
Ako ďalej
so záchrannou službou 

v Štiavnici 

str.4

Udeľovanie
cien v oblasti 

kultúry a športu

str.6

Zbieraj
body za odpady

a vyhraj

str. 3

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

Ako

24. apríl 2014 číslo 15 ročník XXV cena 0,40 €

o ďalejo

INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

pripravilo projekt rekon-

štrukcie objektu súp. č. 177,  

postavenom na pozemku parc. 

č. 3922 k. ú. Banská Štiavnica 

na Kammerhofskej ul. 1 v 

Banskej Štiavnici. 

Objekt je Národnou kultúrnou pa-

miatkou vedenou v Ústrednom zo-

zname pamiatkového fondu pod čís-

lom 2517. Projekt s názvom „DOM 

MEŠTIANSKY nárožný, Kammer-

hofská 1 súpisné číslo 177, Banská 

Štiavnica – Kultúrne centrum“ bol 

pripravený v rámci výzvy ROP-3.1-

2013/01 Regionálneho operačného 

programu,

Projekt obnovy Kultúrneho centra

Mesto Banská Štiavnica pripravilo 

v rámci výzvy SK05 Zachovanie a 

revitalizácia kultúrneho dedičstva 

a Podpora rozmanitosti v kultúre a 

umení v rámci európskeho kultúr-

neho dedičstva fi nancovaného z Fi-

nančného mechanizmu EHP pre 

projekty sprístupňujúce kultúrne 

dedičstvo verejnosti projekt s ná-

zvom „Obnova objektu 202/II RU-

BIGALL s prebudovaním podkro-

via, Námestie sv.Trojice“.

Budova až do začatia rekonštrukcie 

v septembri 2009 bola sídlom Od-

delenia mestskej kultúry, cestovné-

ho ruchu a športu Mestského úradu 

v Banskej Štiavnici. V budove bola 

tiež umiestnená Mestská knižnica 

a priestory pre výstavy, zasadnutia, 

školenia. Podkrovie objektu bude v 

prípade schválenia nenávratného 

fi nančného príspevku slúžiť pre re-

alizáciu koncertov, malých javisko-

vých foriem a rôznych iných kul-

túrnych podujatí. Prízemie po jeho 

dokončení bude slúžiť na komerč-

né účely. 

V rámci projektu bude zároveň osa-

dené výťahové teleso v centrálnej 

polohe stavby v schodiskových ha-

lách, pre zabezpečenie bezbariéro-

vého prístupu pre verejnosť. 

Navrhovaná obnova objektu a  

stavebné úpravy riešia vytvore-

nie odbytového – kaviarenského 

priestoru na prízemí, kompletnú 

rekonštrukciu sociálnych zariadení 

na všetkých podlažiach, vytvorenie 

viacúčelovej sály v podkroví, reali-

záciu bezbariérového prístupu na 

všetky podlažia prostredníctvom 

výťahu.

Rekonštrukcia Rubigallu 

Stretnutie 
pletárov
Srdečne Vás pozývame na pria-

teľské športovo-kultúrne pod-

ujatie pre všetkých bývalých 

i súčasných pletárov, ktoré sa 

uskutoční vo štvrtok 8.5.2014 

od 10:00 hod. na štadióne Ban-

ská Štiavnica (v prípade nepriaz-

nivého počasia sa podujatie 

bude konať v Kultúrnom centre, 

Kammerhofská 1 v B.Štiavnici).

Program: Privítanie / Kultúrny 

program, Priateľské debaty / kle-

betnica, Tombola / Športové pod-

ujatia, Občerstvenie / guľáš, ka-

pustnica. Súčasťou programu 

bude kreslo pre hosťa, na ktoré 

zasadnú 3 zaujímavé osobnosti z 

nášho mesta ale i z oblasti  textil-

ného pletiarstva. Ďalej v progra-

me vystúpia p. R. Hauzer na akor-

deóne, manželia Debnárovci, 

tanečný súbor "Jašteričky" z Klu-

bu dôchodcov Štefultov, hudob-

né zoskupenie R.D.S. (Radiansky, 

Debnár, Šemoda) a Jozef Koóš, 

módna prehladka fi rmy Svetro, 

s.r.o., a iné zaujímavé atrakcie. 

Vstupné: 1,-euro (v cene je guláš a 

lístok do tomboly). Koláčik, alebo 

fľaštička sú vítané. Odvoz organi-

zovaných skupiniek minibusom 

treba vopred dohodnúť na tel.č.: 

0908 963 829, p. Kyjovský 0910 

933 916. Bližšie info: 0908 963 

829, e-mail: svetro@stonline.sk.

Organizačný výbor

Mesto Banská Štiavnica pripravilo

v rámci výzvy SK05 Zachovanie a

revitalizácia kultúrneho dedičstva

a Podpora rozmanitosti v kultúre a

umení v rámci európskeho kultúr-

neho dedičstva fi nancovaného z Fi-

nančného mechanizmu EHP pre

projekty sprístupňujúce kultúrne

dedičstvo verejnosti projekt s ná-

zvom „Obnova objektu 202/II RU-

BIGALL s prebudovaním podkro-

via, Námestie sv.Trojice“.

�3.str.

�3.str.

Pamätný
koncert skupiny

QUEEN
Piatok 25.4. o 20:00 hod.Piatok 25.4. o 20:00 hod.
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z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

22.4.

p y

Zájazd
Slovenský zväz záhradkárov orga-

nizuje dňa 26.4.2014 zájazd do 

Nitry na výstavu Gardénia. Bližšie 

info: 0903 250 921. SZZ

V uplynulých týždňoch 

mimoriadne často rezonovali 

v médiách významné 

osobnosti, ktoré mali, resp. 

stále majú trvalý kontakt 

s naším mestom, či okresom. 

Prípravu na štúdium v zahrani-

čí na Gymnáziu v Banskej Štiav-

nici absolvovali minister za-

hraničných vecí a európskych 

záležitostí Miroslav Lajčák, Ale-

xander Duleba – predseda Slo-

venskej spoločnosti pre zahra-

ničnú politiku (založila ju a jej 

prvou predsedníčkou bola ban-

skoštiavnická rodáčka Mag-

da Vášáryová) i Robert Hajšel – 

riaditeľ Informačnej kancelárie 

Európskeho parlamentu v Bra-

tislave, ktorý je aj banskoštiav-

nickým rodákom a má trvalý 

kontakt s naším mestom. Svoje 

detstvo a mladosť prežil v Ban-

skej Štiavnici Jaroslav Naď z 

Európskej strategickej rady. M. 

Lajčák mal pozoruhodnú aktivi-

tu v zahraničí v súvislosti s uda-

losťami na Ukrajine, tieto uda-

losti častokrát aj denno-denne 

mimoriadne zasvätene komen-

tovali vo viacerých celosloven-

ských médiách A. Duleba a J. 

Naď. R. Hajšel sa systematic-

ky angažuje na rôznych poduja-

tiach a taktiež sa permanentne 

angažuje v celoslovenských mé-

diách v súvislosti s blížiacimi sa 

voľbami do Európskeho parla-

mentu a 10. výročím vstupu SR 

do Európskej únie.

Špecifickú formu angažovanos-

ti priamo na Ukrajine preukázal 

gréckokatolícky biskup Milan 

Šášik, ktorý pred svojim pôsobe-

ním na Ukrajine bol najprv kato-

líckym kňazom v Banskej Belej a 

potom na Vysokej. Zúčastnil sa 

aj podujatí pri príležitosti 26. 

výročia sviečkovej manifestá-

cie v Bratislave. Na zhromažde-

ní na Hviezdoslavovom námestí 

mal prejav a bol aj hlavným ce-

lebrantom na sv. omši v Dóme 

sv. Martina. Na udalosti v Ky-

jeve si zaspomínal nasledovne: 

„To, že na Majdane, kde takmer 

3 mesiace stáli ľudia za to, aby 

na Ukrajine bola demokracia, že 

medzi nimi boli stále prítomní 

kňazi všetkých konfesií, že cir-

kev sa modlila s národom, to je 

znakom toho, že situácia zjed-

notila Ukrajinu“. Ján Novák

Redakčná rada VIO TV.  

Príprava materiálu k majetko- 

právnemu usporiadaniu a súd-

nym sporom.

Pracovná porada k úprave zele- 

ne v meste a miestnych komu-

nikácií.  

Riešenie problematiky det- 

ských ihrísk.  

23. 4.

Uskutočnilo sa pracovné stret- 

nutie k riešeniu problematiky 

bezdomovcov.  

Pracovné stretnutie k príprave  

a organizačnému zabezpečeniu 

cyklopretekov.  

24. 4. 

Účasť na prezentácii mesta  

Banská Štiavnica v Slovenskom 

inštitúte v Budapešti.  

25. 4.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.

Príprava stavebných akcií a ich  

fi nančného zabezpečenia na 

roky 2014 - 2015.

Zasadnutie Zastupiteľstva  

BBSK.

Andrea Benediktyová

Oslavy 1.mája
Za účasti predstaviteľov strany 

SMER-SD a vedenia mesta Ban-

ská Štiavnica sa uskutočnia oslavy 

1. mája 2014. Kultúrny program: 

rómska skupina Šukovci z Čier-

neho Balogu, folklórny súbor Ba-

ďančan + tombola. Miesto: Hote-

lová akadémia od 13.00 hod. na 

sídl. Drieňová

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť!

 Organizátori

Štiavničania v kurze

Automaty

Chcela by som sa opýtať, kde 

môžu a kde nemôžu byť výher-

né automaty v našom meste? 

A ako je možné, že na sídlisku 

Drieňová je v pohostinstve Tola 

umiestnených niekoľko výher-

ných automatov, keďže hneď v 

blízkosti je materská škôlka ? 

Vierka

Odpoveď:

Vážená pani Vierka, 

Mesto Banská Štiavnica vykoná-

va dozor nad dodržiavaním zá-

kona č. 171/2005 Z.z. o hazard-

ných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov a taktiež roz-

hoduje o udelení individuálnej 

licencie, ak tak ustanovuje ten-

to zákon. Prevádzkovanie vý-

herných prístrojov a videohier, 

s výnimkou ich prevádzkovania 

v herni, je zakázané vo vzdia-

lenosti do 200 metrov od ško-

ly, školských zariadení, zariade-

ní sociálnych služieb pre deti a 

mládež a ubytovní mládeže. Pre-

vádzkovanie videohier v Herni 

TOLA je povolené rozhodnutím 

Ministerstva financií SR, kto-

ré je právoplatné a vykonateľ-

né dňom 27.2.2014. To zname-

ná, že týmto dňom sa prevádzka 

pohostinstva TOLA zmenila na 

Herňu TOLA v ktorej sa v súčas-

nosti prevádzkuje 5 videohier. 

Táto herňa má stály dozor, kto-

rý je povinný zabezpečiť zákaz 

účasti na hazardných hrách oso-

bám mladším ako 18 rokov. Po-

verení zamestnanci Mestského 

úradu a Mestská polícia vyko-

návajú každoročne vo všetkých 

prevádzkach, v ktorých sa pre-

vádzkujú hazardné hry, niekoľ-

ko nenahlásených kontrol t. j. 

dozor nad dodržiavaním záko-

na č. 171/2005 Z.z. o hazard-

ných hrách a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Janka Beňovicová

ekonomické odd. MsÚ

Odpovedáme občanom...

Ležiaci muž v skelete bývalej 

Plety

  Dňa  6.4.2014 o 15.00 hod.  bolo 

na útvar MsPo telefonicky ozná-

mené, že v Banskej Štiavnici na 

Ul. Križovatka v  skelete bývalej 

Plety sa nachádza  osoba, ktorá sa 

nemôže hýbať. Hliadka MsPo po 

príchode na miesto zistila, že ide 

o bezdomovca  M.S., pričom uve-

dená osoba má otvorené hnisajú-

ce rany a nemôže chodiť.  Násled-

ne  bola hliadkou  MsPo na miesto 

privolaná RZP, ktorá menovaného 

po prvotnom vyšetrení  previezla  

do nemocnice na ošetrenie. 

Priestupok proti majetku 

   Dňa 16.4.2014 o 16.20 hod. v 

Banskej Štiavnici na sídlisku Drie-

ňová v predajni Jednota COOP, 

páchateľ  D.S. odcudzil alkohol – 

0,5 l Borovičky,. Svojim konaním 

naplnil skutkovú podstatu prie-

stupku proti majetku podľa § 50 

ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. za 

čo mu bola uložená bloková poku-

ta a odcudzená vec bola vrátená 

do predajne.

Priestupky proti verejnému po-

riadku 

   Dňa 10.4.2014 o 19.50 hod. 

hliadka MsPo zistila, že v Banskej 

Štiavnici na Ul. Straku sa zdržu-

je mládež, pričom  uvedené osoby 

narúšajú verejný poriadok a zne-

čisťujú verejné priestranstvo. Bola 

zistená ich totožnosť a za prie-

stupok proti verejnému poriadku 

podľa § 47 zákona č. 372/1990 Zb. 

boli postihnuté v zmysle priestup-

kového  zákona. Miesto následne 

osoby vyčistili a opustili. Obdobné 

konanie mládeže bolo zistené na 

Ul. Straku i dňa 14.4.2014. Na zá-

klade pretrvávajúcich problémov 

s mládežou na sídlisku Drieňová 

MsPo prijala opatrenie a vykoná-

va opakovane niekoľkokrát denne 

2 až 3 hodinové kontroly sídliska 

Drieňová.   

 Vladimír Kratoš

náčelník MsPo
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 oblasť podpory: 3.1b 

Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov  - intervencie do nehnu-

teľných kultúrnych pamiatok. 

V prípade schválenia nenávratné-

ho fi nančného príspevku bude ob-

jekt Meštianskeho náročného domu 

delený na tri prepojené funkčné cel-

ky. Jeho centrom bude multifunkčná 

sála vhodná na usporadúvanie diva-

delných predstavení, koncertov živej 

hudby a širokého spektra spoločen-

ských udalostí. Sála bude doplnená o 

komornejšie miestnosti, v ktorých sa 

budú odohrávať klubové aktivity ob-

čanov mesta Banská Štiavnica. Kul-

túrnu časť budú dopĺňať kancelárske 

priestory slúžiace ako podpora kul-

túrnych a spoločenských aktivít cen-

tra. Na prízemí sa budú nachádzať 

prenajímateľné priestory prístupné 

priamo z exteriéru.

Zo zámeru vyplýva delenie funkč-

no-prevádzkových vzťahov na 

tri okruhy. Prvým je prevádzka 

sály, druhým plánovaným funkč-

no – prevádzkovým celkom budú 

priestory pre klubové aktivi-

ty a kancelárske priestory, treťou 

funkčno – prevádzkovou časťou 

je nezávislá funkcia prenajímateľ-

ných priestorov v prízemí, ktorá 

bude otvorená smerom ku Kam-

merhofskej ulici.  V rámci rekon-

štrukcie objektu bude zabezpeče-

ná výmena vnútorných povrchov, 

rozšírenie balkóna, úprava priesto-

rov foyeru, hlavného prístupové-

ho schodiska a nových toaliet. Zá-

roveň bude  vyriešený bezbariérový 

vstupu do všetkých priestorov bu-

dovy, pri hlavnom vchode do budo-

vy bude umiestnený výťah prepája-

júci všetky úrovne stavby. Súčasťou 

rekonštrukcie objektu budú sta-

vebné úpravy a modernizácia ob-

jektu, pozostávajúca z rekonštruk-

cie stavebnej časti, rekonštrukcie 

zdravotechniky, ústredného vyku-

rovania, prípojky NN, elektroinšta-

lácie, požiarnej vzduchotechniky a 

ostatných častí podľa spracovanej 

projektovej dokumentácie. Všetky 

aktivity projektu sú nevyhnutné na 

zlepšenie jej stavebno – technické-

ho stavu a ochranu objektu ako Ná-

rodnej kultúrnej pamiatky. 

Celkové oprávnené výdavky pro-

jektu predstavujú 2 111 822,52 €, 

Mesto Banská Štiavnica sa v prípa-

de schváleného projektu bude na 

spolufi nancovaní podieľať vo výš-

ke 5%, čo tvorí sumu 105 591,13 €. 

Realizácia projektu je naplánovaná 

v priebehu roku 2015, s ukončením 

najneskôr do 31.10.2015.Foto: bu-

dova Kultúrneho centra, Michal 

Kríž    RRaMV

NOVINKY

1.str.

Mesto Banská Štiavni-

ca ako samospráva sa v prípade 

schválenia nenávratného fi nanč-

ného príspevku bude podieľať 

na spolufi nancovaní projektu vo 

výške 15 % z celkových opráv-

nených výdavkov projektu, t.j. 

79 595,46 €. Celkové oprávne-

né výdavky projektu predstavu-

jú sumu 530 636,39 €. Realizácia 

projektu je naplánovaná v prie-

behu rokov 2014 až apríl 2016. 

Foto: Budova Rubigallu, Michal 

Kríž.  RRaMV

Súťaž v materských a základ-

ných školách Banskej Štiavnice

Aj tento rok vyhlasujú Technic-

ké služby, m. p. Banská Štiavnica v 

spolupráci s Mestom Banská Štiav-

nica a o. z. CEPTA súťaž v triede-

nom zbere „Zbieraj body za odpady“ 

pre materské a základné školy Ban-

skej Štiavnice. Súťaž trvá od 1.4. do 

31.5. 2014. Žiaci zbierajú pre svoju 

triedu body za vyseparované surovi-

ny.  Pre získanie 1 bodu je potrebné 

nazbierať:

• 2 kg papiera (noviny, kancelársky 

papier a pod.), alebo

• 1 kg kartónu, alebo

• 0,5 kg nápojových kartónov (tetra-

pakov), alebo

• 0,1 kg hliníkových fólií, alebo

• 0,1 kg hliníkových plechoviek.

Vytriedené a čisté suroviny žiaci 

môžu priniesť na zberný dvor (areál 

Tech. služieb, E. M. Šoltésovej 1, pri 

žel. stanici) cez prac. dni od 6:00 do 

16:00. Na zbernom dvore je potreb-

né kontaktovať pri vstupe obsluhu 

zberného dvora, ktorá suroviny pre-

berie a triede zapíše body.

Druhou možnosťou je, že škola bude 

suroviny sústreďovať vo svojich 

priestoroch. Škatule, vrecia, tašky a 

pod.  musia byť označené, aby bolo 

jasné, ku ktorej triede a škole patria. 

Technické služby vždy koncom me-

siaca – v apríli aj v máji vykonajú zvo-

zy zo škôl a zaevidujú suroviny.  Podľa 

počtu bodov sú pre triedy pripravené 

zaujímavé fi nančné odmeny: 

• 1. miesto:  50 €, • 2. miesto:  40 €

• 3. miesto:  30 €, • 4. - 5. miesto: 

20 €, • 6. - 7. miesto:  10 €, • 8. - 10. 

miesto: 5 €. 

Vyhranú sumu môže trieda využiť 

napr. na koncoročný výlet. Zo súťaže 

bude mať úžitok aj škola, ktorej trie-

dy sa zapoja. Za každú triedu, ktorá sa 

umiestni  na 1. – 10- mieste, škola do-

stane 10 €. Navyše škola získa za vy-

zbieraný papier 0,04 €/kg. Súťaž bude 

priebežne vyhodnocovaná on-line na 

mestskej web stránke: odpady.ban-

skastiavnica.sk v časti „súťaže“.

Čo patrí a čo nie medzi jednotli-

vé suroviny, to žiaci zistia vo svojej 

škole – z plagátu na nástenke, ale-

bo na spomínanej webstránke. Ch-

cem upozorniť, že najviac bodov je 

možné získať za hliníkové nápojové 

plechovky a fólie (patria sem vieč-

ka z jogurtov, fólie z čokolád, kovo-

vé tégliky z paštét a pod.). Samo-

zrejme, všetko musí byť čisté bez 

zvyškov obsahu, aby to nezapácha-

lo. Medzi hliníkové fólie nepatria 

plastové („šušťavé“) viečka/obaly z 

niektorých jogurtov či sladkostí a 

ani obaly z masla.

Aby boli suroviny prevzaté a body 

pridelené, musia byť odpady čisté 

a vytriedené podľa uvedených kri-

térií. Pri nedodržaní požadovanej 

kvality surovín si Technické služby 

vyhradzujú právo neprevziať dodáv-

ku, alebo znížiť jej hmotnosť, a teda 

triede pripísať menej bodov. V prí-

pade nejasností kontaktujte hlavné-

ho koordinátora súťaže na:  milos.

veverka@inter-net.sk. 

 Miloš Veverka

Zbieraj body za odpady

1.str.

Rekonštrukcia 
Rubigallu 

Projekt obnovy Kultúrneho centra
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   Z ekonomických a personálnych 

dôvodov sa v Banskej Štiavnici od 

1.11.2012 defi nitívne zrušila lekár-

ska služba prvej pomoci (pohotovosť).  

Pre Banskú Štiavnicu, spolu so spádo-

vou oblasťou, bola pre výkon lekárskej 

služby prvej pomoci určená ambulan-

cia vo Zvolene bez výjazdu k paciento-

vi. Zrušenie lekárskej služby prvej po-

moci v Banskej Štiavnici bolo okrem 

ekonomických a personálnych dôvo-

dov odôvodnené aj tým, že v meste je 

zriadené sídlo Rýchlej lekárskej pomo-

ci ( RLP) a tiež Rýchlej zdravotnej po-

moci (RZP) . Vo februári 2013 sa pri-

mátorka mesta náhodne dozvedala, 

že v meste má dôjsť k ďalšiemu zní-

ženiu zabezpečenia zdravotnej sta-

rostlivosti pre občanov  a to zruše-

ním  RLP a jej nahradením sanitkou 

RZP. S takýmto riešením mesto ne-

mohlo súhlasiť, a preto primátorka 

mesta dňa 19.2.2013 poslala minis-

terke zdravotníctva písomnú námiet-

ku voči zrušeniu RLP v Banskej Štiav-

nici. V námietke bolo zdôraznené, že 

pri absencii lekárskej služby prvej po-

moci v meste a priľahlom regióne, ak 

sa zruší aj RLP, dôjde k trvalému sta-

vu, kedy pri akútnom zhoršení zdra-

votného stavu, úraze alebo aj hromad-

nej havárii bude dostupná len RZP, čo 

je posádka bez lekára. V regióne nebu-

de žiadny lekár, ktorý by mohol vyces-

tovať za pacientom. Takéto riešenie je 

pre obyvateľov, ale aj návštevníkov re-

giónu neprijateľné aj vzhľadom na ge-

ografi cké a zimných mesiacoch aj ne-

priaznivé poveternostné podmienky. 

Dostupnosť pre pacientov do miest 

výkonov LSPP (Zvolen, prípadne Žiar 

nad Hronom) je čo do vzdialenosti ale 

aj časovo náročné. Pre odľahlejšie obce 

regiónu je to vzdialenosť až do 45 km, 

čo v daných geografi ckých podmien-

kach  časovo presahuje aj 1 hodinu. V 

zimnom období v prípade nepriazni-

vého počasia je táto dostupnosť ešte 

viac obmedzená. RZP nemôže po-

skytnúť pacientom bezprostrednú le-

kársku starostlivosť, môže len stabili-

zovať pacienta a previesť do najbližšej 

nemocnice. Tým sa predlžuje čas na 

poskytnutie bezprostrednej lekárskej 

starostlivosti, čo pre pacienta môže 

mať vážne následky. Spolu s námiet-

kou primátorky Banskej Štiavnice 

bolo ministerke zdravotníctva poslané 

aj „Vyhlásenie primátorky mesta Ban-

ská Štiavnica a starostov obcí okresu 

Banská Štiavnica za zachovanie súčas-

ného stavu rýchlej lekárskej pomoci a 

rýchlej zdravotnej pomoci v Banskej 

Štiavnici“, ktoré podpísalo 13 staros-

tov obcí nášho okresu.

Kópia listu a vyhlásenie primátorky 

mesta a starostov okresu bola spo-

lu so žiadosťou o podporu odoslaná 

aj predsedovi vlády SR, predsedovi 

BBSK a riaditeľovi odboru zdravotnej 

starostlivosti MZ SR.  

Odpoveď z Ministerstva zdravotníc-

tva SR, podpísaná generálnym riadi-

teľom Sekcie zdravia, bola primátorke 

mesta doručená 5.4.2013. 

Z listu vyberáme: „Analýza stavu ZZS 

(zdravotnej záchrannej služby) na území 

Banskobystrického kraja vychádzala z dy-

namiky sledovaných štatistických údajov 

za posledné tri roky (2012.2011.2010), 

charakterizujúce činnosť ambulancií ZZS 

(primárne zásahy, sekundárne zásahy, 

priemerný čas trvania primárneho zása-

hu, priemerný čas trvania sekundárneho 

zásahu, priemerný čas dojazdu, počet pri-

márnych a sekundárnych zásahov pod-

ľa charakteru a naliehavosti zdravotného 

stavu pacienta). Rozhodujúcimi paramet-

rami boli aj demografické ukazovatele, po-

čet obyvateľov v jednotlivých okresoch, ob-

ciach v blízkom okolí staníc ZZS, prepočet 

pozemných ambulancií typu RLP a RZP 

na obyvateľa v regióne, dostupnosť Ústav-

ných zdravotníckych  zariadení (ďalej len 

ÚZZ) v blízkosti staníc ZZS a vzdialenos-

ti najbližších sídiel staníc ZZS z dôvodu za-

stupiteľnosti ako aj zohľadnenie úrovne 

cestnej siete, dopravnej a priemyselnej ak-

tivity, špecifických rizík.

   Ambulancia pozemnej ZZS typu RLP 

so sídlom stanice v Banskej Štiavnici re-

alizovala za sledované obdobie nízky po-

čet zásahov (3,3 zásahu/24 hodín), išlo o 

primárne zásahy charakteru menej nalie-

havých stavov, pri ktorom ochorenie ale-

bo úraz majú nízku pravdepodobnosť pre-

chodu v zhoršenie ochorenia alebo rozvoja 

komplikácií. (prehľad zásahov v tabuľke 

nižšie)

   U kritických stavov (náhla zástava krv-

ného obehu a dýchania) je vydaný pokyn 

na zásah najbližšie dostupnej (časovo aj 

geograficky) zásahovej skupine ZZS. Po-

kiaľ sa jedná o ambulanciu RZP je paralel-

ne s ňou vysielaná RLP, ktorej dostupnosť 

(časová aj geografická) je dlhšia ako ambu-

lancie RZP. 

   Pri neodkladných stavoch, pri ktorých 

je v súlade so správnou medicínskou pra-

xou vyžadovaný zásah a liečba najbliž-

šie dostupnej ambulancie ZZS, je vyda-

ný pokyn na zásah takejto zásahovej 

skupine (RLP/RZP). Pokiaľ zdravotný 

stav pacienta, ktorého posudzovanie vy-

konáva zdravotnícky záchranár v rozsa-

hu ním získaného vzdelania, nevyžadu-

je zásah zásahovej skupiny RLP, zaisťuje 

transport pacienta do nemocničného za-

riadenia. V prípade, že nebola k zásahu 

zásahovej skupiny RZP paralelne vysie-

laná zásahová skupina RLP ( stav nebol 

vyhodnotený ako kritický alebo nalieha-

vý), zdravotnícky záchranár má možnosť 

konzultácie svojho postupu s lekárom so 

špecializáciou v špecializačnom odbore 

urgentná medicína alebo so špecializá-

ciou v špeciálnom odbore anesteziológia 

a intenzívna medicína príslušného posky-

tovateľa. Smerovanie pacienta môže kon-

zultovať s lekárom Operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby SR. 

   Vypracovaná analýza stavu ZZS na úze-

mí Banskobystrického kraja bola spraco-

vaná za účelom skvalitnenia služieb v ob-

lasti neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

poskytovanej ambulanciami záchrannej 

zdravotnej služby, zlepšenia dostupnosti 

adekvátnej zdravotnej starostlivosti a od-

búrania zbytočných nákladov vynaklada-

ných na prevádzku nadpočetného množ-

stva staníc rýchlej lekárskej pomoci. 

   Na záver chcem Vás pani primátorka, 

ako aj starostky a starostov obcí podpí-

saných pod Vaším listom pani minister-

ke zdravotníctva , ubezpečiť, že Operačné 

stredisko záchrannej zdravotnej služby 

SR garantuje pre obyvateľov regiónu do-

stupnosť neodkladnej zdravotnej starost-

livosti v nezmenenej kvalite a intenzite.“

   Následne 18.4.2013 boli Mestu 

Banská Štiavnica doručené na vedo-

mie rozhodnutia Ministerstva zdra-

votníctva SR zo dňa 19.3.2013, kto-

ré nadobudli právoplatnosť dňa 

21.3.2013, ktorými došlo k zmene 

RLP na RZP a v Banskej Štiavnici zo-

stali dve sanitné vozidlá RZP.

   Pretože s takýmto vývojom sme ne-

boli spokojní, vysielanie zásahovej 

skupiny RZP/RLP, teda dvoch vozi-

diel zároveň, ak je prípad operačným 

strediskom vyhodnotený ako život 

ohrozujúci, resp. následné vysiela-

nia RLP zo vzdialenejšieho sídla po 

vyhodnotení zdravotného stavu pa-

cienta posádkou RZP, sa nám nejaví 

ako úsporné, stále chýba prístupnosť 

lekára mimo ordinačných hodín a zá-

roveň sa v banskoštiavnickej nemoc-

nici na internom oddelení neúmerne 

zvyšuje počet privezených pacientov 

(ktorí by mohli byť ošetrení lekárom 

RLP priamo na mieste), čo na druhej 

strane neúmerne zaťažuje personál 

oddelenia, kde slúži 1 lekár a 1 zdra-

votná sestra. (pokračovanie v ďalšom 

vydaní ŠN). MsÚ

Primárne zásahy Sekundárne zásahy

rok TYP Počet priemer za 
mesiac

primer za 
24 hod.

priemerný čas 
dojazdu v min.

priemerný 
čas zásahu

nezastih-
nuté

odvola-
né

počet priemerný čas 
v min

2010 RLP 1039 90,2 2,8 11,2 2 6 43 138,2

RZP 325 40,6 1,4 13,3 1 7 200 170,1

2011 RLP 952 82,3 2,6 11,9 2 5 36 145,3

RZP 564 75,8 1,5 13,9 4 13 346 164,2

2012 RLP 1238 103,17 3,38 68,47 33 127,47

RZP 1962 163,5 5,36 81,44 514 163,02

Za rok 2013  bola zverejnená štatistika len za celý Banskobystrický kraj (BB). V Banskej Štiavnici zostali dve ambulancie RZP

2013 RLP za BB 25554 2240,58 73,66 1333

RZP za BB 28934 2773,5 91,18 4348

Ako to bolo a ako to je so zdravotnou záchrannou službou 

v Banskej Štiavnici ?   (pokračovanie)

Štatistika zásahov záchrannej zdravotnej služby v Banskej Štiavnici za roky 2010 - 2012.
RLP - Rýchla lekárska pomoc
RZP - Rýchla zdravotná pomoc
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Dňa 11.4.2014 sa uskutočnil 

jubilejný 10. ročník „Náckovej 

Štiavnice“, humoristického 

podujatia, zameraného na 

propagáciu nehmotného 

kultúrneho dedičstva Banskej 

Štiavnice, udržiavanie 

štiavnického dialektu 

formou propagácie postavy 

štiavnického Nácka, šibala 

a huncúta, ktoré bolo tohto 

roku venované prof. RNDr. 

László Miklósovi, DrSc. 

Tradične  prvou časťou bola jazda 

mimoriadneho historického moto-

rového vlaku, „Šiavnickej Anči“ zo 

Zvolena do Banskej Štiavnice a späť. 

Štiavničania, medzi ktorými nechý-

bala ani početná skupina spevoko-

lu Štiavničan, zaplnili so štiavnic-

kým Náckom, ktorého interpretoval 

Ján Furinda, obidva pristavené voz-

ne pravidelného spoja, odcestovali 

presne o druhej hodine odpoludnia 

pravidelným spojom do Hronskej 

Dúbravy.  Cestovalo sa pravdaže aj 

so súdkom piva Šteiger, ktoré obsah 

prispel k pohode cestujúcich, mlad-

ším účastníkom postačila aj kofola. 

Na Hronskej Dúbrave už na Nácka 

a jeho suitu čakala „Anča“ v podo-

be motorového vlaku M 131 1053, 

ktorého vypravenie zabezpečil Klub 

historickej techniky pri Rušňovom 

depe vo Zvolene s fi nančnou podpo-

rou Mesta Banskej Štiavnice a Želez-

níc Slovenskej republiky. Po prestu-

pe sa „Anča“ tradičným hrmotom 

pohla smerom do Banskej Štiavni-

ce, počas jazdy cestujúcich obšťast-

ňoval Nácko írečitými vtipmi, po 

zastávkach v Kozelníku a v Banskej 

Belej vláčik úspešne dorazil do Ban-

skej Štiavnice. V Banskej Štiavnici 

cestujúcich privítala prednostka že-

lezničnej stanice, ktorú interpreto-

vala Ing. Dalma Štepáneková a tiež 

maketa „Štiavnickej Anči“, ktorú v 

pohotovostnom stave prevádzkova-

li páni Dr. Bačík a Ing. Filiač. Po krát-

kych príhovoroch Ing. Durbáka a 

prof. Miklósa, sa účastníkom priho-

voril aj J. Osvald, jeden zo skupiny  

účastníkov 1. výjazdu štiavnického 

Nácka 1.4. 2004. Potom nasledovalo 

záverečné  fotografovanie pred „An-

čou“ a po ňom už pochod do Kam-

merhofu SBM – bývalej kaplnky sv. 

Ignáca, kde sa uskutočnil o 17,00 

hod hlavný program. Malá zastávka 

bola už tradične u pána Ing. Ladisla-

va Sombathyho, najstaršieho člena 

baníckeho spolku, ktorý Nácka so 

suitou pozdravil, náležite pohostil 

a spolu s nimi si zaspieval aj baníc-

ku hymnu. Program v Kammerho-

fe, ktorý moderovali Mgr. Petrová 

a J. Furinda začal hymnou poduja-

tia, ktorou je pieseň „Stávaj Handzo 

hore!“. Po privítaní „pergmónov“ v 

podaní Milan Šestáka, nasledoval 

profi l prof. László Miklósa, prečíta-

nie pozdravného listu od štiavnic-

kého Nácka s nasledovným obsa-

hom: „Vážení účastníci jubilejného 

10. ročníka Náckovej Štiavnice, veľ-

mi ma teší, že toto podujatie, ktoré-

ho jedným z cieľov je aj udržiavanie 

štiavnického dialektu, dospelo už ku 

koncu svojej druhej päťročnice. Zá-

roveň sa Vám musím ospravedlniť 

z účasti na tomto podujatí, nakoľko 

ešte stále stojím na 87 cm podstav-

ci, na ktorý ma postavil autor mo-

jej sochy, akademický sochár Anton 

Gábrik z Modry-Harmónie, mylne 

sa domnievajúc, že keďže som po-

stavy malej, mal by som vyčnievať  

nad všetkými okoloidúcimi. Súčas-

ne vyslovujem presvedčenie, že ve-

denie nášho mesta splní daný sľub 

o mojom zosadení z pomyselného 

piedestálu a ja sa budem môcť zara-

diť medzi Vás, ako aj ostatných náv-

števníkov Banskej Štiavnice, pre-

chádzajúcich Horným trotuárom.“.  

Ďalej nasledovala pilotná prednáška 

Ing. Kaňu „Nácko a významné náv-

števy Banskej Štiavnice a Hodru-

še“, zdravica pani Júlii Popracovej k 

jej životnému jubileu a tiež aj minú-

ta ticha za obete banského nešťas-

tia na Ukrajine. V súťaži jednotliv-

cov v prednese náckovských vtipov 

a príbehov, do ktorej sa zapojilo 13 

účastníkov, zvíťazil Ľ. Sásik pred V. 

Popracom, Mgr. Sélešom a L. Do-

letinom. Cena útechy bola udele-

ná Ing. Moravitzovi, najstaršiemu 

účastníkovi podujatia (86 r.) a cenu 

za „najväčšiu vtákovinu“ získal P. Ši-

bal. V súťažnom kvíze zo „štiavničti-

ny“, do ktorého sa zapojili  dve druž-

stvá, zvíťazilo družstvo v zložení: M. 

Pecníková, Ing. Adamský a E. Rük-

schlossová, ktorí správne učil 14 z 

20 výrazov. Za úspešné podujatie 

prináleží poďakovanie organizáto-

rom a Slovenskému banskému mú-

zeu za poskytnutie priestoru bývalej 

kaplnky sv. Ignáca. Cenami pre súťa-

žiacich prispela Mgr. Babiaková, pri-

mátorka B. Štiavnice, Banícky spo-

lok, Živena a Pohronské osvetové 

stredisko. Milan Durbák

Jubilejný 10. ročník Náckovej Štiavnice

Otvorenie jubilejného 10. ročníka   foto Lubo Lužina

Kam v BŠ 
a okolí?
24.4. Vernisáž výstavy: My sa ne-

vieme sťažovať nahlas

S témou: Krajina môjho srdca

Galéria J. Kollára, 11:00.  

25.4. Dielnička v Kammerhofe 

Smaltovaný šperk, smaltovanie 

na variči.  Vstupné 1,50 - 4 €.

Kammerhof, 14:00-16:00. 

25.4. Ochutnávka vín z vinárstva  

Bott Frigyes 

Cena: 12 eur/osoba.

Rezervácie: 045 692 11 13. 

Cosmopolitan – vežička, 19:00. 

25.4. Vernisáž výstavy: VÝBER 

III. Výstava potrvá do 5.5.2014.

Galéria Schemnitz, 19:00.

26.4. Stolnotenisový turnaj

Turnaj obcí Mikroregiónu  Južné 

Sitno.  Počúvadlo, kultúrny dom.

26.4. Otvorenie 3. Medzinárodné-

ho hudobného festivalu SCHEM-

NITIENSIS. 15:00 Komorný kon-

cert:  Gabriela Ilková a Sarah Putz/

spev,  Xenia Egedová/klavír.

16:00 Jazzový koncert študentov 

a pedagógov HUAJA . HUAJA, 

Botanická 2. 

26.4. Diskusia o EÚ s kandidátmi,  

Vierou Dubačovou a Martinom 

Poliačikom a moderátorom Mare-

kom Lenčom. Art Cafe, 19:00. 

26.4. Club Oldies disco

Hrá DJ Bukňa, vstupné 2 €. 

Cosmopolitan – bowling, 20:00. 

26.4. Koncert: Radovan Tariška 

Quartet. Vstup:predpredaj 12 €, v 

deň koncertu 15 €. Trotuar Cafe, 

21:00. 

3.5. Májová Veselica

Hrá kapela Colors of Sound.

Trotuar cafe, 21:00.

    Región Banská Štiavnica         

Účastníci Náckovej Štiavnice  foto Lubo Lužina

Ponuka
prebytočného majetku mesta 

na predaj alebo prenájom.

Mesto Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj alebo na prenájom 

svoj prebytočný nehnuteľný ma-

jetok bývalý dom smútku v miest-

nej časti Štefultov na Ul. J.I. Baj-

zu č. 9, súp. č. 9, postavený na p. 

č. 67/1 v k. ú. Banská Štiavnica. 

Minimálna kúpna cena stanovená 

znaleckým posudkom je 27.100,- 

€ Nájomné je vo výške 5 % z kúp-

nej ceny, t. j. 1.355,- € za rok. Bliž-

šie informácie poskytne Mestský 

úrad, odd. právne a správy majet-

ku, p. Nigríniová, 

tel.:  045/6969637, e-mail: olga.

nigriniova@banskastiavnica.sk  
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Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa v 

Banskej Štiavnici – víťazi krajské-

ho kola dejepisnej súťaže opäť idú 

do Chebu Petra Krňanová, Tímea 

Paulíková a Alexander Pribík sa po 

úspešnom absolvovaní školského 

kola dostali do krajského kola de-

jepisnej súťaže, ktoré sa konalo 9. 

apríla 2014 v Banskej Bystrici. Ga-

rantom súťaže bola vedúca odbo-

ru školstva PaedDr. Zuzana Gajdo-

šová a hostiteľkou bola riaditeľka 

Gymnázia Jozefa Gregora Tajov-

ského v Banskej Bystrici PhDr. 

Mária Sochorová, ktorá privítala 

vzácneho hosťa – poslanca NR SR 

Mgr. Michala Bagačku.  Súťažilo sa 

v trojčlenných tímoch. Každý tím 

si musel ešte pred samotnou sú-

ťažou detailne naštudovať česko-

slovenské obdobie dejín od vzniku 

ČSR po vyhlásenie Protektorátu 

Čiech a Moravy, teda takmer dvad-

saťročné obdobie. Otázky sa tý-

kali udalostí a osobností takmer 

všetkých oblastí života. V nároč-

nom vedomostnom teste sa obja-

vili mená či inštitúcie z oblasti po-

litiky, literatúry, zo sveta fi lmu, 

kultúry a športu. 

Štiavnickí žiaci úspešne zdolali 

svojich súperov zo siedmich gym-

názií z Banskej Bystrice, Zvole-

na a Revúcej. Spolu s gymnazista-

mi z Brezna, ktorí sa umiestnili v 

krajskom kole na slušnom druhom 

mieste, budú náš kraj reprezento-

vať na medzinárodnej dejepisnej 

súťaži v českom meste Cheb. Or-

ganizátorom súťaže je Mgr. Miro-

slav Stulák z chebského gymnázia. 

Štiavnické gymnázium bude v no-

vembri 2014 v Chebe už tretíkrát 

bojovať o skvelé ceny. Držte nám 

palce! Marek Žilík         

Žiaci z Gymnázia Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici 
- víťazi krajského kola dejepisnej súťaže opäť idú do Chebu

Víťazi krajského kola dejepisnej súťaže   Foto: Archív autora

Úspech žiakov 
Spojenej školy na Veľtrhu 

v Žiari nad Hronom

Žiaci Spojenej školy, Kolpašská 9, 

Banská Štiavnica sa zúčastnili na 

18. Veľtrhu cvičných fi riem v Žia-

ri nad Hronom. Na veľtrhu sa pre-

zentovalo 45 cvičných fi riem a 

prvýkrát sa ho zúčastnili aj ško-

ly z Českej republiky, čím získal 

prívlastok medzinárodný. V rám-

ci veľtrhu prebiehala súťaž o naj-

lepší  katalóg, najlepší stánok, naj-

lepšiu prezentáciu a najlepšie logo. 

Umiestnili sme sa na 1. mieste v 

súťaži o najlepšie logo. Cvičná fi r-

ma je predmet, ktorý sa vyučuje 

na našej škole. Zakladajú  ju žiaci 

ako simuláciu reálnej fi rmy v škol-

skom prostredí a prebiehajú v nej 

činnosti ako v každej reálnej fi r-

me. Cvičná fi rma ako podnika-

teľský subjekt kopíruje činnosti z 

hospodárskej praxe a žiaci sa ria-

dia platnou legislatívou Slovenskej 

republiky. Pre nás, žiakov, tvorí 

cvičná fi rma akýsi most medzi te-

óriou a praxou, alebo ju možno na-

zvať aj „ekonomickou hrou“. Prá-

ca v cvičnej fi rme podporuje našu 

samostatnosť, komunikáciu, spo-

luprácu, tímovosť, kreativitu, učí-

me sa podnikateľskému mysleniu 

a zodpovednosti za vlastnú prá-

cu. Úspech, ktorý sme dosiahli na 

medzinárodnom veľtrhu cvičných 

fi riem v Žiari nad Hronom, je za-

vŕšením nášho úsilia a zároveň  

prezentáciou dobrých podmienok, 

výborných učiteľov a kvalitného 

materiálneho vybavenia pre prácu 

cvičnej fi rmy v Spojenej škole.

žiaci III.Z

Pozvánka
Letný tábor a pobyt v Taliansku

Centrum voľného času v termí-

ne od 29.7. - 6.8.2014 organizuje 

letný tábor + pobyt pre dospelých  

v Taliansku Lignano Sabiadoro, 

cena pobytu je pre dieťa do 6 ro-

kov 80 eur + poistenia, od 6 – 18 

rokov 245 eur +  poistenie, dospe-

lý záujemca 250 eur + poistenie. 

Cena zahŕňa dopravu z B. Štiavni-

ce, 5 x stravu (dospelí majú v cene 

polpenziu), ubytovanie. Záujem-

covia sa môžu prihlásiť najneskôr 

do 30. apríla  so zálohou 50 eur. 

Bližšie info poskytneme v CVČ, 

Ul. L. Svobodu 40, B.Štiavnica, 

č.tel.: 045/691 16 26, 0907 598 

567.                      J.Machilová, CVČ

Stredná odborná škola lesnícka v 

Banskej Štiavnici pozýva deti, mlá-

dež   a širokú verejnosť na Lesníc-

ky deň v Botanickej záhrade, kto-

rý sa uskutoční dňa:  29. 4. 2014 (v 

utorok) od 9.00 hod do 13.00 hod. 

z príležitosti konania celosloven-

ského projektu Lesnícke dni, ktoré 

nadväzujú na tradíciu apríla – Me-

siaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme.

 Pripravované podujatia:

- program lesnej pedagogiky pre 

deti a mládež – rôzne stanovištia 

zamerané na poznávanie lesných  

drevín, rastlín, lesných zvierat, les-

ných škodcov

- ako sa v lese máme správať

- ukážka merania a kubíkovania 

stromov

- súťaž v šikovnosti

- vedomostná a výtvarná súťaž pre 

deti a dospelých

(najlepší budú odmenení malou po-

zornosťou)

- posedenie pri ohníku spojené s 

malým občerstvením

- kone

- sokoliari

- trubači

- výsadba stromčekov v Botanickej 

záhrade

- prehliadka Kollárovej záhrady

- práca kynológov

Tešíme sa na Vás, určite nás nav-

štívte! Tento rok prídu aj horolezci a 

jaskyniari a budeme sa  hrať a súťa-

žiť. Informácie: Ing. Štefan Petri-

kovič  0908 230 078, Ing. Veroni-

ka Dudíková  0910 958 438  

Pozvánka na lesnícky deň
Stredná odborná škola lesnícka v

Banskej Štiavnici pozýva deti, mlá-

dež   a širokú verejnosť na Lesníc-

ky deň v Botanickej záhrade, kto-

rý sa uskutoční dňa:  29. 4. 2014 (v

utorok) od 9.00 hod do 13.00 hod.

z príležitosti konania celosloven-

ského projektu Lesnícke dni, ktoré

nadväzujú na tradíciu apríla – Me-

siaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme.

Pripravované podujatia:
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie 

Touto ces-

tou by sme 

sa chce-

li poďako-

vať primá-

rovi OIAM 

MUDr. Pet-

rovi Mažgútovi a celému per-

sonálu odd. Nemocnice v B. 

Štiavnici za dôkladnú sta-

rostlivosť pri hospitalizácii 

nášho manžela, otca Jána 

Libiča, ktorý nás opustil 14. 

apríla 2014 vo veku dožitých 

85 rokov. Ďalej ďakujeme p. 

primátorke Mgr. N.Babiak-

ovej, p. J.Simonidesovej, de-

kanovi Mgr. M. Pikalovi ako 

aj pohrebnej službe Requiem 

p. M.Luptákovej za dôstojnú 

rozlúčku a všetkým prítom-

ným za kvetinové dary, kto-

rými sa snažili zmierniť náš 

hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina

Európsky imunizačný týždeň – EIW  

Nakúpte v Tescu 
trikrát nad 20 € 

a odmeníme vás 
vstupenkou do 
kina Akademik.

©
 J

án
 P

et
rík

lístok do kinanepohne
Bez Tesca sa ani

Banská Štiavnica

tsc_BS_inz_kino_190x112_618.indd   1 28.3.2014   9:51

   Slovenská republika sa tento rok 

už po ôsmykrát zapája do Európske-

ho imunizačného týždňa (EIW). Ide 

o kampaň Svetovej zdravotníckej 

organizácie (SZO), ktorá sa realizu-

je každoročne od roku 2005. V tom-

to roku EIW prebieha od 22. do 26. 

apríla 2014. 

Cieľom Európskeho imunizačného 

týždňa je šírenie kľúčového odka-

zu, že očkovanie každého dieťaťa 

je nevyhnutné na predchádzanie 

ochoreniam a na ochranu života. 

Zámerom je zvýšenie zaočkova-

nosti prostredníctvom zlepšova-

nia povedomia o význame očkova-

nia. Témou tohtoročnej kampane 

je "Očkovanie pre život". Aktivity v 

euroregióne SZO sa majú zamerať 

na všetky vekové skupiny. Záštitu 

nad realizáciou EIW má hlavný hy-

gienik SR a Kancelária SZO na Slo-

vensku. Koordinátorom aktivít je 

ÚVZ SR v spolupráci s Pracovnou 

skupinou pre imunizáciu a Sloven-

skou epidemiologickou a vakcino-

logickou spoločnosťou. Na realizá-

cii aktivít EIW participujú všetky 

regionálne úrady verejného zdra-

votníctva v SR. 

   Povinné očkovanie má u nás dlhú 

a úspešnú históriu a bolo u nás za-

vedené v roku 1876 za Rakúsko – 

Uhorskej monarchie. Bolo to oč-

kovanie proti pravým kiahňam. V 

polovici 20. storočia vznikali imu-

nizačné programy na národnej, ale 

aj celosvetovej úrovni. Na Sloven-

sku bol prijatý v roku 1986 v sú-

lade s odporúčaním SZO. Vďa-

ka Národnému imunizačnému 

programu sa napríklad záškrt na 

Slovensku nevyskytuje už desiat-

ky rokov a od roku 2004 sa udržia-

va  nulový výskyt domácich osý-

pok. 

   Pravidelné povinné očkovanie 

detí u nás sa vykonáva proti desia-

tim infekciám, a to proti záškrtu, 

tetanu, čiernemu kašľu, detskej 

obrne, vírusovej hepatitíde typu B, 

hemofi lovým invazívnym infekci-

ám, pneumokokovým invazívnym 

infekciám, osýpkam, príušniciam 

a rubeole. 

   V súčasnosti v našej spoločnos-

ti však stále viac rezonuje téma 

odmietania povinného očkovania 

ovplyvnená antivakcinačnými sku-

pinami. Ich neodborné vyjadre-

nia zneisťujú verejnosť v otázkach 

bezpečnosti a dôležitosti očkova-

nia. Z toho dôvodu sa zaznamená-

va nárast v počte odmietnutí očko-

vania rodičmi detí na Slovensku. V 

našom regióne evidujeme celkovo 

54 odmietnutí povinného očkova-

nia detí (okres Banská Štiavnica 3 

odmietnutia, okres Žarnovica 10 a 

Žiar nad Hronom 41). Pri odmie-

taní  očkovania sa u rodičov stretá-

vame s viacerými názormi: 

1. snaha o zdravý  spôsob života, 

alternatívnu zdravotnú starostli-

vosť,  výživu bez ovplyvnenia zdra-

via očkovaním,

2. vyhľadávanie nových informá-

cií pri starostlivosti o dieťa, kto-

ré môžu byť pravdivé alebo aj za-

vádzajúce,

3. negatívne skúsenosti s očkova-

ním v rodine, čí okolí dieťaťa, ale 

aj zlé skúsenosti s prístupom k oč-

kovaniu  zo strany zdravotníckych 

pracovníkov,

4. závažné ochorenie v rodine, kto-

rého vznik sa pripisuje očkovaniu, 

aj napriek dôkazu,  že očkovanie 

nie je príčinou ochorenia, 

5. značný vplyv médií, sociálnych 

sietí, atď správami na rôznej úrov-

ni,  zneužitie aj vedecky podlože-

ných informácií  o očkovaní na 

zvýšenie záujmu verejnosti a tým 

nárast ich  sledovanosti. 

 V roku 2013 v kontrolovaných roč-

níkoch nášho regiónu bola zazna-

menaná 98–100% zaočkovanosť 

detskej populácie, čo znamená, že 

zatiaľ lokálne epidémie nehrozia, 

ale jednotlivé prípady ochorení sa 

môžu vyskytovať. Avšak pri ra-

pídnom náraste odmietnutí očko-

vania, ak klesne úroveň pod 95%, 

lokálne epidémie dnes už nezná-

mych, ale veľmi závažných ocho-

rení, budú realitou. Preto pre za-

bezpečenie kolektívnej imunity 

populácie  SZO odporúča dosiah-

nutie minimálne 95 % zaočkova-

nosti. 

   Zapojením sa do kampane EIW 

sa Slovenská republika pridáva k 

myšlienke zdôrazňovania význa-

mu očkovania, ktoré je dôležité 

nielen v detskom veku, ale počas 

celého života.

   Bližšie informácie o očkovaní zís-

kate v ambulanciách všeobecných 

lekárov a na oddelení epidemioló-

gie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Žiari nad Hronom 

(RÚVZ).      Eva Striežová

  Slovenská republika sa tento rok

už po ôsmykrát zapája do Európske-

ho imunizačného týždňa (EIW). Ide

o kampaň Svetovej zdravotníckej

organizácie (SZO), ktorá sa realizu-

je každoročne od roku 2005. V tom-

to roku EIW prebieha od 22. do 26.

apríla 2014.

ľ k h h

INZERCIA

Deň Matiek
„Nesiem Ti ruže, mamička moja, 

lebo dnes veľký sviatok máš.

Keď sa nám oči potichu spoja,

želanie bez slov rozoznáš.“ 

Živena – spolok slovenských žien 

v Banskej Štiavnici, Mestský úrad 

v Banskej Štiavnici a SMER – SD 

Vás srdečne pozýva na Deň Ma-

tiek v Kultúrnom centre v Ban-

skej Štiavnici, ktorý sa uskutoční v 

stredu 7.mája 2014 o 16:00 hod. 

Príďte si pozrieť program, kto-

rý pre Vás s láskou pripravili Vaše 

deti a vnúčatá. Bohatý kultúrny 

program, tombola a milé občer-

stvenie. Na príjemné posedenie 

s Vami sa tešia organizátori. 

Pozvánka 
Pozývame na pravidelné stretnutie 

bývalých, terajších aj budúcich baní-

kov a ich priateľov, ktoré sa uskutoč-

ní dňa 25. apríla 2014 o 15,00 hod 

v pohostinstve u p. Bosáka. Auto-

bus z Križovatky odchod 14,20 hod. 

Týmto pozývame aj bývalých za-

mestnancov Dinas fabriky. Na hoj-

nú účasť sa tešia usporiadatelia. 

Zdar Boh!
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Z knihy Poklady slovenskej 

kuchyne od Silvie Pilkovej

Mriežovník
Potrebujeme:

600 g hladkej múky, 2 vajcia, 300 

g masla, 300 g práškového cuk-

ru, 1 prášok do pečiva, 1 vanil-

kový cukor, 3 lyžice mlieka, tro-

cha mletej škorice, trocha rumu, 

slivkový lekvár na natieranie 

Postup:

Všetky suroviny zamiesime na 

tuhšie cesto, ktoré rozdelíme na 

2 časti (1 väčšiu, asi 2/3 z celko-

vého objemu cesta). Väčšiu časť 

cesta rozvaľkáme, preložíme na 

vymastený plech a natrieme lek-

várom. Druhú, menšiu časť tak-

tiež rozvaľkáme a rozrežeme ju 

na pásy, ktoré ukladáme na lek-

vár do tvaru mreže. Necháme 

chvíľu postáť a pečieme 30 mi-

nút v rúre vyhriatej na 180ºC. 

Dobrú chuť!

Výstava: XVI. ročník medzi-

národnej výtvarnej  súťaže so 

zameraním na ochranu prírody 

a environmentálnu výchovu 

„MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ 

NAHLAS“

- téma aktuálneho ročníka Kra-

jina môjho srdca

Organizátori: Slovenské banské 

múzeum – Galéria Jozefa Kollá-

ra v Banskej Štiavnici, BBSK - Po-

hronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom - Pracovisko Banská 

Štiavnica,  Slovenská agentúra ži-

votného prostredia Banská Bystri-

ca,Mesto Banská Štiavnica 

Miesto: Galéria Jozefa Kollá-

ra Banská Štiavnica, Námestie sv. 

Trojice 8

Trvanie výstavy: 24.4.2014 – 

15.6.2014  

Vernisáž: 24.4.2014 o 11.00 hod

Otváracie hodiny: 

do 1.mája 2014 - pondelok - sobo-

ta - 8.00 - 16. 00, od 1. mája 2014- 

utorok - nedeľa - 9.00 - 17. 00 

Téma výstavy autorom otvori-

la priestor na vyjadrenie vzťahu k 

nádherným prírodným fenomé-

nom, krajine, rastlinstvu a živo-

číšstvu. Diela sú mnohokrát  aj za-

myslením nad miestom človeka v 

krajine. Kedy je jeho vzťah harmo-

nický a kedy sa voči prírode správa 

zraňujúco, bezohľadne. Čo by nám 

ľuďom odkázala príroda, keby ho-

vorila našim jazykom? Výstava za-

ujme predovšetkým kvalitou det-

ských prác  a vysokou úrovňou diel 

žiakov základných umeleckých škôl 

zo Slovenska i zo zahraničia. Témy 

sa zhostili hravo, nekonvenčne a 

často náročnými výtvarnými tech-

nikami.  

Súťaže sa zúčastnilo 126 škôl, do 

uzávierky prišlo rekordných 1136 

diel.

Súťažilo sa v 6. vekových kategó-

riách, osobitne porota posudzova-

la diela žiakov a študentov špeciál-

nych škôl. 

Porota hodnotila práce v zložení: 

Akad. mal. Marián Ruman

Mgr. Mária Petrová

Silvia Redlingerová

Zuzana Patkošová

Ing.arch. Iveta Chovanová 

Okrem organizátorov ceny udeli-

li:„Antikvariatik“ Banská Štiavnica

Spoločnosť pre pamiatky „Obnova“

Schemnitz gallery

OOCR Región Banská Štiavnica

Terra Permonia Banská Štiavnica 

 Iveta Chovanová

Krajina môjho srdca

     V rámci mesiaca knihy sa 

uskutočnilo školské kolo v 

prednese poézie a prózy detí 

Špeciálnej základnej školy v 

Banskej Štiavnici, ktorá každo-

ročne motivuje svojich malých 

i odrastenejších zverencov 

k umeleckej interpretácii 

naučeného textu. 

Cieľom je nielen budovať si pozi-

tívny vzťah k literatúre, ale aj zís-

kať určitú skúsenosť prezentovať 

sa navonok, získať sebadôveru, 

chuť prekonávať sa a povzbudzo-

vať deti k náročnejším výkonom. 

Všetka česť pedagógom, ktorí po-

čas celého roka trpezlivo odo-

vzdávajú deťom so špeciálnymi 

požiadavkami nielen množstvo 

svojej energie, ale snažia sa rozví-

jať v nich okrem hodnôt potreb-

ných pre praktický život aj hod-

noty kultivovania ducha, či už 

vo vyučovacom procese, ale napr. 

aj pravidelným navštevovaním 

knižnice, alebo prípravou rôz-

nych podujatí. Pri našej účasti na 

školskom kole poézie a prózy žia-

kov špeciálnej školy 

bolo vidieť obrovské 

množstvo mravčej 

práce pedagógov, 

ktorí pripravovali 

svojich zverencov. 

Bolo obdivuhodné, 

aké dlhé texty sa 

niektoré deti doká-

zali naučiť a tiež ich 

odprezentovať. Sú-

ťažilo sa v štyroch 

kategóriách, z toho 

3 kategórie boli v A- 

variante a 1 kate-

gória B- variant pre 

deti s vyšším stup-

ňom hendikepu. 

Vyslovujem najmä 

týmto deťom ešte 

raz svoj obdiv, ale 

aj všetkým ostat-

ným úžasným deťom, ktoré sa do 

prednesu zapojili. No a že súťažiť 

sa niekedy naozaj oplatí, sa mohol 

na vlastnej koži presvedčiť najmä 

Bohuš Bartoš, žiak 3. roč. ŠZŠ, 

ktorému sa podarilo v 1. kategó-

rii na Krajskom kole v prednese 

poézie a prózy pre špeciálne školy 

v Brezne, ktoré sa uskutočnilo 3. 

apríla, obsadiť 2. miesto! Ešte raz 

srdečne gratulujeme a celej škole 

prajeme veľa ďalších úspechov v 

neľahkej práci.                                                                    

 Katka Kissová

Úspech Špeciálnej základnej školy

Rybárske 
preteky 
Miestna organizácia SRZ v Ban-

skej Štiavnici oznamuje svojim 

členom a všetkým priaznivcom, 

že rybárske preteky dospelých „O 

pohár primátorky Banskej Štiav-

nice“ sa konajú dňa 10.mája 

2014 na Počúvadlianskom jaze-

re (areál penziónu OMAD). Začia-

tok pretekov o 7:00 hod. a vyhlá-

senie výsledkov o 12:30 hod. Od 

9:00 hod. podávame halászlé a pe-

čené pstruhy. Návštevníci môžu v 

losovaní vyhrať hodnotné ceny a 

živé ryby.

Ďalej oznamujeme, že rybárske 

preteky detí Pohronskej únie „O 

pohár primátorky Banskej Štiav-

nice“ sa konajú v nedeľu 11.mája 

2014 od 8:00 hod. do 12:00 hod. v 

Banskom Studenci na Malom Kol-

pašskom jazere. Na uvedené pre-

teky pozývame všetkých rybárov, 

občanov a priaznivcov z Banskej 

Štiavnice a okolitých obcí. 

Výbor Miestnej organizácie SRZ
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Vážení lúštitelia!

Výhru poukážku na nákup tovaru v 

hodnote 10,-eur v predajni Afasion, 

Radničné nám. 14, Banská Štiavni-

ca si výherca môže vyzdvihnúť v re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížovky 

z č.13/2014: „Láska je jediné bohat-

stvo, čo sa nedá ukradnúť.“ Výher-

com sa stáva Elena Luptáková, 

Banský Studenec 228. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na nákup tovaru v hodnote 

10,-eur v predajni ALLCOM, Radnič-

né nám. 11, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížovku a 

zaslať ju spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 5.5.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Matky 

Terezy: „Najlepší spôsob ako uká-

zať Bohu a ľuďom ... (dokončenie v 

tajničke) 

A., Začiatok tajničky, síra,   

B., Išiel pochodovým krokom, om-

dlel,  

C., Otázka na spôsob, Ján, ozn. 

ruských lietadiel, hnil, Ilona,

D., Lekárska posudková komisia, 

žen. meno, ťažký kov, fáza mesiaca,    

E., Lietadlo, koniec tajnič-

ky, dievča,

F., Dusík, býva na Križovat-

ke, výrobca výrobkov – pan-

víc, tona,   

G., Orgán zraku, obyvateľ 

Ázie, staršie české hudobné 

divadlo, zn. prazeodýmu,        

H., Moc, pleva, chyba, kazeta 

v tvare valca,      

I., Stred tajničky, tlak krvi,

J., Podmienková spojka, Na-

tália, Ján v Amerike, vetva.

1., Nebdela, liek na žlčník,  

2., Čínska panvica, domáce 

zviera, meno herca Douglasa,   

3., Ruská rieka, ozn. áut 

Kambodže, Rumunska, Rakúska, 

patriaci Ole,

4., Jolana dom., stará mama v Ne-

mecku, španielska vychovávateľka,   

5., Oznámil úradom, jedenkrát, 

mať česky,  

6., Má vôňu, podnik,       

7., Iniciálky Ďura Vamoša, stred 

slova kondor, ručiteľ na zmenke,

8., Samohlásky v slove arara, srdco-

vá tepna, teba,   

9., Loďka, pevniny obklopené mo-

rom,          

10., Nobélium, jednoduché plavi-

dlá, liturgická pobožnosť,           

11., Zlý človek exp., lyže, zn. eman 

a newton,        

12., Spievanie, ekologický prípra-

vok, tlak krvi, 

13., Sekalo, prístavisko ekologic-

ký skr., 

14., Choď česky, Verneho kapitán, 

hudobný zvuk, 

15., Boh vetrov, koncovka žen. 

priezvisk, 

16., Slavomíra, kúzlo, polomer.

Pomôcky: Eol, Aja, Kirk, Nospa, 

Ekol, Odroň, Oma  

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

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. 

Kupón č. 15
Krížovka

Sobota 26.4.Sobota 26.4.
o 18:30 hod.o 18:30 hod.

PojedeMe PojedeMe 

k Mořik Moři

R o d i n n ý , k o m é d i a , 9 0 R o d i n n ý , k o m é d i a , 9 0 
min.,2014 Hrdinom príbehu je min.,2014 Hrdinom príbehu je 
desaťročný chlapec Tomáš. K desaťročný chlapec Tomáš. K 
narodeninám dostane kameru narodeninám dostane kameru 
a rozhodne sa, že nakrúti fi lm a rozhodne sa, že nakrúti fi lm 
ako Miloš Forman. Stane sa ako Miloš Forman. Stane sa 
tak rozprávačom, kamerama-tak rozprávačom, kamerama-
nom aj režisérom hlboko ľud-nom aj režisérom hlboko ľud-
ského príbehu, v ktorom spo-ského príbehu, v ktorom spo-
známe jeho rodinu, maminku, známe jeho rodinu, maminku, 
otecka, babičku, školu, kama-otecka, babičku, školu, kama-
rátov...Režisérom fi lmu je zná-rátov...Režisérom fi lmu je zná-
my český herec Jiří Mádl.my český herec Jiří Mádl.
Vstupné:4€Vstupné:4€

Nedeľa 27.4. Nedeľa 27.4. 
o 15:00 hod.o 15:00 hod.

VeľkÁ orieško-VeľkÁ orieško-

vÁ lúpežvÁ lúpež

Rodinný animák,85 min.2014Rodinný animák,85 min.2014
Veveričiak Surly a jeho kry-Veveričiak Surly a jeho kry-
sí kamarát Buddy majú nie-sí kamarát Buddy majú nie-
čo za lubom. Zima sa nezadr-čo za lubom. Zima sa nezadr-
žateľne blíži a oni premýšľajú, žateľne blíži a oni premýšľajú, 
kde v meste nazhromaždia zá-kde v meste nazhromaždia zá-
soby. Zúfalá doba si žiada zú-soby. Zúfalá doba si žiada zú-
falé činy, a preto sa spoločne falé činy, a preto sa spoločne 
so svojimi priateľmi pokúsia so svojimi priateľmi pokúsia 
vykradnúť obchod s orieška-vykradnúť obchod s orieška-
mi. Nič ale nie je tak jednodu-mi. Nič ale nie je tak jednodu-
ché, ako sa im na prvý pohľad ché, ako sa im na prvý pohľad 
zdalo...zdalo...
Vstupné:3€Vstupné:3€

Streda 30.4. Streda 30.4. 
o 18:30 hod.o 18:30 hod.

 NoN –STop NoN –STop

Thriller,akčný,106 min,2014Thriller,akčný,106 min,2014
Liam Neeson v napínavom Liam Neeson v napínavom 
trileri odohrávajúcim 40 000 trileri odohrávajúcim 40 000 
stôp nad zemou. Počas letu stôp nad zemou. Počas letu 
z New Yorku do Londýna z New Yorku do Londýna 
dostane U.S. Air Marshal Bill dostane U.S. Air Marshal Bill 
Marks (Liam Neeson) sériu Marks (Liam Neeson) sériu 
šifrovaných správ požadujúcich šifrovaných správ požadujúcich 
prevod 150 miliónov dolarov US prevod 150 miliónov dolarov US 
Airlines na neidentifi kovatelný Airlines na neidentifi kovatelný 
zámorský účet. Dokiaľ nebude zámorský účet. Dokiaľ nebude 
prevod dokončený, zomrie prevod dokončený, zomrie 
každých 20 minút jeden z každých 20 minút jeden z 
pasažierov letu.pasažierov letu.
Vstupné:4€Vstupné:4€
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Mesiacom knihy sa oddávna nazý-

va prvý jarný mesiac - marec. Ale 

to neznamená, že aj v apríli, kto-

rý nesie meno Mesiac lesov nevy-

chádzajú nové knihy. Jedna z nich 

uzrela svetlo sveta práve tento týž-

deň a je venovaná nášmu mestu. 

Jej názov Banská Štiavnica- perla 

slovenských miest  asi nebude pre 

niektorých Štiavničanov prekvape-

ním, lebo vychádza už 4. inovované 

a aktualizované vydanie tejto našej 

publikácie. 

Prezrádza to už jej obálka, na ktorej 

pri tradičnej gotickej soche sv. Kata-

ríny sa namiesto fotografi e Sloven-

ského kostola objavila fotografi a 

hodinovej veže  Starého zámku. V 

interiéroch inovovanej knihy okrem 

stručnej histórie nájdeme texty a 

fotografi e najznámejších štiavnic-

kých historických a prírodných pa-

mätihodností i zvlášností, ale dopl-

nené o nové aktúalne informácie a 

nové obrázky. 

Autori knihy Vladimír Bárta a Vla-

dimir Barta do tohto aktualizované-

ho knižného diela zaradili aj ďalšie 

lokality Banskej Štiavnice. 

Pribudli kapitoly Hrob Maríny, Ži-

dovský cintorín, Vodárenské tajchy 

a čitateľov možno zaujme aj čo sa 

deje na odlesnenom vrchole Staré-

ho mesta s fotografi ami najnovších 

vykopávok archeológa Dr. Jozefa 

Labudu. Novou kapitolou je aj vy-

novený kostol sv. Alžbety s historic-

kým pohľadom na areál  kedysi zná-

mej Svätotrojičnej dedičnej štôlne, 

na ktorom dnes stoja panelové ve-

žiaky.

V novom vydaní obrazovo - tex-

tovej publikácie Banská Štiavnica- 

perla slovenských miest sa okrem 

samotnej Banskej Štiavnice nachá-

dzajú už aj mestské časti so svojimi 

pamiatkami a zvlášnosťami. Banky 

s tajchom a štôlňou Hoff er, mest-

ské časti Sitnianska a Štefultov, obi-

dva Komorovské tajchy s František 

šachtou a ďalšími baníckymi pa-

miatkami v okolí, Kysihýbel s tech-

nickými pamiatkami ako akvadukt 

pamätajúci romantickú Štiavnickú 

Anču a unikátny podzemný kame-

ňolom. 

Z okolitých obcí sú v knihe infor-

mácie o Banskom Studenci a Kol-

pašských tajchoch, Hodrušských 

tajchoch  a tiež o obci Ilija známej 

vzácnym románskym kostolíkom.

Veríme, že toto svieže knižné dielo, 

ktoré sa distribuje aj do knihkupec-

tiev celého Slovenska, môže osloviť 

mnohých čitateľov z domova i za-

hraničia a inšpirovať ich k návšteve 

nášho krásneho mesta.

 Zdroj KFP

Banská Štiavnica - perla slovenských miest

Mesiacom knihy sa oddávna nazý-

va prvý jarný mesiac - marec. Ale

to neznamená, že aj v apríli, kto-

rý nesie meno Mesiac lesov nevy-

chádzajú nové knihy. Jedna z nich

uzrela svetlo sveta práve tento týž-

deň a je venovaná nášmu mestu.

Jej názov Banská Štiavnica- perla

slovenských miest  asi nebude pre

niektorých Štiavničanov prekvape-

ním, lebo vychádza už 4. inovované

a aktualizované vydanie tejto našej

publikácie. 

V stredu 16. apríla 2014 sa v 

priestoroch ZUŠ konal JARNÝ 

KONCERT, ktorý dal vyniknúť i 

tým najmenším talentom, aby 

svojou skladbičkou, pesničkou, 

či scénkou urobili radosť 

všetkým prítomným rodičom, 

súrodencom, priateľom.

 Koncert dramaturgicky posklada-

la p. učiteľka Rút Knapeková, sprie-

vodné slovo si pripravila p. učiteľka 

Perla Perpetua Voberová. Žiaci hu-

dobného a literárno-dramatického 

odboru si predviedli pestrým progra-

mom, ktorý vnímavé publikum oce-

nilo vrelým potleskom. Tešíme sa na 

ďalšie stretnutia pri živom umení.

1. Aut.predst. Bol raz jeden les, žia-

ci LDO: M.Žárožský, Ľ.Povinský, 

Ž.Lišaníková, S.Harvanová L.Hrnč-

iríková, K.Petrová, spolupráca p.uč.

Piatrov, p.uč.Hrivňáková

2. A. Čobej: Poštová schránka, spev 

Davidko Štirbl, klavír p.uč. Tuhár-

ska

3. J. Th ompson: Zvony zvonia klavír 

Marína Kuhnová

4. 70 sukieň mala, akordeón Janko 

Mojička

5. D.Stankovský: Keď ja budem ma-

šírovať, spev Matúško Sásik, klavír 

p.uč. Weisová

V. Wick: Ovečky

6. Etuda 4 bicie Krištof Lišaník

7. K.Bendl: Kozička, J.Křička: Zaja-

čik spev V.Vlašičová, T.Sovincová, 

P.Uhnáková

M. Zedník: Rastieme ako z vody 

K.Freigertová, M.Sásik, klavír p.uč. 

Weisová

8. Kohútik jarabý, husle Lilianka Ci-

mová, klavír p.uč. Jánošík

9. L.van Beethoven: Óda na radosť 

gitara Hanka Gavlasová

10.Etuda 5 bicie Emanuel Viktor 

Turánek

11.J.Kř.Vaňhal: Allegretto, klavír 

Lea Hrnčiríková

12.J.L.Krebs: Bourrée, fl auta Aëla 

Hasbach, klavír p.uč. Weisová

13.M. Lorenz: Ave Mária, spev Barbo-

ra Borošková, klavír p.uč.Tuhárska

14. 8 lekcia bicie Michal Chovan

15.J. Lenon: Imagine, spev Lesanka 

Hudecová, klavír p.uč. Tuhárska

16.G.F.Händel: Sarabande klavír Ja-

kub Štirbl

17.Ľud.pieseň: Zasiala som fajalôč-

ku, spev Ninka Buzalková

Načo ste ma mamko má, klavír p.uč. 

Chovanová, husle p.uč. Krnáčik

18.M.A.Charpentier: Prélude git.

trio N.Zorvanová, M.Prefektušov-

á, p.uč. Timko

G. Susser: V prérii git.duo N.Zorva-

nová, M.Prefektušová

19.Anička dušička, Tancuj,tancuj 

spev Zborík, klavír p.uč. Chovano-

vá Irena Chovanová

Jarný 
koncert

Odpusť mi

Vždy, keď počujem náreky

a vidím ľudské slzy,

zovrie ma obruč hrdzavá

bezmocnosťou, čo mrzí

a chcem mať silu zabrániť

tomu, čo sa už stalo…

Odpusť mi, Pane, také dni,

keď verím v teba málo.

Odpusť, že občas zabúdam

na náreky a slzy,

ktorými mňa si obdaril,

trhal, pálil i mrazil,

a milosrdnosť zasieval

do rozoranej pýchy…

Odpusť, že občas zabúdam

na pocit šťastia tichý,

čo prijala som ako dar

z tvojich láskavých dlaní,

keď umyli mi slzy tvár,

ktorými si ma chránil.

Janka Bernáthová

Spojená škola 

a VW(Volkswagen)
 Za inšpiráciou a poznaním...

tak by sa dala nazvať  odborná 

exkurzia, ktorej sa  zúčastni-

li žiaci SOŠ Ľudovíta Greinera z 

Banskej Štiavnice. Nie každý deň 

ponúka možnosť stretnúť sa so 

špičkovými technológiami, kto-

ré na ploche 1 780 058 m2 (ne-

ďaleko Bratislavy) ponúka auto-

mobilový gigant, (tretí na svete 

a najväčší v Európe) známy svo-

jimi  exkluzívnymi vozidlami 

Volkswagen a najnovšie Vols-

wagen Touareg Hybrid. Študen-

ti si  prehliadli karosáreň a ag-

regátnu halu, kde mohli vidieť 

výrobu automobilov od lisova-

nia plechov  až po fi nálny vý-

robok. Raz vidieť je naozaj lep-

šie ako trikrát počuť...tak aspoň 

naši hovoria...

 študenti III.A

Informačné 
centrum
Námestie sv. Trojice 6,

Banská Štiavnica

Otváracie hodiny:

Pondelok – nedeľa: 

8,00 – 16,00 hod.

Tel.: 045 694 96 53

E-mail: tikbs@banskastiavnica.sk 
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Mesto Žiar nad Hronom 

zorganizovalo dňa 12.4.2014 

už XIII. ročník Veľkonočného 

plaveckého preteku.

 Preteku sa zúčastnilo 101 prete-

károv z 9 plaveckých klubov. Sú-

ťažilo sa len v žiackych kategóri-

ách, kde si veľmi dobre počínali 

plavci z Plaveckého klubu Banská 

Štiavnica. Priniesli si 14 zlatých, 

7 strieborných a 4 bronzové me-

daile. Prinášame výsledky:

8. roč. a ml.

Kašiarová Tatiana (2006): 5. 

25m znak 37.67, 5. 25m 38,37

Ľuptáková Dominika (2006): 

1. 25m voľ. spôsob 28.19, 1. 

25m znak 33.00, 1. 25m prsia 

29.46 

Maruniak Patrik (2006): 1. 

25m voľ. spôsob 21.38, 1. 25m 

znak 26.84, 1. 25m prsia 25.89

9. – 10. roč. 

Maruniak Matej (2004): 3. 50m 

voľ. spôsob 47.75, 4. 100m voľ. 

spôsob 1:52.05, 3. 50m znak 

55.48, 2. 100m znak 1:57.97

Bók Šimon (2005): 5. 100m prsia 

2:24.83, 4. 50m prsia 1:04.04, 

6. 100m voľ. spôsob 2:00.63

Ľuptáková Emma (2004): 10. 

50m voľ. spôsob 43.12, 12. 

100m voľ. spôsob 1:47.21, 4. 

50m prsia 52.38, 4. 100m prsia 

1:56.32, 3. 50m motýlik 48.09

Melicherčíková Timea (2004): 

6. 50m voľ. spôsob 40.62, 9. 

100m voľ. spôsob 1:35.77, 1. 

50m prsia 46.84, 1. 100m prsia 

1:42.60, 6. 50m motýlik 56.38

11. – 12. roč.

Balász Michal (2002): 6. 50m 

voľ. spôsob 35.38, 7. 100m voľ. 

spôsob 1:22.11, 5. 50m prsia 

46.62, 5. 100m prsia 1:44.49, 9. 

50m motýlik 47.37

Berlanský Andrej (2003): 2. 

50m voľ. spôsob 34.36, 5. 100m 

voľ. spôsob 1:18.55, 4. 50m znak 

40.75, 2. 100m znak 1:27.28, 4. 

50m prsia 46.22, 1. 50m motý-

lik 39.54

Pavlendová Miroslava (2003): 

22. 50m voľ. spôsob 42.31, 14. 

100m prsia 1:53.87, 11. 50m pr-

sia 51.99, 15. 100m voľ. spôsob 

1:42.29

13. – 14. roč.

Michalová Barbora (2001): 4. 

50m voľ. spôsob 32.32, 5. 100m 

voľ. spôsob 1:15.55, 6. 50m znak 

39.47, 4. 100m prsia 1:26.33, 2. 

50m prsia 40.52, 2. 100m prsia 

1:26.24, 3. 50m motýlik 37.50

Potančoková Timea (2000): 1. 

50m voľ. spôsob 29.27, 1. 100m 

voľ. spôsob 1:04.77, 2. 50m znak 

35.85, 2. 100m znak 1:17.54, 1. 

50m prsia 37.57, 1. 100m prsia 

1:22.86, 1. 50m motýlik 32.21

K dosiahnutým výsledkom na-

šim plavcom blahoželáme a pra-

jeme veľa plaveckých úspechov.

PK Banská Štiavnica 

Veľkonočný plavecký pretek

II.trieda juh

14. kolo hralo sa 19.4.2014

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" - 

ŠK LESY BANSKÁ BELÁ 2:0 (1:0)

Góly: 12.min. Beňadik,58.min.

Číž. Počet divákov: 150

Zostava: Kraják-Šima, Beták (46.

Boroška A.), Žikla (69.Javorský), 

Ferenčík st., Beňadik, Kmeť, Či-

liak (84.Sovinec), Meňuš M. (78.

Petro), Číž, Greguš (33.Meňuš 

L.). V derby zápase pred peknou 

diváckou návštevou sa hral prie-

merný futbal. Do prvej šance sa 

hneď v úvode dostali hostia, ale 

brankár Kraják ju im zneškodnil. 

Naše mužstvo svoju prvú gólovú 

príležitosť využilo už v 12.min., 

keď strela Beňadika z vnútra šest-

nástky skončila v sieti hostí. Hos-

tia mohli do polčasu vyrovnať, 

ale svoje šance nevyužili keď jed-

na strela skončila na brvne na-

šej brány a v závere polčasu ich 

hráč ju tesne minul. V II. polčase 

v 58.min. po peknej kombinácii 

Čiliaka a Číža posledne menova-

ný zvýšil na 2:0.Skóre zápasu mo-

hol ešte zmeniť v 80.min.Číž,kto-

rý sa ocitol sám pred brankárom,  

no neprekonal ho.

8. kolo:19.04.2014 II.liga skupina 

JUH U13 - mladší žiaci 

FK CSM Tisovec - FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 1 : 2 (1:1), góly: 2x 

Parilla Martin 

Mladší chalani podali kolektívny 

výkon, kde individuálnou hrou 

Glézl Bartoš vytváral šance, kto-

ré ešte len 8 ročný chlapec suve-

rénne premieňal. Starší hráči by 

sa mali učiť od mladších o práci s 

loptou a nasadení v bráne nás po-

držal Aďo Šimo.

18. kolo: 19.04.2014 II.liga skupi-

na JUH U15 - starší žiaci 

FK CSM Tisovec -FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 1 : 3 (0:2), góly: 10' 

Michal Horák, 18' Miroslav Židík, 

70' Štefan Binder 

Chlapci vyhrali po kolektívnom 

výkone hlavne zameranom na de-

fenzívu, kde výborne zahral Bin-

der a Nedoroščík, ktorí veľa lôpt 

vybojovali, pozbierali a zaklada-

li protiútoky, ktoré sme aj dva 

využili Židíkom a Horákom. Sú-

per znížil na 1:2, ale v závere sme 

znova kontrolovali hru aj keď 

sme boli pod neustálym tlakom, 

hrozili sme neustálymi brejkmi z 

ktorých Binder krásnou strelou 

pod víko zabezpečil víťazstvo. 

Kam za futbalom?

II. trieda juh 

15. kolo hrá sa 26.4.2014 o 13.30 

hod. POHRONIE"C" - SITNO 

BANSKÁ ŠTIAVNICA "B"

II.liga starších a mladších žiakov

19. kolo hrá sa 26.4.2014 o 10.00 

a 12.00 hod. SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA "B"- MFK DETVA

Ivan Javorský

Richard Neubauer

V derby zápase pred peknou návštevou 
zostali body doma

1. Bzenica 14 11 2 1 66:14 35

2. Prenčov 14 11 1 2 43:23 34

3. Vyhne 14 9 3 2 40:17 30

4. B. Štiavnica "B" 14 8 3 3 46:26 27

5. Pohronie "C" 14 8 1 5 54:30 25

6. Horné Hámre 14 7 0 7 32:24 21

7. Banská Belá 14 7 0 7 35:28 21

8. Ostrý Grúň 14 5 1 8 17:31 16

9. Malá Lehota 14 5 0 9 33:45 15

10. Prochot 14 4 0 10 22:44 12

11. Prestavlky 14 3 1 10 14:52 10

12. Sklené Teplice 14 0 0 14 7:75 0

Tabuľka II.triedy:

Mestské kúpele – 
plaváreň 
Otváracie hodiny 

Plavecký bazén:

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

Klientske 
centrum
Nám. sv. Trojice 1/A, 

Banská Štiavnica

Úradné hodiny:

Pondelok: 7,00 - 15,00

Utorok: 7,00 - 15,00

Streda: 7,00 – 16,30

Štvrtok: 7,00 – 13,30

Piatok: 7,00 – 15,00

Obed.prestávka: 11,30 – 12,00

E-mail: kc@banskastiavnica.sk

Tel.: 045 694 96 40
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služby

inzercia

Prenajmem 2-izbový byt v BŠ,  

tel.č.: 0918 304 969

Predám RD v Banskej Belej pri  

Dinaske. Cena dohodou. tel.č.: 

0918 101 335

Prenajmem 3-izbový byt aj dlho- 

dobo v okrajovej, tichej časti Drie-

ňová s balkónom, tel.č.: 0908 923 

203, 0907 815368

Predám 1-izbový byt v BŠ na  

Hutníckej ul., cena 18 000 Eur, tel. 

č. 0907 493 582

Predám rodinný dom v BŠ, cena  

dohodou, tel.č.: 0917 537 370

Predám garáž na Povrazníku,  

tel.č.: 0911 282 806 

Predám RD, cena 11 800€, tel.č.:  

0911 282 806

Predám 1-izbový byt, tel.č.: 0911  

282 806

Predám 2 domy za cenu 1, cena  

38 000€, tel.č.: 0911 282 806 

Predám 3-izbový byt v OV, cena  

dohodou, tel.č.: 0907 871 694

Predám 3-izbový byt v pôvodnom  

stave na Drieňovej, ul. L.Svobodu 14, 

cena 28.500,-€, tel.č.: 0905 178 047

Prenajmem garáž na Drieňovej  

- dlhodobo. Cena 35,- € /mesiac, 

tel.č.: 0905 178 047

Prenajmem halu vhodnú na  

skladové, kancelárske, obchodné 

priestory a iné, možnosť aj býva-

nia, 360m², super cena, tel.č.: 0903 

121 901

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441 512 

Spracujem účtovníctvo (jednodu- 

ché, podvojné), DPH, mzdy, projekty, 

Predám liaheň, 60 euro, tel.č.:  

0907 181 800

Predám palivové drevo, 1 m/30 €  

aj s dovozom. tel. č.: 0915 951 646

reality

prácappppppppppppp

Reštaurácia Engel v Nemecku (Bava- 

ria) hľadá čašníčku na 3 mesiace a dlh-

šie. Dobré platobné podmienky. Voľ-

né ubytovanie, jedlo a pitie. Základné 

znalosti nemeckého jazyka. Kontakt: 

049/8365705662, e-mail: engel-wer-

tach@t-online.de 

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€

10. mája privíta Divadlo 

Pivovaru ERB ikony českého 

a slovenského humoru: Jana 

Krausa  a Milana Lasicu v 

známej show Jan Kraus aneb 

Hvězdy jak je neznáte, ktorá 

dostala špeciálnu úpravu 

exkluzívne pre divadlo v 

Banskej Štiavnici. 

Talkshow je improvizovaným pred-

stavením, počas ktorého majú diváci 

možnosť klásť otázky Janovi Krau-

sovi prostredníctvom moderátora 

Václava Daniela Kosíka. V komor-

nom divadle v podkroví pivovaru si 

však do horúceho kresla výnimoč-

ne sadne aj Milan Lasica a o hudob-

né spestrenie programu sa postará 

speváčka Veronika Hatala. 

Účinkujú: Jan KRAUS, Milan LASI-

CA, Václav D. KOSÍK 

Hudobný hosť: Veronika HATALA

Miesto a čas: piatok 9. mája 2014 o 

19.00 v Divadle Pivovaru ERB

Vstupenky: 100 €, členovia Klubu 

ERB 90 €. Predpredaj (do 27. aprí-

la): 75 €, členovia Klubu ERB 70 €

Mládeži do 15 rokov je predstavenie 

neprístupné. Tím Erbu

Divadlo ERB pozýva...zmluvy a iné, tel.č.: 0908 923 203

„Pôžičky Provident“ – BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157


