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Cez víkend v sobotu 15. marca 

sa konalo 1. kolo voľby prezi-

denta Slovenskej republiky. 

Volebné miestnosti sa otvorili ráno 

o 7:00 hod. a zatvorili večer o 22:00 

hod. Voliči si mohli vyberať zo 14 

kandidátov na prezidenta SR. V 

meste Banská Štiavnica bolo zapísa-

ných 8 304  oprávnených voličov do 

zoznamu, z tohto počtu odovzdalo 

svoj hlas 3 265 voličov. Voliči v Mes-

te Banská Štiavnica volili v 10 vo-

lebných okrskov. Z celkového poč-

tu 3 247 platných hlasov (39,32%) 

prvenstvo získal Robert Fico so 

ziskom 1 007 hlasov (31,01%), na 

2.mieste skončil Radoslav Procház-

ka so ziskom 778 hlasov (23,96%) 

a tretie miesto obsadil Andrej Kis-

ka s 693 (21,34%) platnými hlasmi. 

V celom okrese Banská Štiavnica sa 

poradie kandidátov na prezidenta 

nezmenilo. 

Do 2. kola prezidentských volieb Fico a Kiska 

Spoločnosť Mestské lesy 

Banská Štiavnica od februára 

tohto roku sídli v nových 

priestoroch na ulici Šobov 1. 

Ofi ciálne otvorenie prebehlo 4. mar-

ca. Konečne po devätnástich ro-

koch fungovania sa spoločnosť do-

stala do vlastných priestorov, kde 

tak, ako to každý dobrý gazda po-

trebuje, môže rozhodovať o svojich 

požiadavkách sama. Nie, nechcem 

povedať, že predošlé umiestne-

nie bolo zlé, ale tak, ako to v ži-

vote býva, ak sú na dvore dvaja 

gazdovia, nikdy to nie je dokona-

lé. Spoločnosť ML je spoločnos-

ťou so špecifi ckými potrebami a 

aj so špecifi ckými možnosťami. 

Poznajúc túto skutočnosť, všetky 

okolité mestá a obce, ktoré  vlast-

nia lesy, túto situáciu dávno vyrie-

šili tak, že ich spoločnosti sídlia v 

samostatných budovách. Dnes sú 

tieto budovy všetky, aspoň tie kto-

ré poznám a je ich veľa, vynovené a 

sú pýchou príslušných miest a obcí. 

Našu spoločnosť táto povinnosť, 

teda povinnosť vynovenia budovy 

a skrášlenia celého areálu ešte len 

čaká. Dúfam, že sa nám ju poda-

rí zrealizovať a návštevník Banskej 

Štiavnice si po nevábnych budo-

vách na Červenej studni a Šobove 

bude môcť aspoň čiastočne opraviť 

obraz o meste, do ktorého prichá-

dza od Žarnovice. 

Areál, pretože ide o dve budovy, dvor 

a záhradu, odkúpila spoločnosť od 

Stredoslovenskej vodárenskej spo-

ločnosti a.s. Banská Bystrica v máji 

2013. Bohužiaľ, areál bol odpojený 

od elektrickej energie a predstavy, že 

stačí skontaktovať príslušné miesta 

a uhradiť pripájací poplatok sa uká-

zali ako naivné a v niektorých mo-

mentoch vyzerali ako nerealizova-

teľné. Nakoniec sa v januári 2014 s 

pomocou dobrých ľudí podarilo are-

ál napojiť na elektrinu a zamestnan-

ci Mestských lesov sa mohli začať 

baliť a sťahovať. Viete, že za devät-

násť rokov to bolo už siedme sťaho-

vanie? Dúfajme, že posledné!

Areál má teda dve budovy. V pr-

vej sú kancelárie, archív, kotolňa a 

menšie skladové priestory. V dru-

hej budove, na ktorej mimochodom 

treba opraviť časť základov, sú veľ-

ké garážové, skladové a zasadačko-

vé  priestory. Možno teda povedať, 

že dostatok priestoru na dobré fun-

govanie spoločnosti, ale aj dobré 

priestory na realizáciu takých čin-

nosti, na ktoré má spoločnosť am-

bície, či už je to v oblasti poľovníc-

tva, alebo pestovania sadeníc.

Tento článok by nebol určite kom-

pletný, keby som aspoň v závere 

nespomenul ľudí, ktorí spoločnos-

ti Mestské lesy pomohli získať túto 

nehnuteľnosť a pomohli ju spre-

vádzkovať. Poďakovanie zamest-

nancov ML a moje obzvlášť patrí 

pani primátorke Mgr. Babiakovej 

a Ing. Zimmermannovi. Vďaka sa-

mozrejme patrí aj pracovníkom 

Technických služieb, ktorí to s nami 

od roku 2005 dokázali vydržať.

Jaroslav Dudík

Mestské lesy v novom areáli 

Prezidentské Prezidentské 
voľbyvoľby

2014

GrANd GrANd 
BUdApesT hoTelBUdApesT hoTel

NedeľA 23.3. NedeľA 23.3. 
o 17:30 hod.o 17:30 hod.

	3.str.
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z programu
primátorky

17. 3.

Odpovedáme občanom...

por.č. žiadateľ účel požadovaná 

výška dotácie

poskytnutá

výška dotácie

1 Slovenský rybársky zväz MO Banská Štiavnica Rybárske preteky detí Po-

hronskej únie

 600,00 €  200,00 € 

2 Social Transformation Lab Banská Štiavnica  Vzdelávacie kurzy STLab  430,00 €  260,00 € 

3 Špeciálna ZŠ Banská Štiavnica  Letný denný tábor  900,00 €  400,00 € 

4 Centrum ped.-psych.poradenstva 

Banská Štiavnica

 Zvýšenie školskej úspešnos-

ti detí zo soc.prostredia 

 140,00 €  140,00 € 

Spolu  2 070,00 €  1 000,00 € 

	4.str.Pre oblasť školstva boli podané celkom 4 žiadosti o poskytnutie dotácií:

Vážená pani primátorka,

chcem sa na vás obrátiť ako na 

primátorku všetkých obyvateľov 

meste nie iba seniorov, ktorým sa 

počas vášho „vládnutia“ vychádza 

v ústrety vo všetkom na úkor mla-

dých ľudí. Aké je pravidlo podpory 

kultúrnych podujatí v meste, kto-

ré chcú organizovať iné skupiny, či 

združenia ako je Živena, či Pohron-

ské osvetové stredisko. Urobil som 

si vlastnú štatistiku a za posledné 

dva roky sa podporujú najmä tieto 

dve združenia, pričom kvalita ich 

„diel“ v podstate ani neexistuje a 

cieľová skupina je tá istá. Ja sám 

som niekoľkokrát žiadal mesto o 

podporu pri vydávaní alternatív-

neho tlačeného média raz mesač-

ne a žiadal som aspoň o stretnutie 

s vami, ale reakcia sa nedostavila.

Peter Zamboj

Odpoveď:

Vážený pán Peter Zamboj, 

Váš dotaz v Čiernej skrinke ma 

prekvapil, keďže si nepamätám 

žiadosť o osobné stretnutie z Vašej 

strany, ani v našej pošte sa nena-

chádza žiadna žiadosť o stretnu-

tie a fi nančný príspevok, ktorú by 

ste podávali vo svojom mene. Dala 

som si zároveň preveriť zoznam 

prijatých žiadostí na dotáciu, kto-

ré sme obdržali od roku 2011 až 

doposiaľ a rovnako neregistruje-

me požiadavku na spolufi nanco-

vanie vydávania alternatívneho 

tlačeného média. Pri žiadosti o do-

táciu z rozpočtu mesta je potreb-

né postupovať v zmysle VZN č. 

3/2013 (predtým VZN č. 2/2011). 

Požiadať o dotáciu môže každý, 

kto je na to oprávnený podľa spo-

menutého VZN. Jeho žiadosť je 

automaticky spracovaná a pridele-

ná príslušnej komisii, v tomto prí-

pade komisii kultúry. Na tento rok 

sme obdržali spolu 7 žiadostí, kaž-

dej z nich boli komisiou navrhnuté 

prostriedky na schválenie. Vedenie 

Mesta nijako nevstupuje do proce-

su registrácie žiadostí a aj návrh o 

výške pridelených prostriedkov ja i 

poslanci Mestského zastupiteľstva 

nechávame na samotnú komisiu. 

Návrhy na výšku dotácie zo strany 

komisie sú v drvivej väčšine prípa-

dov mojou osobou akceptované. 

Zároveň sú podporené projekty 

spravidla predmetom informatív-

nej správy pre Mestské zastupi-

teľstvo, ktorá je zverejnená na in-

ternete a ku ktorej môžu vznášať 

otázky poslanci i verejnosť v čase 

pre ňu vyhradenú. Do dnešného 

dňa som ani v tejto oblasti neza-

znamenala žiadnu otázku, nega-

tívne vyjadrenie alebo informáciu 

o pochybení. Napriek uvedenému 

budem veľmi rada, ak ma navští-

vite osobne a predstavíte mi Váš 

projekt, rovnako Vás zamestnanci 

Mestského úradu radi usmernia v 

tom, ako postupovať v prípade žia-

dosti o dotáciu zo strany Mesta v 

budúcom roku. Poznamenávam, 

že VZN č. 3/2013 máme zverejne-

né na stránke mesta. Kontaktovať 

ma môžete na telefónnych číslach 

a e-mailovej adrese zverejnenej na 

stránke www.banskastiavnica.sk.

S pozdravom 

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta

Vozovka

Vážené mesto, chcel by som vám 

dať na vedomie v akom stave je vo-

zovka, časť Povrazník prístupová 

cesta k obytnej zóne, ku garážam. 

Poprosím kompetentnú osobu o 

zhodnotenie a ak môžem popro-

siť zhodnotiť po dažďoch. Ďakujem 

za všetkých prechádzajúcich týmto 

úsekom.

Odpoveď:

Mesto Banská Štiavnica a Mest-

ský úrad Banská Štiavnica majú 

dopodrobna zmapovaný stav 

všetkých komunikácií vo vlastníc-

tve mesta. Pisateľ predpokladáme, 

lebo neuviedol názov ulice, mal na 

mysli Budovateľskú. Stav miest-

nych komunikácií je taký, aké sú 

fi nančné možnosti mesta. V pr-

vom rade sa na komunikáciách 

zabezpečujú lokálne opravy pre-

važne po zimnom období. Lokál-

ne opravy pre rozsiahlosť komuni-

kácií si vyžadujú nemalé fi nančné 

náklady, ktoré potom chýbajú pri 

návrhu rozpočtu na celoplošné as-

faltovanie komunikácií. Ulica bu-

dovateľská je jedna z tých, kde je 

stav povrchu už dlhodobo zlý a tu 

sa neoplatí zabezpečovať lokálne 

vyspravenie. Chýba tu aj kanali-

zácia na odvedenie povrchových 

vôd.  V súčasnej dobe Mestský 

úrad vypracoval návrh opatrení 

na opravu ulice Budovateľská  aj 

s prehľadom potreby fi nančných 

nákladov. Finančný náklad na re-

konštrukciu ulice Budovateľská v 

čom je zahrnuté odstránenie sta-

rých podkladov, odvodnenie a 

nové povrchové úpravy predsta-

vuje čiastku  48 000,-eur. Mest-

ský úrad predloží do zmeny návr-

hu rozpočtu túto požiadavku. Po 

jej schválení v MsZ sa následne  

prostredníctvom verejného ob-

starávania zabezpečí výber dodá-

vateľa a môžu sa začať samotné 

práce.          Dušan Vahlandt, MsÚ

V zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica boli pri-

delené dotácie pre rok 2014 nasledovne:

Pracovné stretnutie k výročiu J.  

Horáka.

Účasť na pravidelnom stretnutí  

primátorky mesta Banská Štiav-

nica a starostov obcí okresu Ban-

ská Štiavnica.   

18. 3.

Pracovné stretnutie ohľadom za- 

pracovania a vzájomného zosú-

ladenia pripomienok k Návrhu 

Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mes-

ta Banská Štiavnica. 

Otvorenie seminára "Moje kino"  

venovanému digitalizácii a prob-

lematike kín. 

Zasadnutie Komisie školstva,  

práce s deťmi a mládežou pri 

MsZ v Banskej Štiavnici.   

19. 3.

Pracovné rokovanie na Okres- 

nom úrade v Banskej Bystrici k 

prevodu pozemkov.

Spoločné stretnutie členov Ban- 

skoštiavnicko-hodrušského ba-

níckeho spolku v Banskej Štiav-

nici, Slovenskej banskej, spol. s. 

r. o. Hodruša-Hámre a Združenia 

baníckych spolkov a cechov Slo-

venska  spojené so slávnostným 

šachtágom, ktoré sa uskutoční v 

priestoroch Hotela Salamandra 

Resort v Hodruši-Hámroch.  

20. 3. 

Účasť na riadnom zasadnutí Val- 

ného zhromaždenia Združenia 

baníckych spolkov a cechov Slo-

venska.  

21. 3. 

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

Andrea Benediktyová

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta

Čriepok

„Každá líška svoj chvost chváli, pokiaľ 

oň nepríde.“ Ján Petrík
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obec spolu Gyula 

BÁR-

DOS

Jozef

BEHÝL

Ján 

ČARNO-

GURSKÝ

Ro-

bert

 FICO

Viliam 

FISCH-

ER

Pavol 

HRU-

ŠOVSKÝ

Ján 

JURIŠ-

TA

Andrej

 KISKA

Milan 

KŇAŽ-

KO

Stanislav 

MAR-

TINČKO

Milan

M E L -

NÍK

Helena

 MEZEN-

SKÁ

Radoslav

PRO-

CHÁZKA

Jozef 

ŠIMKO

Banská Štiavnica 3 247 6 27 22 1 007 18 96 24 693 440 3 17 113 778 3

Baďan 69 0 0 0 39 1 0 0 14 4 0 1 1 9 0

Banská Belá 330 1 3 3 108 0 25 0 65 42 0 0 14 69 0

Banský Studenec 115 0 0 0 48 0 0 0 29 10 0 0 1 26 1

Beluj 40 0 1 1 8 0 1 2 6 4 0 0 9 8 0

Dekýš 104 0 3 1 32 0 10 0 18 14 0 3 3 20 0

Ilija 154 0 2 2 53 1 3 0 19 21 1 0 4 48 0

Kozelník 58 0 0 0 37 0 5 0 7 1 0 0 2 6 0

Močiar 58 0 2 1 35 1 2 0 5 1 0 0 0 11 0

Počúvadlo 41 0 0 0 19 1 3 0 6 7 0 0 0 5 0

Podhorie 168 0 6 0 40 1 10 2 46 24 0 0 8 29 2

Prenčov 227 0 4 0 86 0 10 6 39 36 0 1 12 32 1

Svätý Anton 348 0 1 5 111 2 8 4 80 33 1 4 13 86 0

Štiavnické Bane 277 1 1 1 102 1 9 2 57 28 0 2 10 60 3

Vysoká 42 0 3 0 20 0 3 0 6 0 0 0 0 10 0

Spolu 5 278 8 53 36 1 745 26 185 40 1 090 665 5 28 190 1 197 10

 Text/okrsok   1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Spolu

Počet oprávnených voličov 
zapísaných do zoznamu

994 692 1032 787 667 976 823 936 778 619 8304

Počet vydaných obálok 403 308 345 370 254 347 337 370 281 250 3265

Počet odovzdaných obálok 403 308 345 370 254 347 337 370 281 250 3265

Počet platných hlasov 399 307 344 367 254 346 334 365 281 250 3247

Kandidáti:

Bárdos Gyula 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6

Behýl Jozef 5 2 8 2 0 0 2 2 5 1 27

Čarnogurský Ján 6 4 2 2 0 2 2 1 0 3 22

Fico Robert 79 114 132 139 92 105 86 96 87 77 1007

Fischer Viliam 1 1 1 4 3 0 2 2 3 1 18

 Hrušovský Pavol 11 10 14 11 9 8 5 11 9 8 96

 Jurišta Ján 2 1 2 7 4 2 2 1 1 2 24

 Kiska Andrej 83 70 49 64 57 89 73 86 73 49 693

 Kňažko Milan 67 41 37 46 34 51 46 47 44 27 440

 Martinčko Stanislav     1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3

 Melník Milan 5 0 0 4 2 1 2 1 1 1 17

 Mezenská Helena 14 3 19 6 11 11 12 15 9 13 113

 Procházka  Radoslav 122 60 80 82 42 75 100 103 46 68 778

 Šimko Jozef 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3

Výsledky 1. kola prezidentských volieb v Meste Banská Štiavnica

Výsledky 1. kola prezidentských volieb v okrese Banská Štiavnica

Prvý skončil Robert Fico 

so ziskom 1 745 hlasov (33,06%), 

Radoslav Procházka sa umiestnil 

na 2. mieste s počtom 1 197 hla-

sov (22,68%), a tretí skončil An-

drej Kiska so ziskom 1 090 hlasov 

(20,65%). Na voľbách v meste Ban-

ská Štiavnica sa zúčastnilo 39,32% 

voličov z celkového počtu oprávne-

ných voličov zapísaných do zozna-

mu. Priebeh volieb počas celého dňa 

bol pokojný a bezproblémový. Do 2. 

kola prezidentských volieb postúpi-

li 2 kandidáti s najvyšším počtom 

voličských hlasov získaných vo voľ-

bách v rámci Slovenskej republiky 

Robert Fico s celkovým počtom 531 

919 hlasov (28,0%) a Andrej Kis-

ka 455 996 hlasov (24,0%). V pr-

vom kole volieb prezidenta dňa 15. 

marca 2014 sa zúčastnilo 1 914 021 

(43,40 %)  všetkých oprávnených 

voličov SR.  (Výsledky ostatných 

kandidátov v tabuľkách).

Volebné miestnosti v meste Ban-

ská Štiavnica ostávajú také isté 

ako v 1.kole. 2. kolo prezident-

ských volieb sa uskutoční v sobo-

tu 29.3.2014 od 7:00 – 22:00 hod. 

Tí voliči, ktorí majú záujem o volič-

ské preukazy si ich môžu vybaviť v 

Klientskom centre u p. Počarovskej 

v termíne do piatka 28.3.2014 do 

11:30 hod. Príďte voliť a rozhodni-

te aj Vy o hlave nášho štátu!

Michal Kríž

Do 2. kola prezidentských volieb Fico a Kiska 

Pozvánka
Srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na prehliadku záuj-

movo-umeleckej činnosti a tvo-

rivosti mládeže ART  PÓDIUM  

2014.

Umelecké slovo, hudba, spev, 

tanec, vlastná tvorba, truba-

či, sokoliari... Hostia podujatia:  

Arpád  Pál, Tanečná skupina 

Applause. Utorok, 25.3.2014 

o  17.30 hod. Banská Štiavni-

ca, Školský internát pri Spoje-

nej škole (pod Drieňovou). Príď-

te povzbudiť mladé talenty, Váš 

záujem a  potlesk bude pre nich 

povzbudením i motiváciou. Na 

Vašu účasť sa tešia Účinkujúcic 

a organizátori: BBSK – Pohron-

ské osvetové stredisko Žiar nad 

Hronom – Pracovisko Banská 

Štiavnica, Školský internát pri 

Spojenej škole Banská Štiavnica, 

Mesto Banská Štiavnica. Bližšie 

informácie: 0915 818 989, mail: 

petrova@osvetaziar.sk   

�1.str.
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Pre oblasť kultúry bolo podaných celkom 7 žiadostí o poskytnutie dotácií:

por.č. žiadateľ účel požadovaná 

výška dotácie

poskytnutá

výška dotácie

1 Banskoštiav.-hodrušský spolok Banská 

Štiavnica

Denník princa Leopolda 1 200,00 € 750,00 €

2 Živena-spolok slov.žien Banská Štiavnica Činnosť spolku v roku 2014 1 000,00 € 750,00 €

3 Slovenské banské múzeum Banská Štiavni-

ca

Kultúrny rok 2014 v SBM 2 400,00 € 1 200,00 €

4 Pohronské osvetové stredisko pracovisko 

B.Štiavnica

Kult.-spoloč.a vých.vzdeláva-

cie podujatia v meste 

1 050,00 € 800,00 €

5 AB ART press, s.r.o.Slovenská Ľupča Publikácia MY Štiavničania 2 850,00 € 300,00 €

6 Folklórny súbor SITŇAN Banská Štiavnica 30.výročie znovuzrodenia 

činnosti FS Sitňan 

1 800,00 € 700,00 €

7 DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie 

B.Štiavnica

Epický krst diela J.Červenáka-

-Príbehy a mýty B.Š. 

1 180,00 € 500,00 €

Spolu 9 480,00 € 5 000,00 €

Pre oblasť športu bolo podaných celkom 10 žiadostí o poskytnutie dotácií:

por.č. žiadateľ účel požadovaná 
výška do-

tácie

poskytnutá
výška do-

tácie

1 Ing.Janovský REDINGS Banská Štiav-

nica

 Mikulášsky bedmintonový turnaj 260,00 € 260,00 €

2 Plavecký klub Banská Štiavnica  Činnosť PK v roku 2014 3 570,00 € 2 850,00 €

3 Futbalový klub SITNO Banská Štiav-

nica

 Činnosť FK v roku 2014 17 500,00 € 11 060,00 €

4 Klub moderného trojboja-SZMP Ban-

ská Štiavnica

 Triatlonová sezóna, plavecký výcvik 

2014 

800,00 € 370,00 €

5 Strelecký športový klub Banská Štiav-

nica

 Činnosť SŠK v roku 2014 2 200,00 € 930,00 €

6 športový klub Štefultov  Mestská volejbalová liga Mix 2014 1 120,00 € 465,00 €

7 Tanad Sport, sr.o. Banská Štiavnica  17.ročník Drieňovského okruhu 

cestný beh 

800,00 € 465,00 €

8 Červená studňa Banská Štiavnica  Bežecké lyžovanie na Červenej stud-

ni 

1 350,00 € 930,00 €

9 Regionálne združenie KST Dr.Téryho 

B.Štiavnica

 6.celosvetové stretnutie KST na Ta-

náde a H.Rovni 

960,00 € 470,00 €

10 ROTOBALANCE s.r.o. Banská Štiav-

nica

 MS v zimnom triatlone-Taliansko 

Cogne 

200,00 € 200,00 €

Spolu 28 760,00 € 18 000,00 €

Pre sociálnu oblasť  boli podané celkom 2 žiadosti o poskytnutie dotácií:

por.č. žiadateľ účel požadovaná 

výška dotácie

poskytnutá

výška dotácie

1 OZ Senior pri Domove Márie Banská 

Štiavnica

 Adventnými zastaveniami ku 

krásnym Vianociam 

430,00 € 0,00 €

2 Únia nevidiacich a slabozrakých ZO 

61 B.Štiavnica

 1-dňový rehabilitačný pobyt v 

Dudinciach 

600,00 € 0,00 €

Spolu 1 030,00 € 0,00 €

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta
V zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiav-

nica boli pridelené dotácie pre rok 2014 nasledovne:

�2.str.

Anketa- marec 
mesiac knihy
Ktorá kniha vás zaujala natoľko, 

že by ste ju odporučili našim čita-

teľom?

,,Rozhovory so Sebou a s Tebou od Mi-

lana Rúfusa, ktorú som si kúpila v an-

tikvariáte, sériu vynikajúcich detek-

tívok Dominika Dána a Kiplingovu 

básnickú zbierku Ak.“ M.P.

,,Rád si prečítam (aj opakovane) obľú-

beného brazílskeho autora Paula Co-

elha, som jeho veľký fanúšik a doma 

mám kompletnú sériu jeho kníh, ktoré 

boli preložený do slovenčiny.“ M.B. 

,,Čítam, žasnem a smejem sa nad kni-

hou neuveriteľných poviedok  Bujón v 

šumienke, od nášho kolegu Michala 

Diviaka.“J.Š.

,,Páčia sa mi Celestínske proroctvá od 

Jamesa Redfi elda,klasika Borisa Pas-

ternaka- Doktor Živago, a pre nároč-

nejších čitateľov odporúčam Banášov 

Kód 1 a Kód 9.“J.L.

,,Argentína 1980, nakoľko som futba-

lový fanúšik,“ J. Š.

,,Štyri dohody od Dona Miguela Rui-

za a voľné pokračovanie tohto úspeš-

ného titulu s názvom Piata dohoda, 

od kolektívu viacerých autorov. Zau-

jala ma kniha nášho Juraja Červená-

ka, Mŕtvy na Pekelnom vrchu.“ P.J.

,,Vraciam sa k povestiam o slovenkých 

hradoch a zámkoch, ale zaujímajú ma 

aj historické fakty viažúce sa k týmto 

kultúrnym pamiatkam. A mám rád 

súčasnú poéziu.“ F.D.

,,Anjeli a Démoni od Dana Browna a 

klasické detektívky Agáty Christie - 

Detektív Poirot.“ P.S.

,,Určite by to bol fenomenálny bestsel-

ler Robina Sharmu, Mních, ktorý pre-

dal svoje Ferrari. Kniha  má aj voľné 

pokračovanie. Z domácich titulov je 

to  kniha Slávky Očenášovej- Štrbovej 

Život, viera, umenie a kniha našej au-

torky Ľubice Bystrickej (zo Štefulto-

va) s názvom Hugo.“J.B.

Janka Bernáthová

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok, Kammerhofská 20, 

Banská Štiavnicapozýva na „Utor-

kové popoludnie“ baníckeho spol-

ku, ktoré sa uskutoční v utorok 

25. marca 2014 o 15,00 hod.v 

Slovenskom banskom múzeu (bý-

valá kaplnka sv. Ignáca) v Ban-

skej Štiavnici. Program: Prednáška 

PhDr. Jozef Labuda, CSc.: „Náv-

števa banského skanzenu v Pfun-

derer Bergu, Južné Tirolsko, Ta-

liansko“                       Richard Kaňa

Finančné prostriedky pre túto 

oblasť v rozpočte mesta pre 

rok 2014 neboli vyčlenené.

Podmienky VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 3/2013 o poskyto-

vaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica neboli splnené 

v troch žiadostiach od žiadateľa     

Centrum voľného času Banská 

Štiavnica. Uvedené žiadosti boli 

vylúčené z dôvodu, že v zmysle 

tohto VZN a zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy nemô-

že byť žiadateľ právnická osoba 

zriadená mestom.

MsÚ
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Kam v BŠ a okolí?
20.3. Jam Session u Archanjelov

Archanjel Caff e Bar, 20:30.

21.3. Deň vody 

Výstava: Krotenie živlov alebo 

energie v službách človeka.

Berggericht, 8:00-16:00, 0,10 €.  

21.3. Paličky pre šikovné ručičky 

Základy paličkovanej čipky pre 

malých aj veľkých. 

Galéria J. Kollára, 14:00-16:00, 

vstup 1,50 €. 

21.3. Divadlo: Náhodný výber

Vášnivý manželský štvorboj oko-

renený výmenou partnerov.

Divadlo Pivovaru ERB, 19:00, 

vstupné 22 €/os. 

21.3. Koncert: Funky Heads 

Archanjel Caff e Bar, 21:00.

21.3. Slovenská party

Hrá Dj  Jožo Bukňa a Dj  Lukasss. 

Do 23:00 vstup zdarma. 

Pražovňa, 21:00. 

21.3. Can I Kick It ? - w. DJ Kinet 

(NuSpirit)

Art Cafe, 21:00. 

22.-30.3. American week

22.3. Varí najlepší americký šéf-

kuchár na Slovensku - jeho excel-

lencia Th eodore Sedgwick,  veľ-

vyslanec USA na Slovensku. Hrá: 

Banda americano. Účasť potvrďte 

na: 0918 601 149. 

Cosmopolitan I-bowling, 19:00. 

22.3. Koncert: Skapela

Meštianska krčma, 20:00.

22.3. Koncert: Talent Transport 

Trio hudobníkov hrá inštrumentál-

ne a vokálno-inštrumentálne sklad-

by rôznych hudobných štýlov.

Art Cafe, 21:00. 

22.3. Koncert: Funky Emotions 

Najväčšie funky - soulové hity ́ 60, 

´70, ´80 rokov.

Trotuar Cafe, 20:00, 5 €.

25.3. Art Pódium 2014

Prezentácia záujmovo-umeleckej 

činnosti a tvorivosti mládeže. 

Školský internát pri Spojenej ško-

le, 17:30.

26./28.3. Dielnička v Kammerho-

fe  Tvarovanie z hliny, 3 €.

Kammerhof,  14:00-16:00. 

Región Banská Štiavnica         

Pokračujeme v uverejňovaní vy-

znaní najvýznamnejších osobností 

Slovenska o Banskej Štiavnici, kto-

ré budú v pripravovanej publiká-

cii „Preslávili Banskú Štiavnicu“. V 

tomto čísle je to Miroslav Lajčák, 

minister zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí SR, ktorý v škol-

skom roku 1980 - 1981 maturoval 

na banskoštiavnickom gymnáziu v 

triede prípravného ročníka pre vy-

sokoškolské štúdium v zahraničí:

„Ak je pravdou, že New York mož-
no len milovať alebo nenávidieť – a 
nič medzi tým, tak Banskú Štiav-
nicu nemožno nemilovať. Áno, ne-
sporne má svoje chyby dnes rovnako, 
ako ich mala začiatkom 80-tych ro-
kov, keď som do nej po prvý raz vstú-
pil, ale ktoré mesto ich nemá? Mož-
no práve preto, že som sa Štiavnicu 
učil spoznávať na prahu dospelosti, 
veku typickom túžbami, istou dáv-
kou romantiky, predstavami o tom, 
že za každým rohom čaká niečo nové, 
krásne, nezabudnuteľné. Stret ambi-
ciózneho sveta „TUZEXákov“ (tak sa 

v štiavnickom študentskom žargóne 

hovorilo frekventantom prípravky pre 

štúdium v zahraničí) s historickými 

uličkami a zákutiami Štiavnice; kon-

trast víkendových túr po cestičkách na 

Klinger a do tajchov s každodenným 

šliapaním nahor Nám. sv. Trojice, od 

Žemberovského domu najprv k jedál-

ni na hornom konci námestia, a potom 

ešte vyššie, pomedzi stromy k budove 

gymnázia; protiklad strohých podmie-

nok internátu na Povrazníku s buja-

rosťou hotela Grand, baru Ametyst 

(kde sme si dokazovali svoju dospelosť 

pri poháriku), cukrárne Rubín... 

Štiavnica vždy zostane hlboko 

v mojom srdci.

Trúfam si povedať, že za ten rok štu-

dentského života som Štiavnicu spo-

znal odhora dolu, hoci verím, že mno-

hé tajomstvá zostali predo mnou 

– pred nami všetkými „neštiavničan-

mi“ – ukryté v hĺbke,  kam ani baníc-

ke výťahy nedočiahnu. Prechádzať 

sa uličkami mesta znamenalo listo-

vať dejinami vpísanými do tunajších 

múrov. Od stanice po Banícku aka-

démiu, od Klopačky po Námestie sv 

Trojice, a naspäť od Pischlovho domu 

po Piarskú bránu na opačnom konci. 

Tu sa začalo všetko svetové technické 

školstvo – dekrétom panovníčky Má-

rie Terézie, keď v roku 1762 rozhodla 

o založení Baníckej akadémie v Ban-

skej Štiavnici. V roku 1627 tu puš-

ný prach po prvý raz použili nie proti 

ľudskému životu, ale proti neľudskej 

lopote – v  bani, pri razení prekopu 

Daniel a Hornej Bieberovej štôlne. 

A ešte musím zdôrazniť, že z múrov 

štiavnických palácov a kostolov sa 

prihovára Kyrmezer, Mikovíni, Se-

berini, Kmeť Sládkovič, ale aj mnohé 

svetoznáme osobnosti ako napr. spi-

sovateľ a diplomat Anton Hykisch, 

poetka Dana Podracká či veľký foto-

graf Beatles Dezider Hoff man. 

Dnes je Banská Štiavnica odkliata krá-

savica a krášlia ju mnohé drahokamy 

- každoročný festival frankofónnej po-

ézie Cap á l'Est, fi lmový festival Šty-

ri živly, Festival peknej hudby, Noc na 

Starom zámku, Festival remesla, kum-

štu a zábavy či tradičný Salamander. 

No môjmu srdcu a mojej pamäti zo-

stáva blízka i tá dávna, možno jedno-

duchšia, menej okázalá, trochu zabud-

nutá podoba mesta z rokov, keď som 

sa v jej uličkách plný očakávania sklá-

ňal nad štartovnú čiaru mojej púte.  

Milá Štiavnica... 

želám Ti, aby tvoja budúcnosť bola 

rovnako slávna ako tvoja minulosť!“

Redakcia ŠN

Miroslav Lajčák o Banskej Štiavnici

Pri príležitosti Svetového 

dňa vody – 22. marec, pozýva 

Slovenské banské múzeum v 

Banskej Štiavnici v spolupráci 

s Ministerstvom životného 

prostredia SR, širokú verejnosť 

na prehliadku výstavy 

Krotenie živlov alebo energie 

v službách človeka dňa 21. 

marca 2014 za symbolickú 

sumu 0,10 €.

Podujatie pod názvom  VODA – 

ŽIVEL sa uskutoční v: 

 - Berggerichte – výstavné priesto-

ry, na výstave Krotenie živlov ale-

bo energie v službách človeka

Voda – najvzácnejšia a najbežnej-

šia kvapalina, bez nej by nebol ži-

vot na Zemi.  Pohľad na rôzne as-

pekty jej vlastností a ich využitia 

človekom prezentuje výstava Kro-

tenie živlov alebo energie v služ-

bách človeka. Špecifi cké postave-

nie mala voda 

ako zdroj sily 

pre banské 

stroje a záro-

veň živel, kto-

rý v podzemí 

bránil práci 

baníkov. Vý-

stava vznikla 

pri príležitos-

ti narodenia 

J.K.Hella a po-

núka informá-

cie o jeho vy-

nálezoch. Hell 

a jeho pokra-

čovatelia zachrá-

nili baníctvo v lokalite Banskej 

Štiavnice na ďalších 250 rokov.

Dátum konania: 21.marec 2014

Miesto konania: Berggericht – vý-

stavné priestory, Nám. sv. Troji-

ce  6,

Čas: 8.00-16.00

Vstupné: 0,10€

Kontakt: 045 694 94 18, techni-

ka@muzeumbs.sk

Predaj vstupeniek: Informačné 

centrum, Berggericht, Nám. sv. 

Trojice  6, Banská Štiavnica

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Petra Páchniková

Svetový deň vody-22.3.

Mestská knižnica 
sa nachádza priestoroch ZŠ Jo-

zefa Kollára na sídlisku Drieňová 

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.30- 15.00

Utorok    : 8.30- 15.00

Streda     : 8.30-  17.00

Štvrtok   : nestránkový deň

Piatok    :  9.00- 16.30

kniznica@banskastiavnica.sk

t.č: 045/2909035
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Spomienka

„Kto ho poznal, 

spomenie si, kto 

ho mal rád, ne-

zabudne. Žije v 

srdciach tých, ktorí ho milovali.“

Dňa 25.3.2014 uplynú 3 

roky, čo nás navždy opus-

til manžel, otec a starý otec 

JUDr. Jozef Beneš, kto-

rý by sa bol dožil 80 rokov. 

S láskou a úctou spomínajú 

manželka Mária, syn a dcéra 

s rodinami.

Dňa 14.3.2014 sa uskutočnilo v 

obradnej sieni štiavnickej Radnice 

slávnostné prijatie JUDr. Ing. Joze-

fa Karabellyho, bývalého význam-

ného odborníka z oblasti štátnej  

banskej správy a emeritného pred-

sedu Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku, Mgr. Na-

deždou Babiakovou, primátorkou 

Banskej Štiavnice pri  príležitosti 

jeho významného životného jubilea 

85 rokov života.  

Slávnostný príhovor pani primátor-

ky obsahoval aj nasledovné skutoč-

nosti o jubilantovi:

„Dr. Karabelly  sa narodil v Banskej Štiav-

nici 10. marca 1929, po skončení štúdia 

na Štátnom reálnom gymnáziu A. Kme-

ťa v Banskej Štiavnici, ktoré ukončil ma-

turitou v roku 1948,  pokračoval v štúdiu 

na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej 

školy technickej v Bratislave. Po ukončení 

1. ročníka  bol donútený ísť na  1 rok  do 

výroby v Železorudných baniach, závod 

Mlynky, po ktorom nasledovalo 27 me-

siacov  vojenskej  služby, v rámci útvaru 

PTP v Ostrave – Radvaniciach. Do školy 

opätovne nastúpil v roku 1953 a pokra-

čoval  v štúdiu na Baníckej fakulte Vyso-

kej školy technickej v Košiciach. Štúdium 

ukončil v roku l957 a získal titul banský 

inžinier. Jeho prvým pracoviskom bol 

Ústredný banský úrad v Prahe. V roku 

1958 bol preložený na Obvodný banský 

úrad v Banskej Bystrici, kde vykonával 

14 rokov funkciu obvodného banského 

inšpektora. V roku 1972 bol preložený na  

Slovenský banský úrad v Bratislave, kde 

pracoval až do odchodu na dôchodok v 

roku 1990. Na tomto ústrednom orgáne 

štátnej banskej správy prešiel viacerými  

riadiacimi funkciami, až po riaditeľa  Od-

boru bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Dr. Karabelly  patrí medzi osobnos-

ti, ktoré sa významne podieľali  na obno-

ve a udržiavaní baníckych zvykov a tradí-

cií. S touto činnosťou začal už ako študent 

na Baníckej fakulte, keď sa v roku 1955 

zúčastnil 4. skoku cez kožu., ktorý bol pr-

vým ofi ciálnym  spoločenským poduja-

tím, nadväzujúcim  na slávne študentské 

tradície banskoštiavnickej Baníckej aka-

démie. V roku 1992 sa stal jedným zo za-

kladateľov baníckeho spolku a až do roku 

2010 bol jeho predsedom.“.   

  V programe prijatia nechýbal ani 

slávnostný šachtág, počas ktorého 

jubilant úspešne absolvoval „čest-

ný skok cez kožu“ podľa § 24a zá-

kona č. 1/2001 Zb. zákonov baníc-

keho spolku o udržiavaní poriadku 

a povznesenej nálady na šachtágu 

(pivný zákon). Hlavnými funkcio-

nármi šachtágu boli: Ing. Durbák 

– prezídium, Ing. Ferenc – kontrá-

rium, Mgr. Kružlic  – kantor  s asis-

tenciou spevokolu Štiavničan, M. 

Šesták– fuchsmajor, I. Grolmus 

a M. Špunta – držitelia ošliadra, 

J. Osvald – pivný dispečer, Ing. E. 

Sombathy  – luft technik a krstným 

otcom mu bol Ing. Pavol Janči. Po 

prijatí sa uskutočnilo v Baníckej 

krčme pri štôlni Glanzenberg ne-

formálne posedenie s rodinou, zná-

mymi, s členmi spevokolu Štiavni-

čan a s členmi baníckeho spolku. 

Do ďalších rokov jeho plodného ži-

vota mu želáme hlavne pevné zdra-

vie a veľa osobných úspechov. 

Milan Durbák

Dr. Karabelly osemdesiatpäťročný
Dňa 14.3.2014 sa uskutočnilo v 

obradnej sieni štiavnickej Radnice

slávnostné prijatie JUDr. Ing. Joze-

fa Karabellyho, bývalého význam-

ného odborníka z oblasti štátnej

banskej správy a emeritného pred-

sedu Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku, Mgr. Na-

deždou Babiakovou, primátorkou

Banskej Štiavnice pri  príležitosti

jeho významného životného jubilea

85 rokov života. 

10. marca 2014 začal na Sloven-

sku siedmy ročník  medzinárodnej 

akcie „Týždeň mozgu“. Toto podu-

jatie iniciuje Slovenská Alzheime-

rova spoločnosť, Nadácia MEMO-

RY a Neuroimunologický ústav 

SAV a jeho cieľom je upriamiť po-

zornosť verejnosti  na ľudský mo-

zog,  jeho činnosť, hovoriť o moz-

gových ochoreniach a spôsoboch 

ich prevencie.

Domov MÁRIE  počas Týždňa 

mozgu, ktorý  trval od 10. do 16. 

marca 2014, okrem zvýšenej ak-

tivizácie svojich klientov zorgani-

zoval v Banskej Štiavnici niekoľ-

ko podujatí. Hneď v pondelok sme 

obyvateľom mesta  rozdávali letáči-

ky a drobné upomienkové predme-

ty (vyrobené v našom zariadení), 

aby sme ich informovali o prebie-

hajúcom týždni mozgu, ale hlav-

ne aby si každý z nich uvedomil, 

čím je mozog pre človeka a venoval 

mu náležitú pozornosť. Ďalšou na-

šou akciou mimo priestorov Domo-

va MÁRIE bola  prednáška, tréning 

pamäti a beseda so žiakmi tretích 

ročníkov Základnej školy Joze-

fa Kollára. Deti prejavili o funkcie, 

činnosť a využitie mozgu úprimný 

záujem a potešili ich tiež sladkosti 

a certifi káty o absolvovaní tréningu 

mozgu. V stredu, 12. marca,  sme v 

mestskom Kultúrnom centre uspo-

riadali  prednášku na tému Ľud-

ský mozog, ktorú predniesla PhDr. 

Viera Chladná,  riaditeľka Domova 

MÁRIE a tréner pamäti pre senio-

rov. Náš hosť, klinická psychologič-

ka PhDr. Anna Štetinová, CSc., vo 

svojom vystúpení hovorila o ocho-

reniach mozgu a spôsoboch  ich 

prevencie. V nasledujúcej bese-

de potom obidve prednášajúce od-

povedali na otázky prítomných. 

Poslednú z akcií mimo Domova 

MÁRIE sme pripravili pre deti z 

Materskej školy na ulici Mierová. 

Pracovníčky nášho zariadenia naj-

prv deťom povedali niečo o mozgu, 

potom si  urobili rozcvičku a nako-

niec rôznymi skladačkami a pracov-

nými listami potrénovali  aj mozog. 

Za odmenu okrem sladkostí dostali 

na pamiatku aj krásnu medailu, aby 

si aj v budúcnosti častejšie uvedo-

movali svoj mozog.

Pre svojich klientov vo všetkých 

troch objektoch pripravujeme pra-

videlne počas celého roka cvičenia 

na aktiváciu, kognitívne cvičenia 

spojené s pohybovými cvičeniami a 

tréningom mozgu. V priebehu týž-

dňa mozgu  sme tieto aktivity ešte 

zintenzívnili a klientom sa  veno-

vali  nielen po skupinkách, ale viac 

sme túto tému využívali  aj v indi-

viduálnych rozhovoroch, čo  sa im 

veľmi páčilo.      

Aktivity Domova MÁRIE v prie-

behu týždňa mozgu mali u  detí , 

žiakov a občanov mesta Banská 

Štiavnica veľký úspech. Veľmi nás 

to teší a dúfame,  že podobný zá-

ujem prejavia  nielen o naše akcie 

počas Týždňa mozgu v roku 2015, 

ale že sa svojmu mozgu budú ve-

novať v priebehu celého svojho ži-

vota. Vedenie a zamestnanci

 Domova MÁRIE

Týždeň mozgu v Banskej Štiavnici

Poďakovanie 
Touto cestou by som sa chcel sr-

dečne poďakovať kolektívu le-

károv a sestričiek, chirurgického 

oddelenia, na čele s pánom primá-

rom MUDr. Miroslavom Saskom, 

za vzornú starosltivosť a ľudský 

prístup, ktorý preukázali počas 

mojej hospitalizácie. Srdečne ďa-

kujem.                  Marian Verešík

Deň tanca
BBSK - Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom pripravu-

je regionálnu súťažnú prehliadku 

súborov, krúžkov, kolektívov, jed-

notlivcov moderného a módneho 

tanca z okresov Žiar nad Hronom, 

Banská Štiavnica a Žarnovica pod 

názvom DEŇ TANCA. Uskutoč-

ní sa 24.4.2014 v priestoroch Po-

hronského osvetového strediska v 

Žiari nad Hronom. Súťažiť sa bude 

v rôznych štýloch a žánroch tanca. 

Verím, že aj u vás máte talentova-

né deti, mládež, ktorí sa venujú 

tancu a mohli by vás na uvedenom 

podujatí reprezentovať.  Súťaž je 

postupová. Víťazi v jednotlivých 

kategóriách postupujú do krajské-

ho kola súťažnej prehliadky, ktorá 

sa uskutoční 15.5.2014 v MsKC v 

Žiari nad Hronom. Záväznú pri-

hlášku je potrebné zaslať naj-

neskôr do 14.4.2014 e-mai-

lom na pos.frantova@gmail.com, 

príp. poštou na adresu: Mgr. Ju-

dita Frantová, Pohronské osveto-

vé stredisko, Duklianskych hrdi-

nov 21 Žiar nad Hronom 965 01. 

Bližšie info e-mailom alebo na t.č. 

0905 234 728, 045/ 6781 304.

POS

10. marca 2014 začal na Sloven-

sku siedmy ročník  medzinárodnej

akcie „Týždeň mozgu“. Toto podu-

jatie iniciuje Slovenská Alzheime-

rova spoločnosť, Nadácia MEMO-

RY a Neuroimunologický ústav 

SAV a jeho cieľom je upriamiť po-

zornosť verejnosti  na ľudský mo-

zog,  jeho činnosť, hovoriť o moz-

gových ochoreniach a spôsoboch

ich prevencie.

oznamy, pozvánky
spomienky
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Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Vážení občania, mesto Banská 

Štiavnica bude v najbližších 

mesiacoch spracovávať 

komunitný plán sociálnych 

služieb v zmysle zákona 

č.448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách, na roky 2014 - 2020.

Zmyslom komunitného plánovania 

je naplánovať také služby, ktoré zlep-

šia situáciu cieľových skupín. Je to 

metóda, ktorou sa plánujú sociálne 

služby tak, aby zodpovedali miest-

nym špecifi ckým požiadavkám a po-

trebám jednotlivých občanov. Je to 

otvorený proces zisťovania potrieb a 

zdrojov, hľadania najlepších riešení 

v oblasti sociálnych služieb.

Do tvorby komunitného plánu sa 

môžete zapojiť aj Vy, prostredníc-

tvom vyplnenia dotazníka, kto-

rý má poukázať na pozitíva, ale aj 

problémy v jednotlivých oblastiach, 

na súčasný stav i možnosti poskyto-

vaných sociálnych služieb, na prob-

lémy, ktorými je potrebné sa v tejto 

širokej oblasti zaoberať a na mož-

nosti riešenia do budúcnosti.

Vyplnením dotazníka aj Vy prispeje-

te k riešeniu rozvoja sociálnych slu-

žieb v našom meste.

Dotazníky Vás prosíme doručiť na 

niektorú z adries uvedených na kon-

ci dotazníka, alebo vložiť do schrá-

nok Štiavnických novín v termíne 

do 15.04.2014. MsÚ

DOTAZNÍK

Vážení občania mesta Banská 

Štiavnica,  dovoľujeme si Vás oslo-

viť so žiadosťou o vyplnenie dotaz-

níka, ktorého cieľom je získať:

• informácie o Vašich skúsenos-

tiach s poskytovaním sociálnych 

služieb v meste Banská Štiavnica

• námety a odporúčania pre ich 

ďalší rozvoj.

Výsledky zistení budú podkladom 

pre vypracovanie Komunitné-

ho plánu sociálnych služieb mes-

ta Banská Štiavnica na roky 2014-

2020.

Dotazník je anonymný. Prosíme 

Vás o jeho pravdivé vyplnenie.

Vašu odpoveď zakrúžkujte ale-

bo podčiarknite ak nie je uvedené 

inak.

Časť I – Respondent
1. Ste obyvateľom mesta:
a) áno

b) nie

2.  Ak áno ktorej mestskej časti:
a) Banská Štiavnica

b) Štefultov

c) Sitnianska

d) Počúvadlianske jazero

e) Banky

3. Vek ......... (uveďte číslo)
4. Pohlavie: 
a) muž

b) žena

5. Vzdelanie:
a) bez vzdelania

b)  základné

c) učňovská

d)   stredné

e) vysokoškolsk

Časť II – Sociálne služby
6.Ste vy alebo váš blízky pobera-
teľ sociálnej služby v meste Ban-
ská Štiavnica?
a) áno

b)   nie 

7. Ak áno, akého druhu:
a) sociálne poradenstvo

b) sociálna rehabilitácia

c) denné centrum (klub dôchod-

cov)

d) denný stacionár

e) opatrovateľská služba

f) zariadenie pre seniorov

g) domov sociálnych služieb

h) špecializované zariadenie 

i) zariadenie podporovaného bý-

vania

j) núdzový nocľah

k) iné, uveďte aké...........................

........................................................

8. Ako hodnotíte poskytovanie 
tejto sociálnej služby: 
a) výborné

b) dostatočné

c) nedostatočné

d) zlé 

9. V čom vidíte možnosti zlepše-
nia poskytovania tejto sociálnej 
služby zo strany poskytovateľa?
........................................................

........................................................

........................................................

10. Predpokladáte, že v blízkej bu-
dúcnosti (cca do 5 rokov) budete 
prijímateľom niektorého druhu 
sociálnej služby?
a) áno (uveďte ktorej): ...................

........................................................

........................................................

b) nie

c) neuvažujem o tom

11.  Na koho sa obrátite v prípade, 
ak by ste potrebovali získať infor-
mácie alebo konkrétnu pomoc tý-
kajúcu sa sociálnych služieb:  
a) Mestský úrad

b) Úrad práce, sociálnych vecí a ro-

diny

c) Príslušná organizácia, ktorá 

služby poskytuje

d) Iné, uveďte aké ..........................

........................................................

........................................................

12. Myslíte si, že je dostatočná in-
formovanosť občanov v oblasti 
sociálnych služieb v mest Banská 
Štiavnica?
a)  áno

b)  nie

13.  Aký druh sociálnej služby 
podľa vás absentuje v meste Ban-

ská Štiavnica?
a) sociálne služby krízovej inter-

vencie, ktorými sú napr.:

- komunitné centrum

- noclaháreň

- domov na polceste 

- zariadenie núdzového bývania

- iné, uveďte aké:............................

.......................................................

b)  sociálne služby na podporu ro-

diny s deťmi

c) sociálne služby na riešenie ne-

priaznivej sociálnej situácie z dô-

vodu ŤZP, nepriaznivého zdravot-

ného stavu alebo veku:

- prepravná služba 

- sprostredkovanie osobnej 

asistencie

- požičiavanie pomôcok

d)  podporné služby:

- odľahčovacia služba

- jedáleň

- práčovňa

- stredisko osobnej hygieny

- iné, uveďte aké: ............................

........................................................

........................................................ 

14. Ktorým skupinám ľudí by 
podľa Vás malo mesto Banská 
Štiavnica venovať najviac pozor-
nosti v sociálnej oblasti (zakrúž-
kujte 3 skupiny ľudí, ktoré to pod-
ľa Vás najviacpotrebujú):
a) Mnohodetné rodiny

b) Zdravotne postihnutí občan

c) Mladé rodiny s deťmi

d) Seniori

e) Nezamestnaní

f) Marginalizovaná skupina oby-

vateľstva ( napr. obyvatelia v loka-

lite Šobov)

g) Ľudia so závislosťami 

h) Bezdomovci

i) Iné, uveďte ktoré ........................

........................................................

........................................................

15. Uveďte aký sociálny problém, 
resp. krízovú situáciu ste v rodine 
riešili/riešite, alebo s akou ste sa 
stretli vo Vašom najbližšom okolí:
........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

16. Vaše doplňujúce názory,  pri-
pomienky a odporúčania k téme:
........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Za starostlivé  vyplnenie  dotaz-

níka  vám  ďakujeme.

Vyplnený dotazník doručte v ter-

míne do 15.04.2014 na niektorú 

z adries:

-  Mestský úrad, Klientske cen-

trum, Radničné námestie 1/A, 

969 24 Banská Štiavnica

-  Domov Márie, Špitálska 3, 969 

01 Banská Štiavnica

-  Slovenský Červený kríž, Bratská 

6, 969 01 Banská Štiavnica alebo 

vhoďte do schránok Štiavnických 

novín: na Drieňovej (v nemocni-

ci na prízemí),  na Križovatke (pri 

polyfunkčnom objekte), Kammer-

hofská ul. (KASS) alebo elektronic-

ky na e-mail: eva.greganova@ban-

skastiavnica.sk. 
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Lacné recepty čitateľov

Mexické fazule
Potrebujeme: 

Fazule v konzerve alebo sójové 

bôby kto čo má rád, klobása, ci-

buľa, kečup, voda, korenie, pap-

rika, soľ, olej, surový zemiak. 

Postup:

Nakrájame cibuľu a klobásu. Na 

oleji opražíme cibuľu do sklo-

vita. Pridáme klobásu, trochu 

opražíme. Pridáme biele fazuľ-

ky z konzevy. Okoreníme a tro-

chu osolíme (fazuľky boli v sla-

nom náleve). Pridáme sladkú 

papriku, zamiešame. Podlejeme 

vodou, dusíme. Pridáme nastrú-

haný stredne veľký zemiak, po-

varíme. Na záver pridáme ke-

čup. Varíme asi 5 minút. 

Dobrú chuť! 

Na školstvo sa valí jedna 

kritika za druhou.

 Niektorí hovoria, že chyba je v sys-

téme, iní, že je to dobou a tí ďal-

ší kritizujú a ani sami nevedia čo. 

Pred pár mesiacmi sme mohli v te-

levízii vidieť reportáž o tom, ako 

slovenskí študenti nemajú skúse-

nosti s počítačovou technikou a 

ich práca s počítačmi alebo tablet-

mi je obmedzená iba na hranie. Aj 

z týchto dôvodov majú absolventi 

problém s uplatnením sa po  škole. 

V skutočnosti sa však nájdu i svet-

lé príklady toho, že sa dá robiť veci 

aj inak. Už len v našej malej Štiavni-

ci máme naozaj kvalitné školy. Stačí 

si len vybrať, či by mala byť zamera-

ná na jazyky, odbornú výučbu alebo 

výučbu „tak trochu inak“, prostred-

níctvom tabletov. Mnohí si mož-

no povedia, že deti využívajú table-

ty iba na surfovanie na internete a 

hry, no nie vždy to tak musí byť. Na 

Katolíckom gymnáziu túto moder-

nú pomôcku využívajú efektívnej-

šie. Okrem toho, že v tablete majú 

študenti všetky knihy v digitálnej 

podobe, obsahuje aj množstvo pod-

porných aplikácií, ktoré interaktív-

nym spôsobom ponúkajú dané uči-

vo . Chémia, matematika, fyzika, 

angličtina alebo nemčina je pomo-

cou týchto aplikácií oveľa pútavej-

šia. Riaditeľ školy Karol Palášthy v 

rozhovore prezradil, že škola získa-

la fi nančné prostriedky na projekt 

modernizácie vzdelávania. V pra-

xi to znamená, že toto gymnázium 

bude vybavené tými najmodernejší-

mi laboratóriami na Slovensku. Zís-

kané merania (teplota, dynamika, 

tlak, pulz a pod.) si študenti budú 

môcť automaticky preniesť do svo-

jich tabletov a vyhodnocovať podľa 

zadania.

,,Za posledné tri roky som úplne zmenil 

pohľad na vzdelávanie. Naša výučba je 

efektívnejšia. Všetky poznámky majú v 

elektronickej podobe  a môžeme sa tak 

viac sústrediť na praktické ukážky. Tiež 

sa zlepšili vzťahy medzi profesormi a 

študentmi. Stali sa z nás partneri, pre-

tože aj my sa stále niečo učíme,“ dodáva 

na margo vyučovacej pomôcky Ka-

rol Palášthy.  Dnešný svet sa posúva 

dopredu nezadržateľnou rýchlos-

ťou, týka sa to, samozrejme, i tech-

nológií, ktoré sa vyvíjajú. Ponúkajú 

nám množstvo možností a je len na 

nás, ako ich využijeme. 

Heike Ivaničová

Iný pohľad na vzdelávanie

Dňa 16. marca sa konalo v 

barokovej sýpke pri svätoan-

tonskom kaštieli vyhodno-

tenie chovateľskej prehliadky 

trofejí poľovnej zveri ulovenej 

v sezóne 2013/14 v okresoch 

Banská Štiavnica, Žarnovica a 

Žiar nad Hronom. 

Oblasť spadá do pôsobnosti Obvod-

nej poľovníckej  komory a Regionál-

nej organizácie Slovenského poľov-

níckeho zväzu v Žiari nad Hronom. 

Už vyše dvadsať rokov sa uskutočňu-

je prehliadka v priestoroch Múzea vo 

Svätom  Antone a uvedené organi-

zácie pomáhajú múzeu realizovať  i 

mnohé ďalšie poľovnícke podujatia. 

Na slávnostnom otvorení bol prítom-

ný aj prezident Slovenskej poľovníckej 

komory a Slovenského poľovnícke-

ho zväzu – poslanec NR SR Ing. Ti-

bor Lebocký. Predseda OPK v Žiari 

nad Hronom Ing. Slavomír Kicko na 

úvod ocenil medailou OPK za celoži-

votný prínos pri rozvoji poľovníctva 

Mgr. Jozefa Trubana z Banskej Štiav-

nice, ktorý aktívne pôsobí v poľovníc-

kej organizácii od roku 1976. Za svo-

ju činnosť bol pán Truban ocenený už 

všetkými vyznamenaniami Sloven-

ského poľovníckeho zväzu: bronzo-

vou, striebornou i zlatou medailou za 

zásluhy  o rozvoj poľovníctva, medai-

lou Zlatý kamzík i medailou sv. Hu-

berta. Zaslúži si naše poďakovanie a 

obdiv. 

Každý rok sú poľovníci povinní pred-

ložiť všetky trofeje, ktoré boli ulo-

vené za uplynulú sezónu. Hodnoti-

teľská komisia posudzuje vhodnosť 

odstrelu a trofeje sa hodnotia na zá-

klade pridelených bodov C.I.C. Z 335 

predložených jeleních trofejí bola jed-

na ocenená zlatou, 10 striebornou a 

25 bronzovou medailou. Z 224 srn-

čích bola pridelená jedna strieborná 

a jedna bronzová medaila, zo 16 da-

nielích bola udelená  jedna zlatá, jed-

na strieborná  a jedna bronzová, z 59 

mufl ónov bolo 8 ocenených zlatou 

medailou a 6 bronzovou. Zo 61 pred-

ložených diviačích trofejí bola jedna 

zlatá, 4 strieborné a 8 bronzových 

medailí. Stále konštatujeme zvyšova-

nie stavov u hlavných druhov zveri,  

žiaľ stále sa zhoršuje kvalita trofejí u 

srnčej zveri, ktorá bola kedysi - naprí-

klad v oblasti Bansko-Štiavnicka jed-

na z najlepších na Slovensku. Výsled-

ky chovateľskej prehliadky pomáhajú 

poľovníkom pri spravovaní poľov-

ných revírov a pri plánovaní chovu a 

lovu v ďalších obdobiach. 

Za zdarný priebeh chovateľskej pre-

hliadky trofejí treba poďakovať OPK 

i RgO SPZ v Žiari nad Hronom, Le-

som SR – OZ Žarnovica a úprimne 

ďakujeme za pomoc aj dobrému člo-

vekovi Vladimírovi Stračinovi zo zver-

nice Mrázov kopec. Chovateľská pre-

hliadka trofejí bude formou výstavy 

sprístupnená do 28. marca 2014 a 

na jej návštevu srdečne pozývame aj 

všetkých čitateľov Štiavnických no-

vín.  snímka: Bc. Mária Ďurianová

Marian Číž

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí 

Slavomír Kicko oceňuje medailou Jozefa Trubana foto Mária Ďurianová

Valentínska 
kvapka krvi

Celoslovenská kampaň bola  za-

meraná na oslovovanie darcov 

krvi hlavne z radov mladých 

ľudí, no oslovila aj pravidelných 

darcov krvi. Jej cieľom bolo šíriť 

myšlienku darcovstva krvi, naj-

mä výchovou k darcovstvu krvi.

Táto myšlienka oslovila aj dar-

cov v našom meste a 5.3.2014 

prišlo darovať krv 82 darcov z 

toho krv darovalo 61 darcov a 

z toho bolo 13 prvodarcov. Me-

dzi darcami bolo veľa mladých 

ľudí, študentov z našich stred-

ných škôl, chemickej, lesníckej, 

gymnázia, ako aj pravidelní dar-

covia  krvi. Všetkým tým, ktorí 

prišli na odber, či už krv darova-

li, alebo z rôznych dôvodov krv 

darovať nemohli srdečne ďaku-

jeme a veríme, že sa aj naďalej 

budú zapájať do tak humánnej 

činnosti akou určite je darcov-

stvo krvi. Vďaka za spoluprácu  

patrí  NTS Banská Bystrica, ne-

mocnici Banská Štiavnica a Pe-

kárni Anton Antol.  

Katarína Senciová SČK
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Vážení lúštitelia! Výhru poukáž-

ku na nákup tovaru v hodnote 10,-

eur v predajni ALLCOM, Radničné 

nám. 11, Banská Štiavnica si výher-

ca môže vyzdvihnúť v redakcii ŠN. 

Správne znenie krížovky z č.8/2014: 

„Hlúpe je nevedieť sa udržať a dávať 

rady iným.“ Výhercom sa stáva Ta-

tiana Koóšová, Učiteľská 12, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na nákup tovaru v hodnote 10,-e-

ur v predajni Afashion, Radničné 

nám. 14, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížovku 

a zaslať spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 31.3.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok 

J.A.Komenského:  

A., Vedro pri studni, povraz so sluč-

kou, nie dolu, výskumný pracovník, 

časť ruky,   

B., Začiatok tajničky,    

C., Otravné látky, ruské mužské 

meno, druh korenia, sóda česky, 

otep,

D., Južný les, druh Evy, ruská rieka, 

horský alkoholický nápoj, sťa,    

E., Ostrov vo východosibírskom 

mori, pomaž, Marek, žena Andera 

z Košíc, tona,

F., Aviváž, Goja na-

opak, druh automo-

bilu, osobné záme-

no, erbium,   

G., Povzdych, aj, 

meno Pugačovovej, 

zbytočnosť, rieka 

vo Švajčiarsku,       

H., Časť tváre, 

dneská, veľký ples, 

ázijský štát, ozn. 

áut Topoľčian,      

I., Patriaci Adovi, 

strom i plod, ko-

niec tajničky,

J., 2. časť tajničky, 

sprchový gél, inici-

álky Ludovít Jaku-

bove,

K., Skutočnosť, pozeraj zriedkavo, 

gól česky, cápajme.

1., Zohol, meno Mikušeka, orol po 

nemecky,  

2., Obieha, veľa,   

3., Otec, kraj na Slovensku, vegeta-

riánska strava,

4., Veľký dom, Jeno z mien Bártu, 

rozkazuj,   

5., 50 v Ríme, dedko, francúzsky 

herec, spoluhlásky slova Lucia, 

6., Textová skratka,       

7., Seknutie, Mária, servovanie,

8., Sťal, vojenská výplata, české 

mesto,  

9., Obydlie žien pašu, pevná látka, 

doktor,          

10., Omotaj nas, agronóm skr., 

zvratné zámeno,          

11., Zviera podobné mačke, obyva-

teľ Arábie, Nasa naopak,        

12., Bájkar, korenie, takto, 

13., Je prvý, nočný podnik, družka 

Adama,

14., Je Nitrianske, samec svine, 

15., Časť tela, manželka Chaplina, 

hmotnostné jednotky,

16., Úder, talianske auto, samec 

kozy,

17., Poskok, lietadlo, český starší 

spevák,

18., Toto, 3.časť tajničky.

Pomôcky: Gama, doga, Saab, Aare, 

enofa, ulm, Cheb, ajon

 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 16 17 18

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

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. 

Piatok 21.3. o 18:30 hod.

Príbeh fi lMU: 
OdYseAOdYseA
Ďalšie pokračovanie príbehu fi lmu Ďalšie pokračovanie príbehu fi lmu 
od jeho zrodu od jeho zrodu 
po súčasnosť.po súčasnosť.
/20 roky ,príchod zvuku//20 roky ,príchod zvuku/
Vstupné:3,50€  študenti :2€Vstupné:3,50€  študenti :2€

Sobota 22.3. o 18:30 hod. Sobota 22.3. o 18:30 hod. 

10 prAvidiel10 prAvidiel
Komédia, Česko, 2014,MP   Vstup-Komédia, Česko, 2014,MP   Vstup-
né:4€né:4€
Hlavný hrdina novej komédie Ma-Hlavný hrdina novej komédie Ma-
rek, je typickým príkladom mladé-rek, je typickým príkladom mladé-
ho mimoňa, žijúceho vo vlastnom ho mimoňa, žijúceho vo vlastnom 
svete. Jedného dňa mu  jeho drá-svete. Jedného dňa mu  jeho drá-
hu prekríži žena jeho snov a jej prí-hu prekríži žena jeho snov a jej prí-
tomnosť mu život obráti úplne naru-tomnosť mu život obráti úplne naru-
by. Marek sa beznádejne zamiluje. by. Marek sa beznádejne zamiluje. 
Marek  pod vedením svojho otca a Marek  pod vedením svojho otca a 
priateľov absolvuje veľmi svojrázny priateľov absolvuje veľmi svojrázny 
kurz dievčenskej psychológie. Platí kurz dievčenskej psychológie. Platí 
však tých 10 zaručených pravidiel však tých 10 zaručených pravidiel 
presne podľa kníh? Ako sa líši teó-presne podľa kníh? Ako sa líši teó-
ria a prax zvádzania?ria a prax zvádzania?

Nedeľa 23.3. o 15:00 hod.edeľa 23.3. o 15:00 hod.

VeľkÁ orieškovÁ VeľkÁ orieškovÁ 
lúpežlúpež
Animovaný / Dobrodružný / Ko-Animovaný / Dobrodružný / Ko-
média / Rodinný,Kanada ,Juž-média / Rodinný,Kanada ,Juž-
ná Kórea ,USA, 2014, 86 min, ná Kórea ,USA, 2014, 86 min, 
Vstupné:4€Vstupné:4€
Veveričiak Surly a jeho potkaní ka-Veveričiak Surly a jeho potkaní ka-
marát Buddy majú niečo za lubom. marát Buddy majú niečo za lubom. 
Zima sa nezadržateľne blíži a oni Zima sa nezadržateľne blíži a oni 
premýšľajú, kde v meste nazhro-premýšľajú, kde v meste nazhro-
maždia zásoby? Zúfalá doba si žia-maždia zásoby? Zúfalá doba si žia-
da zúfalé činy, a preto sa spoločne da zúfalé činy, a preto sa spoločne 
so svojimi kumpánmi pokúsia vy-so svojimi kumpánmi pokúsia vy-
kradnúť obchod s orieškami. Nič kradnúť obchod s orieškami. Nič 
ale nie je tak jednoduché, ako sa im ale nie je tak jednoduché, ako sa im 
na prvý pohľad zdalo...na prvý pohľad zdalo...

Nedeľa 23.3. o 17:30 hod.Nedeľa 23.3. o 17:30 hod.

GrANd BUdApesT GrANd BUdApesT 
hoTelhoTel
Komédia / Dráma, USA, 2014, Komédia / Dráma, USA, 2014, 
100 min MP:12  Vstupné:4€100 min MP:12  Vstupné:4€
Príbeh snímky Grandhotel Buda-Príbeh snímky Grandhotel Buda-
pešť, nakrúteneho v Európe, sa za-pešť, nakrúteneho v Európe, sa za-

meriava na život hlavnej postavy, meriava na život hlavnej postavy, 
legendárneho vrátnika M. Gustava legendárneho vrátnika M. Gustava 
(Ralph Fiennes) v jednom z veľko-(Ralph Fiennes) v jednom z veľko-
lepých maďarských hotelov 20. sto-lepých maďarských hotelov 20. sto-
ročia, ktorý zamestná a zoberie pod ročia, ktorý zamestná a zoberie pod 
svoje krídla mladého chlapca...Bi-svoje krídla mladého chlapca...Bi-
zarný príbeh plný vtipných záple-zarný príbeh plný vtipných záple-
tiek,s hviezdnym  hereckým obsa-tiek,s hviezdnym  hereckým obsa-
dením.dením.

Streda 26.3. o 18:30 hod.Streda 26.3. o 18:30 hod.

10 prAvidiel10 prAvidiel
Komédia, ČR, 2014, MP, Vstup-Komédia, ČR, 2014, MP, Vstup-
né:4€né:4€

Piatok 28.3. o 18:30 hod.Piatok 28.3. o 18:30 hod.

NoeNoe
Dráma / Fantasy, USA, 2014   Dráma / Fantasy, USA, 2014   
MP:12   Vstupné:4€MP:12   Vstupné:4€
Biblický hrdina Noe trpí apoka-Biblický hrdina Noe trpí apoka-
lyptickými víziami, predpovedajú-lyptickými víziami, predpovedajú-
ci skorú potopu celého sveta. Noe ci skorú potopu celého sveta. Noe 
urobí všetko preto, aby zachránil urobí všetko preto, aby zachránil 
svoju rodinu pred blížiacou sa ka-svoju rodinu pred blížiacou sa ka-
tastrofou. Je ale obava skutočná?tastrofou. Je ale obava skutočná?

PiatokkkkkkkPiatokkk 

ríbríb

Kupón č. 10
Krížovka
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OSOBNOSŤ:OSOBNOSŤ:

Zdenka Predná (populárna sloven-
ská speváčka, lokálpatriotka)
Juraj Červenák (populárny a pre-
kladaný slovenský spisovateľ žán-
ru Fantasy, autor vyše 20 románov, 
Banskoštiavničan)
Janka Bernáthová (poetka, spisova-
teľka a interpretka, redaktorka ŠN)
Zdenka Koreňová (banskoštiavnic-
ká autorka, hudobníčka a speváčka, 
pedagogička)
Katarína Kissová (banskoštiavnická 
poetka, autorka a interpretka)

KOLEKTÍV:KOLEKTÍV:

Paradajz pikčr (populárny a obľúbe-
ný banskoštiavnický divadelný sú-
bor, žiadaný a oceňovaný na diva-
delných prehliadkach)
Texasky (nezabudnuteľný, originál-
ny a veľmi úspešný detský tanečný 
súbor s mnohými celoslovenskými aj 
zahraničnými oceneniami)
Autorský klub literátov, hudobní-
kov a výtvarníkov (v r. 2013 sa au-
torsky a interpretačne podieľal na 
mnohých kultúrnych podujatiach v 
našom meste i mimo neho) 
ZUŠ (množstvom svojich vystúpe-
ní pravidelne obohacuje nejedno vý-
znamné podujatie v našom meste)  
Sitňan (folklórny, hudobno-tanečný 
spevácky súbor reprezentuje Banskú 
Štiavnicu už 30 rokov pod súčasným 
vedením na najvýznamnejších kul-
túrnych podujatiach)

PODUJATIE:PODUJATIE:

Zimomravenie (úspešné zimné pod-
ujatie pre deti narástlo na popularite, 
3. ročník)
Cap a l´est (multikultúrne originálne 
stretnutie s literatúrou a divadlom 
so značným záujmom odbornej, ale 
i širokej verejnosti na pôde Banskej 
Štiavnice) 
Digitalizácia kina Akademik (úspeš-
ný kultúrny počin, ktorým sa poda-
rilo vo významnej miere potvrdiť 
Banskej Štiavnici punc kultúrneho 
mesta)
Náckova Štiavnica (Jedno zo sym-
patických podujatí, ktorým organi-
zátori BŠHBS, POS, Živena a i. ne-
dovolia zahynúť baníckym tradíciám 
nášho mesta)
Cyklus autorských večerov (obľúbe-
né posedenia pri peknom slove, hud-
be, či výtvarnom umení)

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Kontakt:

 V uplynulých dňoch sme mali mož-

nosť spolu vytvoriť nominácie na 

ocenenie za zásluhy v minulom 

roku v oblasti kultúry. 

Komisia kultúry v spolupráci s vami 

vybrala užšie nominácie, z ktorých 

po verejnom hlasovaní vzíde víťaz 

v každej kategórii a následne bude 

ocenený na slávnostnom poduja-

tí v apríli tohto roku. Do 31.3.2014 

môžete hlasovať za svojho favorita 

v každej kategórii prostredníctvom 

ŠN, alebo e-mailovej adresy kultu-

ra@banskastiavnica.sk. Do e-mailu, 

príp. na hlasovací lístok napíšte svo-

ju adresu, aby ste mohli byť zaradení 

do žrebovania o peknú cenu. Hlasuj-

te len raz, duplicitné hlasy sa nebu-

dú brať do úvahy. Tešíme sa na vašu 

ďalšiu spoluprácu. 

KK pri MsZ v BŠ

ZAHLASUJTE ZA 
OSOBNOSŤ, KOLEKTÍV A PODUJATIE ROKA 2013

ve, hud

Milí čitatelia, pokračujeme 

v sérii článkov z mestskej 

knižnice. 

V tomto čísle vám ponúkame nie-

koľko NAJ zaujímavostí z roku 

2013, ako sú najaktívnejší čita-

telia, najčítanejšie knihy na jed-

notlivých oddeleniach a pod. S 

dovolením našich skalných čita-

teľov uvádzame aj ich mená:

NAJaktívnejší čitatelia v det-
skej literatúre boli: Matúš Bie-

ly, žiak 8.roč. ZŠ J. Kollára, kto-

rý prečítal 78 kníh, druhé miesto 

si „vyčítala“ Barborka Murgačo-

vá, štvrtáčka zo ZŠ J. Horáka s 

52 knihami a do tretice - Andrea 

Gréčová, žiačka 6. roč. ZŠ J. Kol-

lára zvládla 27 kníh.

NAJaktívnejší dospelí čitate-
lia boli: pani Šuhajdová Rena-

ta, ktorá si v danom roku požiča-

la neuveriteľných 163 kníh, pani 

Navrátilová Monika si urobila ra-

dosť so 144 knihami a v tesnom 

závese pán Pavel Kašiar prečítal 

134 kníh za rok.

Ďakujeme týmto našim čitate-

ľom, že vylepšujú štatistiku aj 

za tých, čo neprečítajú ani jednu 

knihu z našej ponuky.

A aké boli NAJčítanejšie kni-
hy?
Detská literatúra: 1. strašidelno-

detektívne príbehy zo série Klub 

záhad Th omasa Brezinu, 2. de-

tektívne príbehy zo série Tigrí 

tím, tiež od T. Brezinu, 3. Opice z 

našej police od Kristy Bendovej, 

z náučných kníh zvíťazili Dra-

hé kamene, Spoznaj svojho psa a 

Kone a žriebätá.

Literatúra pre dospelých: 1. Ne-

sbo Jo - Bohyňa pomsty, 2. Ba-

loghová  Mary - Pravá láska, 3. 

Gondová Blanka - Carpona v pla-

meňoch

NAJčítanejší banskoštiavnic-
ký autor: Juraj Červenák

NAJmladší aktívny čitateľ má 

5 rokov, NAJstarší čitateľ má 90 

rokov.

NAJvyššia návštevnosť v kniž-
nici býva medzi 9.00- 11.00 

hod.

A posledná štatistická informá-

cia: z čitateľov knižnice je vyšší 

percentuálny podiel žien ako 

mužov, jednoznačne vyhrávajú 

ženy so 70,18%. Je síce možné, 

že ženy skôr unikajú z reality do 

sveta kníh, ale určite si tým udr-

žujú duševné zdravie a vitalitu. 

Toto prajeme zároveň všetkým 

našim čitateľom a všetkých bez 

rozdielu srdečne znovu pozýva-

me do sveta kníh, kde je všetko 

možné a nič nemožné. A že číta-

nie kníh môže mať pre nás hlbší 

význam, než len zabitie voľného 

času, nech dopovie za nás Maxim 

Gorkij: „Za všetko, čo je vo mne 

dobré, vďačím knihe“...vyberajme 

si dobre. Mestská knižnica

Niekoľko štatistík z mestskej knižnice

Jarný rez 
stromkov
SZZ – Základná organizá-

cia v Štefultove uskutoční dňa 

22.3.2014 „Jarný rez stromkov“ 

v Pukanci. Zraz  je o 9:00 hod. 

v Pukanci na námestí. Ukážka 

rezu je pre všetkých záujemcov, 

ktorí by radi sa niečomu priuči-

li. Doprava je individuálna. Bliž-

šie info na tel.č.: 0903 250 921. 

SZZ - Základná organizácia v 

Štefultove vás pozýva na výroč-

nú členskú schôdzu, ktorá sa 

uskutoční 30.3.2014 (nedeľa) o 

14:30 hod. v Dome záhradkárov 

na Štefultove.

    Výbor ZO SZZ Štefultov BŠ

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok 11.00-20.30 

Streda 13.00-20.30 

Štvrtok 13.00-20.30 

Piatok 13.00-20.30 

Sobota 14.00-20.00 

Nedeľa 14.00-20.00 

Otváracie 
hodiny
Plaváreň -
plavecký bazén

Výročná členská 

schôdza
Dňa 12.marca 2014 sa uskutočni-

la v Kultúrnom centre v Banskej 

Štiavnici výročná členská schôdza 

Základnej organizácie Únie nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska v 

Banskej Štiavnici, ktorá bola spo-

jená aj s MDŽ. Niesla sa v srdeč-

nom a priateľskom stretnutí. Za 

čo veľká vďaka patrí primátorke 

mesta Mgr. Nadežde Babiakovej a 

p. Mgr. Márii Petrovej, ktorá spes-

trila schôdzu básňami a vtipmi. 

Ďakujeme aj sponzorom Chlieb – 

pečivo Anton Antol, s.r.o., p. Jú-

lii Ernekovej – Potraviny LN Tra-

de. Všetkým ďakujeme i členom a 

prajeme im pevné zdravie.

 Výbor ZO ÚNSS

Oznam
Prevencia a pomoc pri bolestiach 
svalov a kĺbov – masáže, bankova-
nie, plaváreň, Banská Štiavnica.
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Táto zima priateľom zimných 

športov veľmi nepriala.

 V snahe neporušiť dlhú tradíciu aj 

napriek nedostatku snehu sa lesní-

ci zo Spojenej školy v Banskej Štiav-

nici rozhodli usporiadať 32.ročník 

Memoriálu Dušana Višňovca v be-

žeckom lyžovaní.

Miestom konania preteku sa dňa 

12. marca 2014 stala Skalka pri 

Kremnici. V areáli bežeckého lyžo-

vania  si zmerali svoje sily a schop-

nosti v behu na lyžiach voľnou tech-

nikou kategórie od dorastencov až 

po veteránov. 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách  

sa stali dorastenec Štáner  a doras-

tenka Koreňová obaja zo Spojenej 

školy Banská Štiavnica, u mužov 

vyhral. Kozák a kategóriu veterá-

nov  Ing.Cengel.

Poďakovanie patrí organizátorom a 

sponzorom, ktorí zabezpečili vyso-

kú úroveň preteku. 

M. Novák

Všetci „rušili“ pre nedostatok 
snehu - lesníci nie!

Lesníci na Skalke pri Kremnici foto archív autora

Jednoznačné 
víťazstvo
 LN TRADE  vyhralo nad 

druhým celkom tabuľky

V. liga v stolnom tenise. Stolní te-

nisti LN TRADE vyhrali v predpo-

slednom kole 5. Ligy v stolnom 

tenise po výbornom výkone nad 

druhým celkom tabuľky STK Vy-

hne „B“ jednoznačne 15:3. Druž-

stvo tak má stále možnosť obsadiť 

konečné 3. miesto ak v posled-

nom kole na domácich stoloch 

zvíťazí.  Výborný výkon podali Bu-

zalka a Marko, ktorí získali po 4 

body. Nebyť niektorých prekva-

pivých zaváhaní družstva, mohlo 

ašpirovať aj na 2. miesto, nakoľko 

skoro všetkých súperov z hornej 

časti tabuľky v odvetnej časti po-

razilo. Posledné stretnutie tohto-

ročnej sezóny odohrá LN TRA-

DE na domácich stoloch v nedeľu 

23.3.2014 proti STK Vyhne „C“, a 

v prípade víťazstva obsadí koneč-

né 3. miesto.

LN TRADE – STK Vyhne „B“ 15:3

Body za KN TRADE: štvorhry: 

Prokaj-Sedilek/ Dobrovič-Marko

dvojhry: Buzalka a Marko po 4, 

Dobrovič 3, Sedilek 2

Ján Sedilek

V dňoch 15. – 16.3.2014 sa konalo 

v Rimavskej Sobote 1. kolo SPŽ pla-

veckých pretekov.

 Na pretekoch sa zúčastnili aj plav-

ci z PK Banská Štiavnica. Prinášame 

výsledky: 

9 roč. a mladší:

Patrik Maruniak: 6. 25m voľ. spô-

sob 21.40, 3. 25m prsia 25.49

9. – 12. roč.:

Matej Maruniak: 35. 50m voľ. spô-

sob 50.70, 19. 50m znak 54.21

Andrej Berlanský: 20. 50m voľ. 

spôsob 34.68, 19. 100m voľ. spôsob 

1:19.37, 13. 100m znak 1:32.14

Michal Balász: 26. 50m voľ. spô-

sob 35.74, 30. 50m znak 47.27, 13. 

50m prsia 47.43

Emma Ľuptáková: 32. 50m voľ. 

spôsob 43.08, 12. 50m prsia 52.26

Timea Melicherčíková: 20. 50m 

voľ. spôsob 40.80, 4. 50m prsia 

48.11

Paulína Lepáčeková: 49. 50m voľ. 

spôsob 43.92, 30. 50m prsia 47.96

13. – 14. roč.:

Šimon Ernek: 6. 50m voľ. spôsob 

29.59, 4. 100m voľ. spôsob 1:04.34, 

6. 50m prsia 39.54, 3. 100m prsia 

1:22.40, 4. 50m motýlik 32.47, 4. 

100m polohové preteky 1:12.72

Barbora Michalová: 16. 50m voľ. 

spôsob 33.51, 20. 100m voľ. spô-

sob 1:16.11, 5. 50m prsia 40.00, 6. 

100m prsia 1:26.98, 13. 50m motý-

lik 38.02

Timea Potančoková: 2. 50m voľ. 

spôsob 29.54, 4. 100m voľ. spô-

sob 1:04.95, 4. 50m prsia 38.35, 4. 

100m prsia 1:23.02, 3. 50m motý-

lik 33.22, 3. 100m polohové prete-

ky 1:14.32

15. roč. a starší:

Matej Ernek: 6. 50m voľ. spôsob 

26.40, 4. 100m voľ. spôsob 58.05, 

3. 50m znak 30.52, 3. 100m znak 

1:06.38, 4. 50m motýlik 28.38, 2. 

100m motýlik 1:02.04, 6. 100m po-

lohové preteky 1:07.78

Orság Dalibor Daniel: 10. 50m 

voľ. spôsob 26.91, 3. 50m prsia 

32.82, 5. 100m prsia 1:15.42, 8. 

100m polohové preteky 1:08.21

Marek Konečný: 7. 100m prsia 

1:15.14

Štafeta mix:

Orság D., Michalová B., Potančo-

ková T., Ernek M.: 4. 4 x 50m voľ. 

spôsob 1:54.73

PK Banská Štiavnica 

Pohár priateľstva v plávaní

9. kolo

V 9. kole cestovali naši šachisti 

na „horúcu pôdu“, do Vinice, kto-

rá stále nestráca nádej na postup 

do 2. ligy. Zápas bol zaujímavý a 

rozhodla ho prevaha domácich na 

"zadných" šachovniciach, kde sme 

získali iba pol bodu. Keďže v súťa-

ži hrá nepárny počet družstiev,  v 

desiatom kole máme voľno.

ŠK Vinica - Opevnenie Banská 

Štiavnica   5:3

Vyhral Hipszki, remizovali Kuchy-

ňa, Prekopp, Zicho a Majsniar

ŠK Orlová Pohorelá  - ŠK MsL 

Kremnica   5:3

ŠK TH Junior Banská Bystrica 

CVČ - ŠO Podbrezová   3:5

Slovan Sliač - ŠK Čebovce B  2:6

ŠK Podpoľanie Detva - ŠK Garde 

CVČ Detva A  4,5:3,5

ŠK Veža Banská Bystrica B - ŠK 

Magnezit Jelšava   6:2

FTC Fiľakovo B - ŠK Slovan Modrý 

Kameň  5,5:2,5

Slovan Hrnčiarske Zalužany - ŠK 

B6 Lučenec  1,5:6,5

ŠK Garde CVČ Detva B - PŠK Ri-

mavská Sobota  2,5:5,5

Standa Kuchyňa

III. liga v šachu - skupina C2

Oznamy pre 
členov SZTP
Výbor Slovenského zväzu te-

lesne postihnutých v BŠ pozý-

va svojich členov a priaznivcov 

na prehliadku do Slovenského 

banského múzea – expozícia 

mineralogicko-geologická dňa 

26.marca 2014. Stretneme sa 

v uvedený deň o 10,30 hod. pod 

Hríbom. 

Výbor SZTP oznamuje svojim 

členom, že v priebehu marca 

budú úradné hodiny v kance-

lárii zväzu len každú stredu od  

8:00 – 14:00 hod. Oznamujeme 

svojim členom, že v rámci nášho 

zväzu pôsobí na Krajskom zvä-

ze telesne postihnutých odbor-

ná pracovníčka poskytujúca 

sociálne poradenstvo. Akredi-

tované pracovisko sa nachádza 

vo Zvolene oproti nemocnici, 

Bernolákova ul. 1, 969 01 Zvo-

len. Odborná pracovníčka Mgr. 

Janka Šályová, tel.č.: 045/533 

53 68, na uvedenom tel.č. a ad-

rese.

Ivan Madara, predseda OC    
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služby

inzercia

Predám prerobený 2-izbový  

tehlový byt na Križovatke, cena 36 

000,-€, tel.č.: 0907 791 861

Prenajmem zariadený byt v BŠ,  

tel.č.: 0918 304 969

Dám do prenájmu 2-izbový byt  na  

Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

Predám záhradu s chatkou, cena  

dohodou, tel.č.: 0908 502 023

Prenajmem 1-izbový zariadený byt  

pod Kalváriou, tel.č.: 0910 488 211 

Prenajmem 3-izbový byt na  

Drieňovej, tel.č.: 0903 761 217

Dám do prenájmu RD v B.Studenci  

slušnej rodine, tel.č. 0907 712 460

Predám slnečný 2 izbový byt v  

Banskej Štiavnici na Drieňovej, 2 

poschodie, pôvodný stav, zateplený, 

zariadený. Tel 0903 255 677

Taxi nonstop 0940 747 999 

Provident pôžičky aj pre  

nezamestnaných, tel.č.: 0907 693 596

Predám Š-Octavia Albiente 1.8T,  

rok výr. 2001, 20V, výkon 110 kW, po 

výmene bŕzd, tlmičov, platničiek, cena 

2200,-Eur, kontakt: 0905 988 766 

Predám Fiat Ducato Combinato  

iJTD 2.8 N1, rok výr. 2001, super 

stav, 6 miest, vymenený rozvod + ná-

plne a fi ltre, ťažné, 270 000 km, cena 

2 700,-eur, kontakt: 0917 994 380

12

reality

práca
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Prijmeme čašníka/čašníčku. Aj  

dlhodobo. Informácie na tel.č.: 

045/6922319

Práca na kratší úväzok počas apríla  

– septembra na Kalvárii. Podmienkou 

je aby bol uchádzač evidovaný na 

úrade práce. Kontakt: 0905 382 885, 

kalvaria@kalvaria.org. 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Masáže - T.Krištoffová Masáže - T.Krištoffová 
klasická, Bowenova, lymfod-
renáž Otváracie hodiny: - 
párny týždeň: UT, ST, ŠT, PI 
12:00 - 20:00 SO, NE - obj. - 
nepárny týždeň: UT, ST, ŠT 

12:00 - 20:00 Plaváreň, 
Mládežnícka 10, B.Štiavnica 
Kontakt: 0911 605 145Kontakt: 0911 605 145

Stalo sa už samozrejmosťou, 

že Divadlo Pivovaru ERB 

pravidelne ponúka svojim 

návštevníkom vynikajúce 

predstavenia zo slovenskej 

a českej divadelnej scény. 

Na 11. apríla 2014 však pripravuje ab-

solútnu hudobnú lahôdku: českú jazz-

rockovú legendu Jazz Q, ktorá tu pri 

príležitosti 50. výročia svojho založe-

nia odohrá jediný koncert na Sloven-

sku. Začiatky Jazz Q siahajú do 60. 

rokov minulého storočia, keď kape-

la pod vedením Martina Kratochvíla 

ešte nemala názov a starala sa o hu-

dobnú kulisu recitátorov beatnickej 

poézie v pražskej Poetickej vinárni Vi-

ola. Spomedzi veršov vytŕčali muzi-

kanti natoľko, že sa diváci začali do-

žadovať ich samostatného koncertu. 

Členovia kapely súhlasili a keď sa ne-

vedeli rozhodnúť, pod akým menom 

by mali hrať, iniciatívy sa chopila ad-

ministratívna pracovníčka Violy a na 

pripravovaný plagát jednoducho na-

písala Jazz Q. Vraj práve tento názov 

uchránil skupinu od osudu iných hu-

dobníkov v 70. rokoch, ktorým ko-

munistická strana zakázala činnosť. 

Milovníci marxizmu-leninizmu totiž 

pripustili, že jazz je hudba čiernych 

otrokov, a tak si skupinu so slovom 

jazz v názve netrúfl i zrušiť, hoci v tom 

čase Jazz Q hrali tvrdý rock. Skupinu 

založili v roku 1964 Martin Kratochvíl 

a Jiří Stivín, v tom čase ovplyvnení 

free jazzom a ďalšími exkluzívnymi 

jazzovými prúdmi. Koncertovali po 

celej Európe a získavali mnohé ocene-

nia. Aj keď v roku 1970 nahrali spolu s 

Blue Eff ectom Radima Hladíka album 

Coniunctio, za skutočný začiatok po-

važuje Martin Kratochvíl až album Po-

zorovatelna z roku 1973 nahraný už 

bez Jiřího Stivína. V kapele sa odvte-

dy vystriedalo mnoho zvučných mien 

(napríklad Luboš Andršt, Vladimír 

Padrůněk, František Francl) a spre-

vádzala niekoľkých spevákov (naprí-

klad Oskar Petr, Jana Kratochvílová). 

Vydala doteraz desať albumov, ktoré 

boli komerčne úspešné, no zároveň 

bodovali aj u hudobnej kritiky. Málo-

kto vie, že album Elegie z roku 1976 

sa podľa hlasovania britských hudob-

ných kritikov stal jedným z dvadsia-

tich albumov, ktoré najviac ovplyvnili 

minulé storočie. Jazz Q dodnes hra-

jú hudbu, ktorá stojí nad hudobnými 

trendmi a jej kvalitu a štýlovosť ťažko 

spochybniť. V minulom roku vydali 

album Znovu a v tomto roku si pripo-

mínajú 50. výročie svojho vzniku. Ich 

koncert v Divadle Pivovaru ERB je je-

dinou hudobnou oslavou tohto jubi-

lea na Slovensku. Jazz Q sa predstavia 

v zložení: Martin Kratochvíl, Oskar 

Petr, Zdeněk Crissa Fišer, Vajco Deczi 

a Přemysl Drát Faukner. Lepší úvod k 

plánovaným koncertom ďalších hu-

dobných legiend ako Luboš Andršt, 

Michal Prokop, Radim Hladík či Mari-

án Varga sme si ani nemohli želať.

Tím pivovaru Erb

Dňa 05. 03. 2014 pri 69. výročí oslobodenia obce si občania Prenčova s 

členmi SZPB, MO MS, žiakmi ZŠ spolu s pracovníkmi Obecného úradu Pre-

nčov na čele so starostkou obce Mgr. Alenou Ciglanovou, položili veniec k 

pomníku padlých hrdinov.                                           Výbor MO MS Prenčov

69. výročie oslobodenia

Pozývame vás do divadla Erbu


