

Firmy a organizácie si môžu pre 

svojich zamestnancov u nás zakú-

piť permanentky alebo darčekové 

poukážky, prípadne zorganizovať 

športový deň, a to všetko za veľ-

mi výhodných podmienok.

Pre hotely, penzióny či ubytovne 

poskytujeme výhodné zmluvy o 

spolupráci a propagácii.

Okrem týchto základných služieb, 

ktoré poskytuje Bytová správa, 

s.r.o., ponúkame návštevníkom 

aj služby doplnkové, ktoré pod 

našou strechou poskytujú súk-

romní podnikatelia a to je bufet, 

fi tnescentrum, masáže a v doo-

bedňajších  hodinách plavecké 

jasličky v relaxačnom bazéne pre 

deti od 6 mesiacov do 6 rokov. V 

poobedných hodinách staršie deti 

trénujú tréneri plaveckého klubu.

V budúcnosti bude potrebné za-

traktívniť prostredie plavárne a 

obohatiť o prvky ako výrivky, aro-

materapiu a podobne. Finančné 

prostriedky môžeme získať len 

znížením nákladov a z výziev a 

fondov.

    5. S akými problémami sa naj-
častejšie stretávate? 
Keďže prebehla len vonkajšia re-

konštrukcia budovy Mestských 

kúpeľov – plavárne a vnútorné 

priestory ostali v pôvodnom sta-

ve, stretávame sa s množstvom 

technických problémov, ktoré sa-

mozrejme musíme riešiť v rámci fi -

nančných možností. Našou priori-

tou je udržať pôvodnú technológiu 

vo funkčnom stave.

Okrem udržiavania dobrého tech-

nického stavu zariadení kotolne, 

chlórovne, strojovne a celej pre-

vádzkovej časti budovy sa snaží-

me malými opravami ušetriť čo 

najviac fi nancií, preto bola v mi-

nulých obdobiach namontovaná 

regulácia kúrenia, vymenené čer-

padlo, klasické batérie boli nahra-

dené úspornými. Najbližšie plá-

nujeme výmenu bojleru a montáž 

termohlavíc na radiátory. Veľmi 

radi by sme sa zamerali aj na es-

tetickú stránku prevádzky, hlav-

ne v sanitárnej časti, čo však pred-

stavuje vysokú fi nančnú položku, 

ktorú momentálne nemáme.

6.  Aké akcie pripravujete pre ve-
rejnosť v tomto roku?
Je koniec februára a plaváreň má 

za sebou už niekoľko akcií. Jed-

nou bol Valentín na plavárni, kde 

vstupné pre zamilované páry bolo 

znížené o polovicu (1+1 zadarmo ), 

no a druhá akcia prebehla túto ne-

deľu 23.2.2014, kedy sa na bazéne 

stretli malé i veľké deti v karneva-

lových maskách, aby nám ukázali 

ako sa vedia baviť a vyhrávať v rôz-

nych súťažiach. Karneval Vodníkov 

svet, ktorý organizujeme pravidel-

ne má svojich priaznivcov aj mimo 

Banskej Štiavnice čomu sa veľmi te-

šíme.

Aj v tomto roku pripravujeme pre 

žiakov základných škôl veľmi obľú-

bené neprofesionálne plavecké pre-

teky Deťom pre radosť 4. Preteky 

prebiehajú v troch kolách a fi nále je 

vždy spojené s oslavou MDD. Čaka-

jú nás aj preteky pre stredné školy, 

no a samozrejme niekoľko profesi-

onálnych pretekov, ktoré budú or-

ganizované plaveckým klubom. 

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

Mestská plaváreň a jej služby Anketa
22.február je Európsky deň obetí 

zločinu a s tým súvisí aj naša an-

ketová otázka: 

Ocitli ste sa niekedy v pozícii 
obete, alebo svedka zločinu?
,,Stal som sa obeťou prepadu na 

verejnom priestranstve, mal som 

pri sebe iba mobilný telefón, aj 

tak mi páchatelia spôsobili zrane-

nia hlavy, ktoré boli veľmi vážne. 

“ M. H.
,, V samoobsluhe mi ukradli  tašku, 

v ktorej som mala peniaze, šeky, 

okuliare a kľúče od domu. Zúfalá 

som vybehla z obchodu, kde som 

nechala svojho vnuka. Snežilo a 

ja som pobehovala medzi ľuďmi, 

či neuvidím svoju tašku. Bála som 

sa potom aj doma, aj keď sme hneď 

vymenili všetky zámky.“ G.B.
,,Stala som sa obeťou krádeže 

auta, ktoré patrilo mojim rodičom. 

Páchateľov sa odhaliť nepodari-

lo, poisťovňa nám dala zamietavé 

stanovisko, bola som vážne zúfa-

lá.“ J.P. 
,,Skupina bezprízorných deciek  

prenikla do areálu fi rmy a poško-

dila luxusné autá mojich klientov. 

V hre bolo moje dobré meno, preto 

som všetky opravy uhradil s tým, 

že si  môžem  škodu vymáhať v ob-

čianskoprávnom konaní. Páchatelia 

pochádzali z rodín závislých na so-

ciálnych dávkach, ich rodičia nikdy 

nikde nepracovali a ja som od nich 

dodnes nevidel ani cent.“ V. D.
,,Stal som sa obeťou veľkého fi -

nančného podvodu. Páchateľov 

som žaloval, ale paragrafy boli po-

prekrúcané v ich prospech. Odvte-

dy som opatrnejší. “ P.B.
,,Vedel som o fyzickom a psychic-

kom násilí páchanom na staršom 

manželskom páre zo strany ich ne-

podareného syna. Ale pomoc sú-

stavne odmietali. “ J.P.
,,Okradli ma v PL, keď som si chcel 

zameniť peniaze. Rozbehol som sa 

za páchateľom, aj som ho chytil, 

ale obstáli ma jeho komplici a on 

sa mi vyšmykol.“ A.J.
 ,,V Bulharsku mi ukradli príručnú 

batožinu, v ktorej som mala doklady, 

peniaze, aj dôležité lieky. Neviem, čo 

z toho bolo najhoršie.“ R.S.
,,Ja som bola svedkom násilného 

prepadu pred nákupným centrom v 

LM. Šesť agresívnych  páchateľov 

napadlo manželský pár, pani hroz-

ne kričala, ľudia vybiehali z obcho-

dov, ale báli sa zakročiť. Privolaná 

polícia prišla do 20 minút, ale pá-

chatelia už boli preč.“

Janka Bernáthová
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Mesto Banská Štiavnica 

sa zúčastnilo v dňoch 20. 

– 23.2.2014 na najväčšom 

veľtrhu cestovného ruchu 

v strednej Európe „ Holiday 

World“ v Prahe. 

Na tomto veľtrhu sa zúčastni-

lo 728 vystavovateľov zo 46 krajín. 

Výstavná plocha bola cca 18 800 

štvorcových metrov. Naše mesto 

vystavovalo v rámci expozície Slo-

venska spolu s inými mestami a or-

ganizáciami, z ktorých spomeniem 

napr. Mesto Košice, Mesto Skali-

ca, TIK Detva, Región Vysoké Tatry 

alebo Mesto Stará Ľubovňa.  Expo-

zícia Slovenska patrila s celkovou 

plochou 180 metrov štvorcových 

k najväčším a nachádzala sa v pra-

vom krídle Prúmyslového paláca. 

Počas výstavy bol v slovenskom pa-

vilóne bohatý sprievodný program, 

ktorý pomáhal zviditeľniť atraktivi-

ty Slovenska a pre zástupcov médií 

bola pripravená tlačová konferen-

cia, kde boli predstavené novinky 

a aktuality z oblasti CR na Sloven-

sku.

Pult Banskej Štiavnice navštívi-

lo mnoho návštevníkov, ktorí sa 

zaujímali hlavne o históriu a mož-

nosti aktívneho oddychu v regióne 

Banskej Štiavnice. 

Po veľtrhu Slovakiatour v Brati-

slave to bola už druhá účasť nášho 

mesta na takejto významnej uda-

losti v tomto roku. Banská Štiavni-

ca sa ešte zúčastní veľtrhu Utazás 

v Budapešti, nakoľko maďarská 

klientela tvorí významnú časť náv-

števníkov nášho mesta.

Účasť na podobných poduja-

tiach je pre mesto veľmi dôleži-

tá, pretože  pomáha zviditeľňovať 

naše mesto a jeho potenciál v ob-

lasti CR, resp. tento upevňovať.

 Ján Sedilek

Banskoštiavnická delegácia na veľtrhu v Prahe foto Ján Petrík

„Holiday World“ v Prahe
Štiavnica sa prezentovala na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu v strednej Európe

Stretnutie s občanmi
Vo štvrtok 20.februára 2014 sa 

v budove Základnej školy Jozefa 

Horáka v Banskej Štiavnici usku-

točnilo stretnutie občanov nášho 

mesta s podpredsedníčkou NR SR 

JUDr. Janou Laššákovou, štát-

nou tajomníčkou Ministerstva 

spravodlivosti SR JUDr. Moni-

kou Jankovskou, vedúcou Cen-

tra právnej pomoci JUDr. Alenou 

Marcíkovou, výkonným riadite-

ľom Združenia slovenských spot-

rebiteľov Ing. Miroslavom Tulá-

kom, v spolupráci s primátorkou 

Mesta Banská Štiavnica Mgr. Na-

deždou Babiakovou. 

Stretnutie bolo zamerané na po-

moc a ochranu spotrebiteľov pro-

ti nečestným zmluvám a nekalým 

praktikám nebankových subjek-

tov, prípadne ako riešiť už exis-

tujúce problémy,ako sa brániť v 

súdnom konaní a exekúcii, a i. 

Súčasťou stretnutia bola otvo-

rená diskusia, v ktorej sa obidve 

strany pokúšali hľadať riešenia 

na vzniknuté problémy. Štatisti-

ky sú alarmujúce, 3 milióny exe-

kuovaných Slovákov, z toho je 

40.tisíc dôchodcov, ktorí v dobrej 

viere uzavreli nevýhodné zmlu-

vy na nákup ,,šmejdov“ alebo na 

pôžičky z nebankoviek s úrokom, 

ktorého žiaľ, horná hranica stá-

le nie je zákonne ohraničená. Za 

každým štatistickým číslom je ale 

konkrétny životný príbeh, neraz 

veľmi smutný, až tragický. JUDr. 

Monika Jankovská ponúkla mož-

nosť bezplatného preskúmania 

zmlúv a v prípade zistenia poru-

šenia zákona aj právnu pomoc. 

Mnohí podvedení občania mlčia z 

pocitu hanby, ale mali by si uve-

domiť,že aj obete sa môžu brániť, 

ale kde nie je žalobca, tam nie je 

ani obžalovaný.

Janka Bernáthová

Diskusia s občanmi  foto Janka Bernáthová

Vo štvrtok 20.februára 2014 sa

v budove Základnej školy Jozefa

Horáka v Banskej Štiavnici usku-

točnilo stretnutie občanov nášho

mesta s podpredsedníčkou NR SR 

JUDr. Janou Laššákovou, štát-

nou tajomníčkou Ministerstva

spravodlivosti SR JUDr. Moni-

kou Jankovskou, vedúcou Cen-

tra právnej pomoci JUDr. Alenou

Marcíkovou, výkonným riadite-

ľom Združenia slovenských spot-

rebiteľov Ing. Miroslavom Tulá-

kom, v spolupráci s primátorkou

Mesta Banská Štiavnica Mgr. Na-

deždou Babiakovou.

4 Živly pre 
študentov
Zimné 4 Živly premietajú pre 

študentov 26. februára na 

pôde gymnázia nový český do-
kument Bohadana Bláhoveca 
- Show!. Je to sprievodná ak-

cia 4 Živlov, ktoré sa týmto spô-

sobom dostávajú bližšie k mla-

dému divákovi – za toto patrí 

veľká vďaka p. riaditeľke R. Mi-

kulášovej. Popri spoluorganizo-

vaná tejto akcie sa gymnázium 

zapája aj do pomoci organizo-

vania Zimných 4 Živlov pomo-

cou dobrovoľníctva (Samuel 

Šlauka, Mirka Luptákova a uči-

teľa geografi e) - takto sa snaží 

podporovať kultúrne aktivity v 

meste ako aj zaangažovať a zak-

tivizovať našu mládež pod hes-

lom: „byť vzorom“. Radi Vás 

stretneme v našom vynovenom 

kine Akademik alebo v padláši 

kaviarne Art, kde 4 Živly budú 

prebiehať pre verejnosť. 

Paul Kindji

Pozvánka
Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov a Základná organizá-

cia Banská Štiavnica si dovoľuje 

Vás pozvať na spomienkový akt, 

ktorý naša ZO SZPB usporiada 

spolu s mestom Banská Štiavni-

ca, spojený s položením kytíc pri 

príležitosti 69. výročia oslobo-
denia mesta Banskej Štiavni-
ce. Program začína o 14,oo dňa 

6.3.2014 pri pamätníku Oslobo-

denia (nad Poštou):  Hymna SR / 

Položenie kytíc / Báseň / Prího-

vor primátorky Banskej Štiav-

nice / Hymna, alebo hymnická 

pieseň.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Členovia ZO SZPB sa po spo-

mienkovom akte presunú do Ba-

níckej krčmy, kde sa uskutoční 

posedenie členov.

Vladimír Poprac v.r.

Ing. Jaroslav Dudík v.r.

Predseda ZO tajomník ZO

Oznam
Oznamujeme občanom, že Večier-

ka (Vinotéka oproti soche Nácka) 

končí svoje prevádzkovanie a bude 

presťahovaná do nových priesto-

rov v bývalej Drogérii Canella 

(oproti hotelu Grand) a bude v naj-

bližších dňoch opäť otvorená.
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PIATOK 28. 2.
Akademik
18.30 - NO  (Pablo Larraín, CL/

US/FR 2012, 118 min.) OV+ČT 

21.00 - Show! (Bohdan Bláhovec, 

CZ, 2013, 68 min.) OV 

Art Café
22.30 - Veľký fi lmový kvíz / Big 

Film Quiz

SOBOTA 1. 3.
Akademik
11.00 - Film ako propaganda / 

Film as Propaganda (SK, 1941 – 

44, 75 min.) OV

13.00 - Medium Cool (Haskell 

Wexler, US, 1969, 111 min.) 

OV+ES

15.30 - Marek Kuboš uvádza:  

Taká malá propaganda / Just a 

Small Propaganda (SK, 2001, 27 

min.), Hlas 98 / Voice 98 (SK, 

1999, 15 min.) OV

Art Café
17.30 Ambivalentná moc (disku-

sia) / Ambivalent Power (discus-

sion) ENG

Akademik
20.00 - Videodrome (David Cro-

nenberg, CA, 1983, 87 min.) 

OV+ČT  

22.00 - Film ako dokument / Film 

as a Documentary (Marek Urban, 

SK, 2013, 28 min.) OV 

Art Café
23.00 - Zimná párty / Winter Par-

ty

NEDEĽA 2. 3.
Art Café
11.00 - Raňajky s internetovými 

kampaňami  (prezentácia) / 

Breakfast with Digital Campaigns 

(presentation) ENG

Akademik
13.00 - Smrť v priamom prenose 

/ Death Watch (Bertrand Taver-

nier, FR/GB/DE, 1980) ČD

15.30 - Google a Svetový mozog 

/ Google and the World Brain Ben 

Lewis, US, 2013, 90 min.) OV+ST

OV – originálna verzia/original 

version 

ST – slovenské titulky/Slovak subtitles 

ČT – české titulky/Czech subtitles 

ČD – český dabing/Czech dubbing 

ES – anglické titulky/English sub-

titles  

ENG – in English 

Peter Gašparík

Program zimného festivalu  4 živly

Ak ste počas uplynulého 

týždňa navštívili centrum 

Banskej Štiavnice, mali ste 

množstvo príležitostí, ako sa 

hrať. 

Piaty ročník festivalu Zimomra-

venie priniesol prostredníctvom 

tejto témy zábavu nielen deťom, ale 

aj dospelým.

Prázdninový festival odštarto-

val ako po iné roky tvorivými diel-

ňami v priestoroch Slovenského 

banského múzea už v stredu. S blí-

žiacim víkendom sa stupňovala aj 

hustota programu. V piatok zača-

li šikovné deti plniť úlohy v rám-

ci podujatia Cesta za štiavnickým 

podkladom, ktoré bola realizova-

né s podporou EÚ v rámci projek-

tu Podpora infraštruktúry cestov-

ného ruchu v štiavnickom regióne. 

Kým prvý deň donútilo počasie re-

alizovať akciu v Kultúrnom cen-

tre, počas druhého dňa (soboty) sa 

mohli zúčastnené rodiny vydať do 

centra Banskej Štiavnice a do zau-

jímavých objektov Kammerhofu a 

Galérie J. Kollára, kde pre nich boli 

nachystané rôzne stanovištia a zá-

bavné úlohy. V sobotu zároveň za-

čal aj hlavný program Zimomrave-

nia, v ktorom dominovali divadelné 

vystúpenia, otvorenie výstavy bá-

bok, skvelé spoločenské hry, tvori-

vé dielne a iné prekvapenia. Za vý-

hodných podmienok sa dalo vstúpiť 

do tvorivých dielní Terra Permonia, 

svoje dvere otvorila rodinám aj ex-

pozícia v Kammerhofe. Alternatív-

nejšie zameraní mohli skúsiť intui-

tívne hry v penzióne Aura a tí, ktorí 

radi putujú po meste predpremiéro-

vo vyskúšať novú čarovnú a hravú 

brožúru o Banskej Štiavnici, ktorú 

pre OOCR spracovali I. Chovanová 

a A. Nižňanská. Nedeľný program 

uzavrel Vodníkov svet v plavárni a 

nakoniec po neočakávanej zmene 

programu aj Ľadové kráľovstvo v 

kine Akademik.

Banská Štiavnica má ambíciu byť 

miestom rodinnej dovolenky. Podu-

jatia, ako je Zimomravenie prispie-

vajú k vnímaniu nášho regiónu ako 

dobrého miesta pre oddych a ponú-

kajú aj dobrú zábavu pre domácich. 

Je preto škoda, že na podujatia, ako 

je aj toto, si nachádzajú cestu celé 

rodiny zo širokého okolia, vrátane 

Banskej Bystrice a Zvolena a domá-

ci ostávajú zavretý vo svojich bytoch 

a domoch. Napriek tomu ostane u 

nás organizátorov tento ročník za-

písaný ako akcia, ktorej dominovala 

všetkým rodičom známa detská ra-

dosť  v očiach a úplné zaujatie hrou, 

divadlom či tvorivosťou. A o to nám 

išlo. Rastislav Marko

Piate Zimomravenie bolo hravé

Pestrý program pre deti   foto Rastislav Marko

Kam v BŠ a okolí?
27.2. Jarné prázdninové tvorivé 

dielne. Dielničky Veselé tváričky, 

vstup 3 €. Kaviareň Divná pani, 

17:00-19:00.

27.2. Mega Študentská Party

Wuashica Live Underground a  Dj 

Lukasss. Pražovňa, 18:00.

27.2. Jam Session u Archanjelov

Archanjel Caff e Bar, 20:30. 

28.2. Dielnička v Kammerhofe 

Batikovanie 1,50 €. Kammerhof, 

14:00-16:00.

28.2. - 2.3. Zimné 4 živly. Témou 

bude „Moc médií“. Kino Akade-

mik.

28.2. 4 Živly Party. Hrá DJ Samu-

raj,  Art Cafe, 21:00. 

1.3. Exisport testovačka. 

Testovanie lyží. Lyžiarske stredis-

ko  Salamandra resort, Hodruša-

Hámre 

1.3. Fašiangy na Piargu. Štiavnic-

ké Bane.

1.3. Svätoantonský Hajnal. Fa-

šiangová zabíjačka, sprievod ma-

siek a pouličného divadla, fašian-

gová zábava. Svätý Anton, od 

12:00.

1.3. Fašiangy vo Vyhniach. Fa-

šiangová zabíjačka, sprievod ma-

siek, fašiangová veselica. Vyhne, 

od 7:00.  

1./6./8.3. Jarné prázdninové tvo-

rivé dielne 

1.3. Maľovanie na tvár 16:00 

-18:00, 

6.3. Dielničky Šialené fúkanie 

17:00-19:00,

8.3. Maľovanie na tvár 16:00-

18:00,

Kaviareň Divná pani, vstup 3 €. 

1.3. Hudobný večer v Trotuar 

Cafe. Saxofonové tóny excelent-

ného Rudyho Gogu.

Trotuar Cafe, 20:00. 

1.3. 4 Živly Party. Sobotná Dycho-

téka s DJ Reverendom. Art Cafe,  

21:00. 

1.3. Maškarná Fašiang Party 

So súťažou o najlepšiu masku! 

Hrá Dj Lukasss, Pražovňa, 21:00.  

1./8.3. Holiday party  s EA 

Jedinečné akustické chillou-tové 

úpravy pop piestní '80,'90 '00 ro-

kov. Kaviareň Divná pani, 21:00, 

vstup voľný.

4.3. Pochovávanie basy 

Fašiangová zábava s tradičným 

polnočným pochovaním basy.  

Kulturny dom Ilija. 

5./6./7.3.  Paličky pre šikovné ru-

čičky. Základy paličkovanej čipky. 

Galéria J. Kollára, 14:00-16:00, 

vstup 1,50 €.   

Región Banská Štiavnica         
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Toto si pomyslí každý 

návštevník Banskej Štiavnice, 

keď prechádza ponad farský 

Kostol Nanebovstúpenia 

Panny Márie a upútajú ho 

archeologické vykopávky 

kláštora dominikánov, 

v ktorom ich nasledovníci 

jezuiti založili prvé cirkevné 

gymnázium v našom meste.

Možno si položíte otázku, prečo 

nás história archeologického nále-

zu tak zaujíma, prečo sme sa vyda-

li po tejto stope. 

Všetkým nám je dobre známe, 

že ak chceme postaviť dom, musí 

mať dobré základy, aby stavba vy-

držala a odolala aj menším pohro-

mám. A tak aj Katolícka spojená 

škola sv. Františka Assiského chce 

poznať základy, na ktorých stojí  a 

kde sú jej korene. Vydajúc sa po 

stopách najnovšieho archeologic-

kého nálezu sme sa dozvedeli, že 

to bolo jezuitské gymnázium, kto-

rého základy boli položené v roku 

1648 a už o rok neskôr boli otvo-

rené prvé triedy 4-ročného gym-

názia. Gymnázium bolo o jedno 

storočie neskôr rozšírené o piaty 

a napokon aj šiesty ročník. Po zru-

šení jezuitského rádu v roku 1773 

vyučovanie prebrali o tri roky ne-

skôr piaristi. Vyučovalo sa v latin-

čine, ale v roku 1784 bol ako po-

vinný predmet zavedenený aj 

nemecký jazyk. Len rok po tom, 

ako budovu zničil požiar, sa v škol-

skom roku 1807/1808 začala po-

vinne vyučovať maďarčina. Kva-

lita jednotlivých predmetov sa 

postupne zvyšovala a pribúdali aj 

nové predmety. Dôraz sa kládol 

predovšetkým na prírodné vedy. 

Gymnázium bolo neskôr rozšírené 

až na ôsmy ročník a v roku 1909 

sa konali prvé maturitné skúšky z 

matematiky, maďarského a latin-

ského jazyku. 

Výstavba novej školskej budo-

vy bola uskutočnená v roku 1913 

a vyučovať sa začalo už v novem-

bri 1914. Riaditeľmi gymnázia od 

roku 1867 do roku 1919 boli Pavol 

Müller, Jozef Obelcz, Edmund Pe-

nek a Dr. Jozef Rauchbauer. Ma-

ďarské kráľovské katolícke piaris-

tické gymnázium skončilo svoju 

činnosť v marci 1919. 

V tejto škole študovali viaceré 

významné osobnosti a po stope 

jednej z nich sme sa vydali a zis-

tili sme, že to bol výnimočný at-

lét slovenského pôvodu Alojz So-

kol, ktorý Uhorsko preslávil na 

Hrách 1. Olympiády 1896 v Até-

nach, keď si v šprinte na sto met-

rov vybojoval dokonca bronzovú 

medailu. Jeho športové nadanie a 

všestrannosť mu zabezpečili aj tri-

násť uhorských rekordov, ktorými 

sa navždy vpísal do histórie. Ten-

to významný športovec sa narodil 

19. júna 1871 v Hronci ako syn Jo-

zefa Pavla Sokola a Emílie, rode-

nej Holubovej, ktorá pochádzala z 

Malužinej. Od troch rokov ho  vy-

chovávali krstní rodičia Schonovci, 

ktorí pochádzali z obce Berneceba-

ráti neďaleko Šiah. Navštevoval 

gymnáziá v Banskej Štiavnici a Le-

viciach, aby sa neskôr mohol vy-

dať do Budapešti na štúdium me-

dicíny. Lekár sa však z neho nikdy 

nestal, pretože štúdiá na vysokej 

škole sa mu nepodarilo dokončiť. 

Namiesto toho ale naplno preja-

vil svoje športové kvality. V roku 

1890 sa stal v klube Maďarských 

atletikov objavom sezóny. Po svo-

jej krátkej príprave dokázal vyhrať 

juniorský beh na sto metrov s ča-

som len rovných trinásť sekúnd 

a o rok neskôr zlepšil svoj  výkon 

na 11,4 sekundy. Sokol si vyskúšal 

svoje schopnosti aj v behu na 120 

yardov prekážok a neskôr sa popri 

behu na sto metrov venoval hlav-

ne trojskoku. Jeho všestrannosť 

sa odzrkadlila aj v Aténach, kde bol 

prihlásený  hneď v šiestich disciplí-

nach. Okrem behu na sto metrov a 

stodesať metrov prekážok to bol aj 

trojskok, skok do diaľky, skok do 

výšky a skok o žrdi. Z posledných 

troch disciplín sa však nezachovali 

záznamy. Jeho účinkovanie v Até-

nach prevýšilo všetky očakávania a 

svoje nadobudnuté skúsenosti po 

návrate aj úspešne zúžitkoval. Za-

čal sa zaujímať o nízky štart, ktorý 

po prvýkrát videl u Američanov a 

svoju atletickú všestrannosť rozví-

jal aj v ďalších disciplínach – v hode 

diskom, kladivom a oštepom.

Alojz Sokol, bývalý študent 

štiavnického gymnázia, na kto-

rého stopu nás naviedol piarista 

Father Laszlo Gorbe, riaditeľ buda-

peštianskeho Gymnázia sv. Margi-

ty, v nás vzbudil ešte väčší záujem 

o už skôr rozvinutú spoluprácu s 

touto partnerskou školou. V tom-

to školskom roku sa  uskutočnila 

návšteva maďarských učiteľov na 

našej škole, kde im bol predstavený 

sofi stikovaný spôsob nášho vyučo-

vania prostredníctvom iPadov, zo-

známili sme ich s históriou nášho 

prekrásneho mesta i prírody okolo 

neho. V piatok 13. decembra 2013 

sa pedagogickí i nepedagogickí za-

mestnanci našej školy vybrali na 

návštevu partnerského gymnázia 

v Budapešti.

Hlavným prínosom tejto spo-

lupráce bol výmenný pobyt, po-

čas ktorého sa maďarskí študenti 

na jeden týždeň ubytovali u žiakov 

Katolíckeho gymnázia sv. Františ-

ka Assiského. Počas tohto pobytu 

spolu žiaci našej školy a maďarskí 

študenti  komunikovali výhradne 

v anglickom jazyku. Táto skúse-

nosť im pomohla nadobudnúť od-

vahu v dorozumievaní sa v cudzom 

jazyku, ktorá je pre nich veľmi dô-

ležitá. O niekoľko týždňov neskôr 

sa naopak naši študenti ubytovali 

u žiakov z Budapešti a zopakoval 

sa podobný scenár - návšteva mes-

ta, vyučovacie hodiny, komuniká-

cia v anglickom jazyku, ale najmä 

vytvorenie a získanie priateľstiev.

Táto spolupráca je dôkazom, že 

za históriu, ktorú dnes v Banskej 

Štiavnici píše cirkevné školstvo, sa 

nikto nebude musieť hanbiť.

Andrej Kallo

Hry 1. olympiády v Aténach 
1896 – bronz získal Slovák
História opäť prekvapila. 

Valentínska 
kvapka krvi
Celoslovenská kampaň Slovenského 

Červeného kríža Valentínska kvapka 

krvi opäť rozprúdi krv v žilách na ce-

lom Slovensku – začala už 10. febru-

ára a potrvá  do 14. marca 2014. Pre 

niekoho si ten pravý. Heslo tohto-

ročnej kampane sa neprihovára len 

zaľúbencom. Chce všetkým pripo-

menúť, že každé rozhodnutie člove-

ka darovať krv zachraňuje niekomu 

život a práve tá tvoja môže byť tou 

pravou v rozhodujúcom momen-

te pre odkázaného. Celoslovenská 

kampaň je zameraná na oslovovanie 

darcov krvi hlavne z radov mladých 

ľudí, no oslovuje aj pravidelných dar-

cov krvi. Jej cieľom je šíriť myšlien-

ku darcovstva krvi najmä výchovou 

k darcovstvu krvi. Táto náborová 

kampaň je druhou najväčšou kam-

paňou, ktorú organizuje Slovenský 

Červený kríž (SČK) v spolupráci s 

Národnou transfúznou službou SR 

(NTS SR) a hematologicko-transfú-

ziologickými oddeleniami nemocníc 

(HTO).  Kampaň bola odštartovaná 

v pondelok 10. 2. 2014 odbermi krvi 

nielen na klasických odberových 

miestach, ale aj na mobilných odbe-

roch krvi na školách, vo fi rmách a 

organizáciách vo viacerých mestách 

a obciach Slovenska. V Banskej 
Štiavnici to bude  5.3.2014 od 
7.00 hod. do 10.00 hod. v priesto-
roch nemocnice (rehabilitačné od-

delenie) v Banskej Štiavnici. Infor-

mácie, kde všade môžu záujemcovia 

krv darovať, sú na www.redcross.sk.  

Pre zaľúbené dvojice, ktoré prídu 

počas kampane darovať krv spoloč-

ne, Slovenský Červený kríž pripra-

vil súťaž o víkendový pobyt v Buda-

pešti. Podmienky súťaže nájdete na 

našej webovej stránke i na našom 

Facebooku www.facebook.com/slo-

venskycervenykriz. Tohtoročnú 

kampaň podporili:  DÔVERA zdra-

votná poisťovňa, hotel Sissi Buda-

pešť .                                                       SČK 

Výročná schôdza

Výbor miestnej organizácie Slo-

venského rybárskeho zväzu v 

Banskej Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že Výročná členská 

schôdza sa uskutoční dňa 8.marca 

2014 a nie ako bolo písomne 

oznámené 15.marca, kedy sa ko-

najú voľby prezidenta SR. Za po-

chopenie ďakuje

 Výbor MO SRZ 
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OZNAMY

Výročná schôdza Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiavnici
Dňa 22.februára 2014 v zasadač-

ke Dobrovoľného hasičského zbo-

ru v Banskej Štiavnici, Sládkovičova 

15, sa konala 140. Výročná členská 

schôdza DHZ. Schôdzu otvoril Vla-

dimír Poprac, predseda DHZ a záro-

veň srdečne privítal prítomné hasič-

ské osadenstvo, družstvo mladých 

hasičov, ctených hostí. Za mesto p. 

JUDr. Dušana Lukačku, zástupcu 

primátorky mesta Banská Štiavnica a 

nášho člena DHZ. p. Jozefa Borské-

ho, požiarneho technika mesta. Za 

ÚzV DPO promovaného právnika p. 

Vladimíra Slezáka, ústredného veli-

teľa. Za HaZZ p. Antona Goliana. p. 

Antona Gregussa, člena ZO SZPB.   

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 

v Banskej Štiavnici bol založe-

ný 25.júla 1873 z iniciatívy rytiera 

Lothara Rittera von Berksa, cisár-

skeho a kráľovského podplukovní-

ka 11. dragúnskeho pluku a Vilia-

ma Očovského, mešťanostu Banská 

Štiavnica. Výbor DHZ pracoval v 

zložení: Vladimír Poprac. Patrik 

Dobrota. Veronika Soldánová .Zu-

zana Mikulčíková. Tomáš Zábudlý  

Ing. Vladimír Kotilla. Lenka Lieta-

vová. Júlia Popracová.  Dana Ozan-

ková .Martin Komorník . Soňa Iva-

ničová. Pavol Poprac.

Ku dňu 20.januára 2013 máme 67 

členov z toho  činných členov je 18  

plus 1 družstvo mladých hasičov od 

8 do 15 rokov - 14 členov. V záujme 

získavania a výchovy svojich budú-

cich členov rozvíjame  prácu s mláde-

žou ako prioritnú. Spolupracujeme  

s materskými a základnými školami 

v našom meste. V súťažiach je plat-

né, že každá súťaž má svojho víťa-

za, ale aj v tejto súťaži zvíťazil každý 

súťažiaci tým, že si nacvičil a osvo-

jil určité prvky z požiarnej ochrany 

a práci hasičskej.  Pri  slovách tejto 

správy vyjadrujeme úprimné  po-

ďakovanie, ktoré okrem súťažiacich 

patrí aj vedúcim  kolektívu,  takisto  

aj členom Dobrovoľného hasičského 

zboru, pretože bez ich podpory  ve-

nované v desiatkach hodín pri cviče-

niach, súťažiace kolektívy by si ne-

odniesli poznatky o práci požiarnej 

ochrany a hlavne zážitky z požiarne-

ho útoku na vodu.

Tu sa chcem srdečne  poďakovať na-

ším vodičom hasičského staručké-

ho motorového vozidla, ktorí nám 

pomáhali pri prevoze družstva mla-

dých hasičov ako aj pri ich nácviku. 

Sú to. Pavol Poprac, Ing.Vladimír Ko-

tilla, Patrik Dobrota a Zdeno Soldán. 

Družstvo mladých hasičov sa pravi-

delne zúčastňuje súťaží pod vedením 

šéfky  pani Júlii Popracovej a pani 

Lenke Lietavovej vedúcej mládeže. 

V roku 2013 sa družstvo zúčastnilo 

súťaže v Žarnovici a skončili na pek-

nom 6.mieste.

Územná hasičská súťaž mužov, žien 

a dorastu sa konala dňa 15.6.2014, 

na štadióne TJ v B. Štiavnici, pri prí-

ležitosti 140.výročia založenia DHZ 

v B. Štiavnici, za účasti 22 družstiev 

z  okresov Žiar nad Hronom, Žarno-

vica a Banská Štiavnica.  Podrobnejšie 

o celej súťaži a sponzorov bolo zverej-

nené v Štiavnických novinách, ako aj 

na VIO TV. V oblasti preventívno pro-

tipožiarnej  výchovnej činnosti naj-

mä mládeže, sme uskutočnili 4.mája 

2013 Deň otvorených dverí na hasič-

skej zbrojnici, pre materské a základ-

né školy. Na požiadanie mestskej polí-

cie sme vykonávali asistenčnú službu 

počas Salamandrových dní v našom 

meste a takisto i pri konaní kultúrno-

spoločenských akcií počas celého roku 

2013. Popri našej hasičskej práci sa 

zúčastňujeme aj v inej prospešnej prá-

ci pri skrášľovaní našich tajchov. Naši 

členovia  s našimi Plameniakmi  sa 

zúčastnili pri čistení okolia Červenej 

Studne, Vodárenskej nádrže, Komo-

rovského tajchu na Štefultove. Takis-

to naši členovia v zime na požiadanie 

občanov pomáhajú zhadzovať sneh zo 

striech.

 Vladimír Poprac, predseda DHZ

ZŠ s MŠ vo Svätom Antone zverej-

ňuje oznam o konkurze na pracovné 

miesto účtovník na pracovný úvä-

zok 0,5 s nástupom od 17.3.2014.

Požadované kvalifi kačné predpo-

klady a iné požiadavky:

- stredoškolské vzdelanie s matu-

ritou ekonomického smeru

- spôsobilosť používať slovenský 

jazyk v úradnom styku

- občianska bezúhonnosť

- osobné a morálne predpoklady

- práca s počítačom – podvojné úč-

tovníctvo, znalosť programov RE-

MEK, WINIBEU, Word, Excel.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná prihláška

- overené kópie o vzdelaní

- potvrdenie o dĺžke praxe

- profesijný životopis

- výpis z registra trestov – nie 

starší ako 3 mesiace – pri podpi-

se zmluvy

- lekárske potvrdenie o telesnej 

spôsobilosti – pri podpise zmluvy

- súhlas uchádzača na použitie 

osobných údajov pre potreby kon-

kurzu v zmysle zákona č. 122/2013 

Z.z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov

Prihlášky a požadované doklady 

do konkurzu treba poslať na ad-

resu školy do 7.3.2014 do 12,00 

hod v zalepenej obálke s označe-

ním „Konkurz – účtovník“. Výsle-

dok konkurzu bude oznámený vy-

branému uchádzačovi.

Ingrid Kosmeľová

riaditeľka školy

Vyhlásenie konkurzu na účtovníka

Poďakovanie 

„V modlit-

be vyprosme 

veľký dar po-

koja, kým sa 

nám duše na-

veky nespoja. 

Posledný pozdrav Ti šepkáme 

do ticha, že sa raz stretneme je 

naša útecha.“

Dňa 13.2.2014 sme sa na-

vždy rozlúčili a odprevadili 

na večný odpočinok  nášho 

drahého manžela, otca a 

starkého Jozefa Berná-
ta, ktorý nás navždy opus-

til po dlhej a ťažkej chorobe 

vo veku nedožitých 66 ro-

kov. S hlbokým žiaľom v srd-

ci sa chceme úprimne poďa-

kovať celej rodine, všetkým 

príbuzným, známym, priate-

ľom, kolektívu DHZ a fi rme 

SIMKOR za prejavy sústrasti 

a slová útechy. 

manželka Elena, dcéra 

Elena, vnučka Andrea

Spomienka
Dňa 

9.3.2014 

uplynie 20 

rokov ako si 

Pán k sebe 

povolal nášho dobrého a mi-

lovaného manžela, ocka a 

starkého Jozefa Mokoša. S 

láskou na neho spomínajú 

manželka Zuzana, synovia 

Jozef a Ján a dcéra Emília s 

rodinami.

Oslavy MDŽ
„Žena, si darom, lásky, spevu, nehy, 

si ako ker májový. Ako ranná zora 

bledá, život tajomný. Si iskierka 

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 ho-

teli Grand Matej). Čaká na Vás 

bohatý program, občerstvenie a 

darčeky. Prosíme členky Živeny o 

poskytnutie domácich sladkostí. 

Spolok Živeny

Bilancovanie činností DHZ   foto archív DHZ

Dňa 22.februára 2014 v zasadač-

ke Dobrovoľného hasičského zbo-

ru v Banskej Štiavnici, Sládkovičova

15, sa konala 140. Výročná členská

schôdza DHZ. Schôdzu otvoril Vla-

dimír Poprac, predseda DHZ a záro-

veň srdečne privítal prítomné hasič-

ské osadenstvo, družstvo mladých

hasičov, ctených hostí. Za mesto p.

JUDr. Dušana Lukačku, zástupcu

primátorky mesta Banská Štiavnica a

nášho člena DHZ. p. Jozefa Borské-

ho, požiarneho technika mesta. Za

ÚzV DPO promovaného právnika p.

Vladimíra Slezáka, ústredného veli-

teľa. Za HaZZ p. Antona Goliana. p.

Antona Gregussa, člena ZO SZPB.  
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čitateľka Štiavnických novín      

Smotanové rožky, 
tašky
Potrebujeme: 500 dkg hladká 

múka, 1 hera, 2,5 dcl šľahačka   

Postup: Cesto zmiesime, nechá-

me stáť 15 minút, potom rozvaľ-

káme, nakrájame na obdĺžniky, 

naplníme makom alebo orech-

mi, urobíme rožky. Keď nakrája-

me štvorce tie naplníme s lekvá-

rom a robíme taštičky. Pečieme 

v rúre pri teplote 200ºC. Upeče-

né pocukrujeme.

 Dobrú chuť! E.U.

Sneží nám láska do spomienok
V piatok 14. februára 2014 

sa v Reštaurácii Gallery, a to 

nielen pri príležitosti sviatku 

zaľúbených, ale z lásky 

k láske samotnej, usku-

točnilo príjemné stretnutie 

s poéziou a hudbou o jej 

tisícorakých podobách…

Podujatie moderovala Mária 

Petrová, predsedníčka Autor-

ského klubu v Banskej Štiavnici. 

Všetkých srdečne privítala a po-

zvala na pomyselné pódium, aby  

tak, ako to momentálne cítia, 

poéziou, prózou, hudbou, spe-

vom, vlastnou tvorbou, ukáž-

kami z diel obľúbených autorov, 

alebo spomienkami, obohati-

li príjemnú atmosféru v kruhu 

spriaznených duší.             

Nádherné citáty o láske prečí-

tala Mária Bucholcerová. Katarí-

na Šebeňová ponúkla svoju ob-

ľúbenú báseň  Káhlila Gibrána a 

pieseň z vlastnej tvorby. Mladuč-

ká autorka a interpretka Katarí-

na Mojžišová sa poéziou vyzna-

la z lásky k rodnej zemi a Lucia 

Beňová  pripravila výber zo svo-

jej nežnej poézie. Krásne slová 

sa striedali s krásnou hudbou, 

a tak v priebehu večera zazne-

li štyri piesne s autorskou peča-

ťou Františka  Majerského, ktoré 

zaspievala Renatka Horváthová. 

Na keyboarte ju sprevádzal Kris-

tián Kováč a na gitare sám autor. 

Láskyplné poetické spomien-

ky  na  básnika Andreja Chudobu 

oživili členky  Literárneho klubu 

Dúha z Levíc Anna Medzihrad-

ská a Ľudmila Kellnerová. Bá-

seň venovanú svojej prvej pla-

tonickej láske predniesol Juraj 

Cintula, predseda levického klu-

bu. Zdenka Koreňová  rozozvuča-

la struny svojej neodmysliteľnej 

gitary v tóninách lásky a divá-

kov potešila piesňami z vlastnej 

tvorby. Príjemným prekvape-

ním boli verše známych sloven-

ských autorov v umeleckom po-

daní dvoch pôvabných dám, 

Tatiany Protopopovej a Jely Šu-

lekovej, ktorá k nám zavítala zo 

Žiaru nad Hronom. Vlastnou po-

etickou tvorbou  pohladili srdcia 

aj ďalšie  členky A- klubu, Danie-

la Sokolovičová, Marta Halašová, 

Naďa Kvaková, Katarína Kisso-

vá a autorka tohto článku. Pre-

krásny večer uzavrel spontánny 

zborový prednes záverečnej čas-

ti Sládkovičovej Maríny a jedna z 

najznámejších ľúbostných pies-

ní ,,Láska bože, láska“ v podaní 

Anky Trilcovej , Zdenky Koreňo-

vej, ale aj všetkých prítomných 

spevavých stvorení.

Podujatie pripravili BBSK- Po-

hronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom - Pracovisko Ban-

ská Štiavnica, Autorský klub li-

terátov, hudobníkov a výtvarní-

kov v Banskej Štiavnici a Mesto 

Banská Štiavnica. Ďakujeme 

personálu Reštaurácie Gallery a 

p. Barákovi. Janka Bernáthová

Niekedy stačí úplne 

jednoduchý nápad, trochu 

snahy a  dobrý úmyseľ, aby 

sa  aj úplne obyčajný pracovný 

deň zmenil na deň láskyplných 

úsmevov.

Dôkazom toho je Školský  in-

ternát  SOŠL v Banskej Štiavni-

ci, ktorý v  predvalentínskom ob-

dobí 13. februára 2014 precitol  

krásnymi, prekvapivými, vďač-

nými, ale predovšetkým srdeč-

nými a láskyplnými reakciami 

mnohých ľudí. Vďaka za to pat-

rí šikovným študentkám 1. roč-

níka Terke Haviarovej, Viktorke 

Gyetvenovej a Lynde Paulíkovej, 

ktoré za pomoci svojich p. vycho-

vávateliek RNDr. Idky Hradilo-

vej, Mgr. Han-

ky Černotkovej 

a Ing. Alexan-

dry Černotko-

vej napiekli li-

necké srdiečka 

a potom ich  

ozdobené šľa-

hačkou a čoko-

ládou rozdávali 

študentom, za-

mestnancom, i 

náhodným náv-

števníkom in-

ternátu. Každý 

sa so záujmom  

pristavil pri sladkom  stánku vy-

zdobenom krepovými srdiečka-

mi a citátmi o láske. Počet daro-

vaných koláčikov presiahol dve 

stovky a minimálne toľko ľudí sa 

v ten deň vďaka jednému úžasné-

mu nápadu usmialo. 

Janka Bernáthová

Valentín na lesníckom internáte

Členovia literárneho klubu Dúha z Levíc foto Janka Bernáthová

Výstava 
Sto rokov židovských 

spomienok

Tatiana Adamská zo ZŠ J. Kol-

lára a Paul Kindji z gymnázia 

A. Kmeťa sa vo februári spoloč-

ne zúčastnili víkendového pra-

covného seminára v Budapešti, 

ktorý usporiadala  organizá-

cia Centropa (centropa.org) pre 

učiteľov z krajín Vyšehradskej 

štvorky. Celý seminár bol veno-

vaný aktivitám tejto organizácie 

ako vylepšiť a zatraktívniť vý-

učbu na školách. Seminár sa ve-

noval témam židovskej tradície, 

holokaustu, vzdelávaniu k zná-

šanlivosti  a tolerancii. Veríme, 

že tento odkaz pozitívne prene-

sieme nielen do našich lavíc.

Preto Vás, banskoštiavnická ve-

rejnosť pozývame na výstavu 

„Sto rokov židovských spomie-

nok“, ktorú sme vďaka tomu-

to semináru mohli priniesť aj 

do nášho mesta . Výstava bude 

umiestnená v škole Gymnázium 

Andreja Kmeťa od 3.do 7.3, v 
čase od 12.00 do 15.00 a bude 

sprístupnená pre verejnosť. Vý-

stavou Vás budú sprevádzať žia-

ci gymnázia. 

Tatiana Adamská

 Paul Kindji
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Vážení lúštitelia!
Výhru poukážku na nákup tova-

ru v hodnote 10,-eur v predajni 

Afasion (pri soche Nácka), Rad-

ničné nám. 14, Banská Štiavni-

ca si výherca môže vyzdvihnúť v 

redakcii ŠN. Správne znenie krí-

žovky z č.5/2014: „Požehnanie 

nespočíva v odmene, ale v od-

hodlaní snažiť sa.“ Výhercom sa 
stáva Peter Šibal, Dr. J. Straku 
6, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na nákup tova-
ru v hodnote 10,-eur v predaj-
ni ALLCOM, Radničné nám. 11, 

Banská Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok Aristote-

lesa:  „Milovať znamená... (dokonče-

nie v tajničke)

A., Pripevnil, hudobné vydavateľ-

stvo, miešanina, starý po anglicky, 

B., 2.časť tajničky, kyslík,   

C., Obličky lekársky, dáva radu, pat-

riaci Nane, rakúska banka,

D., dokončil varenie, rozprávková 

postava,   

E., Výzvy, chytil, nie nové, 

F., Patriaca Panovi, cestovný preu-

kaz, zdržiaval,   

G., Alpský škriatok, patriaci Palá-

rikovi, dueto,       

H., Začiatok tajničky,     
I., Mongolský pastier, lopta mimo 

ihriska, čínske muž. meno, staro-

babylonské mesto, strana bočná,

J., Odvážme, mužské meno, žen-

ské meno,

K., 4.časť tajničky,
L., Krátky kabát, osol v ženskom 

rode, žena chána,

1., Vzdeláva sa, rameno, policajný 

zbor Slovenska skr.,     

2., Pooliepaj, spojka, herecký part,   

3., Cicavec z pralesa, český herec a 

moderátor, býva na udici,      

4., 3.pád slova Lora, lopatka, pred-

ložka so 7.pádom,   

5., Veľká mucha, žltokvetá bylina, 

nie ľahko, 

6., Spadol, dávajú sa do nich foto-

grafi e, síra,       

7., Berie lieky, ničte ohňom, klap-

ka skr.,

8., Ozn. lietadiel Egypta, napustím 

parou, osobné zámeno,  

9., Na začiatku jari, existuješ, čes-

ké mesto,          

10., Vymieňal, oblok, stará mama v 

Nemecku,          

11., Mužské meno, 100, stará sa o 

hárem,        

12., Predstava, stred slova motáva, 

druh ryby,

13., Poobzobával, mesto v Írsku, 

14., Plechové umývadlo, vozidlo, 

ľak česky,

15., 3.časť tajničky, okno anglic-

ky, otázka na spôsob.

Pomôcky: Dublin, Mao, SU, íle, 

Look, Chanka, OVB, Ur

 Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

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

Pozývame vás na najnovšie fi lmy

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Streda 5.3. o 18:30 hod.Streda 5.3. o 18:30 hod.
ANgelikAANgelikA
Dobrodružný / Romantický, Fran-Dobrodružný / Romantický, Fran-
cúzsko, Belgicko, Česko, Rakúsko, cúzsko, Belgicko, Česko, Rakúsko, 
2013, 113 min, MP:12, Vstup-2013, 113 min, MP:12, Vstup-
né:4€né:4€
Sedemnásťročná Angelika je proti Sedemnásťročná Angelika je proti 
svojej vôli vydatá za bohatého to-svojej vôli vydatá za bohatého to-
ulouského grófa Joff reye de Pey-ulouského grófa Joff reye de Pey-
rac, ktorý je nielen o dvanásť rokov rac, ktorý je nielen o dvanásť rokov 
starší ako ona, ale má tiež povesť starší ako ona, ale má tiež povesť 
čarodejníka. Svojim šarmom a in-čarodejníka. Svojim šarmom a in-
teligenciou si čoskoro získa Ange-teligenciou si čoskoro získa Ange-
likino srdce a zdá sa, že ich šťastný likino srdce a zdá sa, že ich šťastný 
život nemôže nič ohroziť. Jedného život nemôže nič ohroziť. Jedného 
dňa je ale Peyrac uvrhnutý do Bas-dňa je ale Peyrac uvrhnutý do Bas-
tily a upálený na hranici za údajné tily a upálený na hranici za údajné 
čarodejníctvo. Angelika sa uchýli čarodejníctvo. Angelika sa uchýli 
s deťmi na Dvor zázrakov a s po-s deťmi na Dvor zázrakov a s po-
mocou banditov plánuje pomstu mocou banditov plánuje pomstu 
všetkým, ktorí zmenili jej rozpráv-všetkým, ktorí zmenili jej rozpráv-
ku na zlý sen. nové spracovanie le-ku na zlý sen. nové spracovanie le-
gendárneho príbehu.gendárneho príbehu.

FesTivAl FrANcúz-FesTivAl FrANcúz-
skeho fi lMUskeho fi lMU
Otvorenie Štvrtok 6.3. o 16:30 hodOtvorenie Štvrtok 6.3. o 16:30 hod

Z prezidentskej kuchyneZ prezidentskej kuchyne
Paríž ManhattanParíž Manhattan
Piatok 7.3. o 21:00 hod.Piatok 7.3. o 21:00 hod.
Veľká nádheraVeľká nádhera
Sobota o 21:00 hod.Sobota o 21:00 hod.
Život AdéleŽivot Adéle

Piatok 7.3. o 18:30 hod.Piatok 7.3. o 18:30 hod.
Blízko od sebABlízko od sebA
Dráma, USA, 2013, 121 min,M-Dráma, USA, 2013, 121 min,M-
P:15  Vstupné:4€P:15  Vstupné:4€
Básnik Beverly Weston (Sam She-Básnik Beverly Weston (Sam She-
pard) má problémy s alkoholom, za-pard) má problémy s alkoholom, za-
tiaľ čo jeho manželka Violet (Meryl tiaľ čo jeho manželka Violet (Meryl 
Streep), ktorá má rakovinu paže-Streep), ktorá má rakovinu paže-
ráka, si novo vypestovala závislosť ráka, si novo vypestovala závislosť 
na drogách. Beverly sa rozhod-na drogách. Beverly sa rozhod-
ne, že najme mladú Johnny (Mis-ne, že najme mladú Johnny (Mis-
ty Upham), aby sa o Violet starala. ty Upham), aby sa o Violet starala. 
Niekoľko týždňov potom Beverly Niekoľko týždňov potom Beverly 
zmizne. Rodina sa ho spoločnými zmizne. Rodina sa ho spoločnými 
silami snaží nájsť. O pár dní neskôr silami snaží nájsť. O pár dní neskôr 
však zistí, že spáchal samovraž-však zistí, že spáchal samovraž-
du. Kvôli tejto udalosti prichádza-du. Kvôli tejto udalosti prichádza-
jú dcéry Westnových, Barbara (Ju-jú dcéry Westnových, Barbara (Ju-
lia Roberts) spoločne s manželom, lia Roberts) spoločne s manželom, 
dcérou a Karen (Juliette Lewis) po dcérou a Karen (Juliette Lewis) po 
boku svojho priateľa. Tretia dcé-boku svojho priateľa. Tretia dcé-

ra Ivy (Julianne Nicholson) býva ra Ivy (Julianne Nicholson) býva 
spoločne s matkou a svoju dcérou. spoločne s matkou a svoju dcérou. 
V priebehu niekoľkých nasledujú-V priebehu niekoľkých nasledujú-
cich dní dochádza k rodinnému úč-cich dní dochádza k rodinnému úč-
tovaniu a odhaleniu starých jaziev, tovaniu a odhaleniu starých jaziev, 
ktoré mali zostať zabudnuté...ktoré mali zostať zabudnuté...

Sobota 8.3. o 18:30 hod.Sobota 8.3. o 18:30 hod.
300:VzosTUp IMpériA300:VzosTUp IMpériA
Akčný / Dráma / Vojenský, USA, Akčný / Dráma / Vojenský, USA, 
2014, 102 min, MP:15, Vstup-2014, 102 min, MP:15, Vstup-
né:4€né:4€
Akčná snímka 300: Vzostup impé-Akčná snímka 300: Vzostup impé-
ria je nakrútená podľa najnovšie-ria je nakrútená podľa najnovšie-
ho grafi ckého románu Franka ho grafi ckého románu Franka 
Millera Xerxes. Začína sa nová ka-Millera Xerxes. Začína sa nová ka-
pitola veľkého epického dobrodruž-pitola veľkého epického dobrodruž-
stva na ďalšom bitevnom poli –na stva na ďalšom bitevnom poli –na 
mori. Generál Themistokles sa po-mori. Generál Themistokles sa po-
kúsi zjednotiť celé Grécko a v čele kúsi zjednotiť celé Grécko a v čele 
vojska sa vydá bojovať proti perz-vojska sa vydá bojovať proti perz-
skej armáde. Na jej čele stojí boh skej armáde. Na jej čele stojí boh 
Xerxes, ktorý bol kedysi človekom Xerxes, ktorý bol kedysi človekom 
a Artemisia, pomstychtivá veliteľ-a Artemisia, pomstychtivá veliteľ-
ka perzského námorníctva.ka perzského námorníctva.

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

človeka, ktorý by nepočul 

o práci v hypermarkete. 

Každého pravdepodobne 

napadne práca predavača. No 

počuli ste už aké pracovné 

príležitosti a kariérne 

možnosti Tesco ľuďom 

ponúka?

Dáva prácu ľuďom rôzneho 
veku a vzdelania. Tesco zamest-

náva vyše desať tisíc ľudí v rôz-

nych kútoch Slovenska. Začať ka-

riéru môžu absolventi strednej či 

vysokej školy, ale aj skúsení preda-

vači, či manažéri. Poskytuje široké 

spektrum pozícií či už na predajni 

alebo na centrále. Na predajni sú 

to nielen predavači, ale aj pracov-

níci údržby, vedúci, nákupcovia, 

pracovníci marketingu či služieb 

zákazníckom. Na centrále sú to po-

zície na oddeleniach marketingu, 

fi nančnom, komerčnom, podpory 

prevádzok či riadenie zásob.

Vzdeláva svojich zamestnan-
cov. Tesco patrí určite k najmo-

dernejším fi rmám v oblasti malo-

obchodu a tento trend si udržuje 

aj neustálym vzdelávaním svojich 

zamestnancov. Viac ako desati-

na zamestnancov je v rozvojových 

programoch na novú či vyššiu pozí-

ciu. Okrem toho všetci zamestnan-

ci majú možnosť si vybrať zo širokej 

ponuky školení zameraných na roz-

voj talentu, zručností či skúsenos-

tí. Aj vďaka tomu sa v Tescu z po-

zície predavača, pokladníka časom 

môžete vypracovať na riaditeľa hy-

permarketu, manažéra predajne 

či centrálnej kancelárie. Niekoľko 

kariérnych príbehov nájdete aj na 

stránke http://www.tesco.sk/sk/

tesco-v-sr/kariera.

Dáva príležitosti mladým. Ne-

zamestnanosť mladých na Slo-

vensku vysoko presahuje európ-

sky priemer a dosahuje vyše 30 %. 

Dvere mladým Tesco otvára už na 

stredných školách. Študenti škôl 

s praktickým vyučovaním si môžu 

vyskúšať teóriu obchodu či marke-

tingu v skutočnej predajni. Venujú 

sa im skúsení manažéri. Tí najši-

kovnejší majú možnosť ich tieňo-

vať a po skončení školy získať pra-

covné miesto. Skúsení manažéri 

chodia zároveň prednášať na stred-

né či vysoké školy. Okrem toho má 

Tesco špeciálne programy pre ab-

solventov vysokých škôl. O nich aj 

o ostatných aktivitách sa dočítate 

viac na stránke Tesco.

 Peter Sklenář

Tesco PRE kariéru

Divadlo Pivovaru ERB ponúklo 

v piatok 21. 2. 2014 skutočnú 

divadelnú lahôdku. Komédiu 

od chorvátskeho dramatika 

Mira Gavrana pod názvom 

Všetko o ženách.

Tri hlavné predstaviteľky A. Kar-

nasová, B. Ondrejková a A. Profan-

tová podali neuveriteľný herecký 

výkon  a svojimi kreáciami dosta-

li publikum do varu. Tieto tri dámy 

počas jediného divadelného pred-

stavenia postupne odkryli päť rôz-

nych ľudských príbehov, s rôznym 

obsahom  s rôznymi kostýmami a 

rekvizitami. A že to zvládli naozaj 

bravúrne, svedčil neustály potlesk 

publika medzi jednotlivými sekven-

ciami. Komédia bola nahliadnutím 

do sveta žien prostredníctvom ich 

podôb v rôznych životných situáci-

ách a obdobiach. 

   Každý príbeh vypovedal o nie-

čom inom. Či už to boli kamarátske 

vzťahy dvoch priateliek, medzi kto-

ré vstúpila tretia, alebo to boli ko-

legyne z práce, ktoré sa snažia vy-

členiť si pre seba aspoň jeden deň v 

týždni na dámsku jazdu. Tá sa neo-

bíde bez toho, aby na nej nepooho-

várali čo sa dá, vyliali si pred sebou 

navzájom svoje srdce,  ale v koneč-

nom dôsledku 

si aj tak závideli. 

Žartovne sa he-

rečky predstavili 

v ďalších dvoch 

príbehoch. V jed-

nom sa pasovali 

na malé dievčat-

ká s barbie bá-

bikami. Milé, hašterivé, uplakané, 

cieľavedomé, tvrdohlavé, keď kaž-

dá chce mať svoju pravdu. Povedz-

me si na rovinu: Nie sú to tak tro-

chu vlastnosti pripisované ženám? 

V ďalšom príbehu sa dámy zmenili 

na obyvateľky domova dôchodcov, 

ktoré sa napriek svojmu úctyhod-

nému veku hádajú o jedného muža. 

Nakoniec ich spojí spoločný nácvik 

programu na MDŽ. Piatym príbe-

hom bol citlivo a dojímavo vykres-

lený vzťah dvoch sestier, ktoré sa 

pred rokmi jedna druhej odcudzili. 

K ich zmiereniu dochádza na naro-

deninovej oslave ich matky, kde sa 

obe stretnú a konečne sú schopné 

povedať si pravdu. Práve moment 

uzmierenia bol natoľko dojímavý, 

že mnohým divákom vohnal slzy do 

očí. Každý príbeh teda ponúkol ur-

čitú paralelu so skutočným životom 

žien - či to boli situácie, ktoré muse-

li riešiť, či generačné a osobnostné 

roly, ktorými prechádzali, nehovo-

riac o povahových črtách, ktoré zo-

brazovali.

Ale neboli to jediné paralely. To, 

že herečky prišli hrať do Banskej 

Štiavnice a Divadla Pivovaru ERB, 

zakomponovali aj do svojich rep-

lík typu „Majú tu vraj dobré údené 

pivo“ alebo „Dlhý beh okolo Počúva-

dla“, čo diváci opakovane odmenili 

potleskom.

Ako to už býva zvykom, komor-

né prostredie Divadla Pivovaru 

ERB umožnilo výbornú spätnú väz-

bu publika a priam magickú výme-

nu energií medzi javiskom a plným 

hľadiskom. Standing ovation na zá-

ver a nadšené odkazy divákov do 

zákulisia boli len prirodzeným vy-

vrcholením hereckého koncertu A. 

Karnasovej, B. Ondrejkovej a  A. 

Profantovej, ktoré prezradili o že-

nách naozaj všetko.  

Daniela Sokolovičová 

Podoby ženskej duše v Divadle 
Pivovaru ERB

Poďakovanie
Prostredníctvom ŠN by som chcel 

poďakovať p. Monike Schmidto-

vej- Pachingerovej a Majke Svetlí-

kovej za veľkú pomoc a ochotu pri 

organizovaní I.ročníka  Ilijského 

plesu ,konaného 1.februára 2014 

v kultúrnej sále obce Ilija. Poďa-

kovanie patrí aj Obecnému úra-

du v Iliji za ústretovosť a podporu 

pri realizovaní tejto spoločenskej 

akcie a samozrejme aj všetkým 

sponzorom. Záujem o účasť na 

plese ale hlavne spokojnosť hostí 

bolo tým hlavným čo nás ubezpe-

čilo v tom, že to bola dobrá myš-

lienka, v ktorej by sme radi pokra-

čovali aj v budúcnosti. 

Vratislav Cengel

5. štiavnické 
sympózium
ZBORÍK ZUŠ sa predstavil v pia-

tok 7. februára v rámci Kongresu 

slovenských a českých detských 

gastroenterológov. Toto piate 

štiavnické sympózium sa konalo 

v Hodruši priamo v hoteli SALA-

MANDRA. Ešte pred samotným 

vystúpením pred asi stovkou le-

kárskych kapacít sa členovia Zbo-

ríku inšpirovali skladbami, ktoré 

si pre toto podujatie pripravi-

li poslucháči banskobystrického 

konzervatória J.L.Bellu pod ve-

dením dirigenta a pedagóga Igo-

ra Bullu. Inšpirovaní tými, ktorí 

si za svoje povolanie vybrali prá-

ve hudbu a spev, sa náš štiavnic-

ký ZBORÍK postavil na osvetle-

né a výborne ozvučené pódium, 

aby prítomným spestril slávnost-

ný večer troma skladbami. Sálou 

zazneli Jantoštiakova skladba 

„Deti a dúha“, úprava slov. ľu-

dovej piesne „Tancuj, tancuj“ a 

spirituál „Joshua fi t the battle 

of Jericho“. Ocenení vrelým po-

tleskom a novou skúsenosťou 

sme sa vrátili do svojich rodín, 

aby sme ešte s väčším entuzi-

azmom a nadšením zdokonaľo-

vali dary a talenty, ktoré nám 

boli dané. Za poskytnutie au-

tobusu ďakujeme pánovi riadi-

teľovi Základnej školy s mater-

skou školou Maximiliána Hella 

Štiavnické Bane, pánovi Pavlo-

vi Michalovi a za bezpečný od-

voz a príjemnú cestu šoférovi a 

zároveň ZUŠ-kárskemu otecko-

vi Petrovi BAČÍKOVI. 

Irena Chovanová
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V Českom Brne sa dňa 1.2.2014 

konala medzinárodná súťaž 

v armwrestlingu (pretláčanie 

rukou).  S názvom „Golemova 

ruka“.

 Stretlo sa tam celkom 200 prete-

károv s celej Európy (Maďarsko, 

Švajčiarsko, Nemecko, Poľsko, Slo-

vensko a samozrejme nechýbalo 

ani domáce Česko). Na štartovnej 

listine nemohli chýbať  mená z B. 

Štiavnice a to konkrétne Milan Fá-

ber, Pavol Getler a Roman Tenkel. 

Miňo v kategórií do 70 kg na ľavú 

ruku v ťažkej konkuren-

cií získal pekný bronz. 

Pravá ruka mu absolútne 

nešla keď získal pekne 5. 

miesto. Pre Paľa to bola 

„čierna“ sobota. V kate-

górií do 75 kg neobsa-

dil ani jedno medailové 

umiestnenie a získal na 

ľavú ruku 5.miesto a na 

pravú 4.miesto. Celkom pekne se-

kundoval chlapcom aj Roman, keď 

v kategórií do 85 kg  na ľavú ruku 

musel zo súťaže odstúpiť a získal 

tak 6.miesto. No na „pravačke“ ne-

nechal nič na náhodu a bez zavá-

hania vyhral. Chlapcov čakajú one-

dlho ďalšie súťaže, tak im držíme 

palce a prajeme veľa úspechov...

red

Golemova ruka

Mužstvá starších a mladších 

žiakov FK Sitno Banská 

Štiavnica, ktorí reprezentujú 

naše farby sa zúčastnili 

na futbalovom sústredení 

v Repišti chata Daniel v dňoch 

16.2.-21.2.2014. 

Kondičného sústredenia sa zúčast-

nilo 20 chlapcov. Chlapci mali za-

bezpečený pitný režim po každej 

tréningovej jednotke. Stravova-

nie a jedálny lístok bol upravený 

pre potreby športovcov a porcie 

jedál boli veľmi chutné a objem-

né. V rámci regenerácie síl chlap-

ci mali zabezpečený banský kúpeľ, 

v ktorom sa každý večer regenero-

vali. Trénovalo sa dvakrát denne. 

Kde boli zahrnuté rozcvičky, posil-

ňovania, dlhšie intervalové behy, 

kratšie intervalové behy, koordi-

načné a kompenzačné cvičenia. 

Okrem nabratej kondície, chlapci 

utužili kolektívneho ducha v druž-

stve. Predposled-

ný deň sústredenia 

nás napadla bruš-

ná chrípka, ktorej 

sme statočne odo-

lávali.

V sobotu

22.2.2014 sme sa 

zúčastnili turnaja 

v Krupine. Potom 

ako nám spravi-

la chrípka vietor 

v zostave, dostali priestor aj chlap-

ci, ktorí nehrávajú takéto turnaje 

pravidelne. Tréner čakal od chlap-

cov viac bojovnosti a nasadenia, 

keď sme sa už futbalovo nemohli 

rovnať súperom, čo sa žiaľ nespl-

nilo po dvoch výhrach so Šahami 

a Hontianskymi Nemcami prišli 

zbytočné tri prehry so Zvolenom, 

Krupinou a Badínom. Chlapci si 

musia uvedomiť, že len poctivým 

tréningom a počúvaním trénera si 

niekedy siahnu na pohár tak ako 

ich mladší vrstovníci. Svoje fut-

balové roky majú ešte pred sebou 

a víťazstvá ešte len prídu, pretože 

určite nechceme skončiť ako naši 

zimní olympionici na pekných 

predposledných miestach. Neseď 

doma, nefl ákaj sa po sídlisku, ale 

trénuj s nami na ihrisku. Vypni 

mobil, zbaľ si tašku a šup na štadi-

ón po prihlášku. Nájdete nás kaž-

dú stredu a piatok  o 14:45 hod. v 

telocvični na Drieňovej.

Richard Neubauer  

Kondičné futbalové sústredenie 

5. liga v stolnom tenise.

Stolní tenisti LN TRADE odohrali 

ďalšie dva zápasy 5. Ligy v stolnom 

tenise. Najprv na stoloch MTK Žar-

novica „B“ podľahli po veľkom 3 

hodinovom boji aj s trochou smo-

ly (7 zápasov skončilo 2:3) v pome-

re 7:11.

V nedeľu 23.2. nastúpilo družstvo 

LN TRADE proti jednému z Favo-

ritov súťaže Sokolu Horná  Ždá-

ňa, a hralo ako vymenené. Po vyni-

kajúcom výkone zdolali opäť pred 

početnou diváckou kulisou Hornú 

Ždáňu až prekvapujúco jasne, v po-

mere 13:5. Vyzdvihnúť treba pre-

dovšetkým výkon Dana Marka, 

ktorému sa už asi konečne podarilo 

nájsť vhodnú kombináciu poťahov, 

ktorý prispel k víťazstvu 4 bodmi a 

aj svojím podielom vo štvorhre.

Ďalší zápas odohrá LN TRA-

DE na domácich stoloch v nede-

ľu  9.3.2014 proti hliníku „C“. Túto 

nedeľu má LN TRADE voľno.

MTK Žarnovica „B“ – LN TRDE 

11:7

Body za LN TRADE: štvorhra Sedi-

lek-Prokaj, 

dvojhry: Buzalka 4, Prokaj 1, Mar-

ko 1

LN TRADE – Sokol Horná Ždá-

ňa 13:5

Body za LN TRADE: štvorhry: Pro-

kaj-Buzalka, Dobrovič – Marko

dvojhry: Marko 4, Buzalka 3, Pro-

kaj a Dobrovič po 2.

Ján Sedilek

LN TRADE striedavo

Výzva
Milí Banskoštiavničania! Ko-

misia kultúry pri MsZ v Ban-

skej Štiavnici každoročne vyzý-

va obyvateľov nášho mesta a v 

poslednom období aj Neštiav-

ničanov, ktorí žijú s naším kul-

túrnym dianím, aby si vybrali 

spomedzi osobností, kolektívov 

a kultúrnych podujatí v našom 

meste, ktoré u nich najviac zare-

zonovali v minulom roku a svoje 

tipy, ako nominácie na ocenenie 

za rok 2013 poskytli kultúrnej 

komisii. Z navrhnutých, najčas-

tejšie sa opakujúcich nominácií 

komisia následne pripraví hla-

sovaciu anketu prostredníctvom 

dostupných médií (Štiavnické 

noviny, internet), v ktorej bude-

me spoločne hlasovať za svojich 

favoritov. Títo budú ocenení v 

rámci tradičného slávnostného 

podujatia. Nominácie môžete 
posielať do konca februára na 

emailovú adresu katarina.kis-

sova@banskastiavnica.sk,  ale-

bo osobne, príp. poštou doručiť 

na adresu mestskej knižnice. Za 

vašu spoluprácu vopred ďakuje-

me a tešíme sa na všetky ďalšie 

spoločné podujatia.

 KK pri MsZ v BŠ 

Oznam
Komisia športu oznamuje 

všetkým športovým klubom v 

Banskej Štiavnici, že je možné 

do 14.3.2014 zasielať nomi-

nácie na najlepšieho športov-

ca roka 2013 spolu s fotodoku-

mentáciou na e-mail: viktoria.

michalska@banskastiavnica.sk. 

Najlepší športovci sa budú 

ohodnocovať v nasledovných 

kategóriách: žiaci + dorast, 

dospelí, funkcionár, veterán, 

družstvo. Spolu s nominácia-

mi je potrebné zaslať nasledov-

né informácie: predbežný plán 

činnosti klubu na rok 2014 s 

orientačným plánom poduja-

tí, ktoré klub usporiada alebo 

sa ich zúčastní; zhodnotenie 

uplynulej sezóny 2013. 

Viktória Michalská 

Masáže
Prevencia a pomoc pri bolestiach 

svalov a kĺbov – masáže, banko-

vanie, Aneta Dunová -  Plaváreň, 

Banská Štiavnica, tel.č.: 0907 236 

826.
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služby

inzercia

Predám na Povrazníku pekný RD,  

cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901  

Predám pozemok na 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 3-izbový byt na Drieňo- 

vej, cena 26 000,-€, tel.č.: 0903 271 

161

Predám 3-izbový byt, cena 27  

500 €, tel.č.: 0911 282 806

Hľadáme do dlhodobého prenáj- 

mu 2-izbový byt (lokalita Križovat-

ka, Drieňová), tel.č.: 0911 869 865

Predám 1-izbový byt, tel.č.: 0911  

282 806

Taxi: 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441 512  

Dovoz dreva – suché štiepané,  

palety, brikety, dovoz zo stavebnín, 

štrky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 

0903 121 901

Predám novú liaheň na 50 ks  

vajec, cena 85,-€, www.liahen.sk, 

tel.č.: 0907 181 800

Auto-Spojky, rozvody, náhradne  

diely, www.autowit.sk, tel.č.: 0907 

181 800

Predám svadobné šaty rôznych  

vzorov a veľkostí, peleríny a iné do-

reality

prácappppppppppppp

Provident pôžičky aj pre nezamest- 

naných, tel.č.: 0907 693 596

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€

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 

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!!!

plnky pre nevesty, ozdoby na autá, 

šaty pre družičky a na prvé prijí-

manie, tiež krajčírske busty, tel.č.: 

0905 944 087  


