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Stalo sa už milým pravidlom, 

že sa športová a kultúrna 

verejnosť stretáva pri 

spoločnom podujatí, na ktorom 

si preberú ocenenia za svoju 

prácu v uplynulom roku tí, 

ktorých vyberú komisie 

kultúry a športu. Nebolo tomu 

inak ani v tomto roku, keď sa 

v pondelok 28.4. stretli v kine 

Akademik Štiavničania i hostia.

Celý program sprevádzali vystú-

penia žiakov a pedagógov Základ-

nej umeleckej školy. Aj tie dopo-

mohli k tomu, že atmosféra bola 

síce slávnostná, ale zároveň aj 

správne uvoľnená. 
Ocenené osobnosti v oblasti kultúry foto Michal Kríž

�3.str.

Osobnosti prevzali ocenenia

Sobota  3.5. 

o 18:30 hod.

Už čoskoro sa obyvatelia 

bytového domu č. 5328 na 

Ul. J Straku potešia oprave 

chodníka, ktorý je už v značne 

poškodenom stave. 

Chodník sa nachádza v zadnej čas-

ti pozdĺž bytového domu. Po dl-

horočnej prevádzke a vplyvom 

klimatických zmien je povrch ne-

rovnomerný, čo má za následok 

počas daždivého počasia zdržiava-

nie vody na chodníku. Rigol, ktorý 

je vedený v pravej časti je nielen v 

zlom technickom stave, ale nespĺ-

ňa svoju funkciu, keďže spádovanie 

chodníka je značne narušené.  

   Preto sa Mesto Banská Štiavni-

ca rozhodlo opraviť túto pešiu ko-

munikáciu a odstrániť nežiaduci 

stav zdržiavania vody. Samotná re-

konštrukcia pozostáva z rozšírenia 

chodníka podľa STN o 25 cm, od-

stránenia všetkých vrstiev tejto ko-

munikácie a následne vyhotovením 

nových, ktoré budú ukončené ulo-

žením zámkovej dlažby. Ide o cel-

kovo 134,08 m2 dlažby na celkovej 

dĺžke chodníka 59,49m. Pri rekon-

štrukcii sa uvažuje aj s položením 

nového rigola, ktorý bude odvá-

dzať dažďové vody z chodníka a pri-

ľahlého zárezového svahu na voľný 

terén v blízkosti trafostanice.

    Predpokladaný termín zahájenia 

a ukončenia rekonštrukčných prác 

na tomto stavebnom diele je máj - 

júl 2014. Celková cena diela je vy-

číslená na hodnotu 14 430,68€. 

Projektantom stavebného diela je 

Projekt tím, s.r.o., Banská Bystri-

ca. Túto stavbu bude realizovať sta-

vebná fi rma Combin Banská Štiav-

nica, s.r.o. 

Marek Ruščák

Lokálne odvodnenie  Ul. J Straku – sídlisko Drieňová 

Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-

skorších zmien a doplnkov,  §-u 12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam 

zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici na deň 7. 

mája 2014 (streda) o 13 hod. Za-

sadnutie sa uskutoční v zasadacej 

miestnosti historickej radnice, prí-

zemie č.dv. 4. Priestor pre občanov 

od 15:00. Srdečne pozývame!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oslavy 
ukončenia 2. sv. vojny

Mesto Banská Štiavnica a OO 

SZPB vás pozývajú na spomienko-

vé podujatie k ukončeniu druhej 

svetovej vojny, ktoré sa uskutoč-

ní 5. mája 2014 o 14:00 hod. pri 

Pomníku padlých na Kammerhof-

skej ulici. Program podujatia:

1. Hymna SR / 2. báseň / 3. prího-

vory hostí/ 4. slávnostné polože-

nie kytíc k pomníku / 5. ukonče-

nie podujatia a pieseň

Príďte si spolu s nami uctiť tých, 

ktorí počas jedného z najkrvavej-

ších konfl iktov ľudskej histórie 

položili životy za slobodu iných.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Vladimír Poprac st.

 predseda OO SZPB

Hrana
Dokument,2014,125 min.

Slovensko,Vstupné:3€

Koncert
KING´S CHAMBER CHOIR

12. mája 2014 o 19:0012. mája 2014 o 19:00
kostol Nanebovzatia Panny Márie
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z programu
primátorky

28.4.

ČriepokČ

„Hádam sa raz dožijeme aj toho, že 

okrem útulkov pre psy a mačky sa začnú 

budovať aj útulky pre ľudí (bezdomov-

cov).“ Ján Petrík

Odpovedáme občanom...
Charitatívne kontajnery „Dia-

konie Broumov“

Odkedy boli tieto kontajnery pri-

stavené do nášho mesta, som 

pravidelnou prispievateľkou po-

užitého šatstva. Až dnes som ale 

išla na web tohto združenia a pre-

čítala som si, komu konkrétne sa 

pomohlo pominulé roky. Čo ma 

trošku zarazilo a zároveň zarmú-

tilo, že všetka pomoc je viac me-

nej realizovaná len v Českej re-

publike. Moja otázka preto znie. 

Prečo neboli do BS dovezené 

kontajnery, ktoré by podporova-

li miestne alebo naše celosloven-

ské charitatívne organizácie? Po-

čet ľudí v hmotnej núdzi či bez 

domova na Slovensku, a teda aj v 

Banskej Štiavnici nie je predsa za-

nedbateľný, a preto si myslím, že 

pomoc by mala smerovať lokálne. 

Za odpoveď vopred ďakujem. 

Monika M.

Odpoveď:

Zberné nádoby na použité šat-

stvo – charitatívne kontajne-

ry boli vyberané z ponuky dvoch 

subjektov, ktoré v tom čase ponú-

kali tieto služby pre naše mesto. 

Oba boli zahraničné a spolupra-

covali so slovenskými fi rmami. 

Lokálne alebo celoslovenské cha-

ritatívne organizácie neprejavili 

záujem o spoluprácu v tejto po-

dobe. Sme radi, že po rokoch, keď 

starý textil išiel do spaľovní, ale-

bo na skládky má aj lepšie využi-

tie. Vítame každú novú iniciatívu 

v nakladaní s odpadom, ktorá je 

nápomocná ekológii a tiež eko-

nomike. 

Peter Heiler

riaditeľ TS, m.p.

Webka

Dobrý deň, prečo je mestský web 

taký neprehľadný - najmä pod-

ujatia - nedajú sa nájsť v poradí 

podľa dátumu, je to rozhádzané, 

keď chcem nájsť, čo sa deje v je-

den deň, nemám šancu. Naha-

dzujete to tam evidentne, ako 

vám to pošlú, bez akéhokoľvek 

kalendára. 

Existuje tam síce kalendár podu-

jatí, ale tam nie sú zasa plagáty. 

Marian

Odpoveď:

Dobrý deň, 

Na orientáciu v kultúrnych a 

iných podujatiach slúži Kalen-

dár podujatí, kde sú informácie 

zoradené chronologicky a v ta-

kom textovom a inom rozsahu, 

ako ich dodá organizátor podu-

jatia. Sú organizátori, ktorí po-

skytujú širšie informácie, aj s 

odkazom napr. na vlastný web 

a podrobnou informáciou, sú aj 

takí, ktorí publikujú len jedno-

duché a stručné informácie. Túto 

skutočnosť nevieme okrem vlast-

ných podujatí nijako ovplyvniť a 

závisí od samotného organizáto-

ra akcie, ako kvalitne o nej infor-

muje. Kalendár podujatí vznikol 

pre Združenie turizmu a Mesto 

Banská Štiavnica ho s týmto OZ 

zdieľa, čím sa vytvára synergický 

efekt a informácie do neho pridá-

va viac osôb, čím vzniká dosta-

točne kvalitný prehľad informá-

cií. Kalendár akcií sa nachádza na 

viditeľnom mieste na domovskej 

stránke a o tom, že je využíva-

ný svedčí aj fakt, že za posledný 

rok zaznamenal viac ako 82 000 

prístupov. Ak nás niektorí orga-

nizátor nekomerčnej akcie oslo-

ví o spoluprácu vo forme zverej-

nenia širšej informácie na webe 

mesta, tak sa táto umiestňuje na 

domovskú stránku ako aktualita. 

Tu samozrejme chronológia nie 

je dodržaná, pretože informácie 

zvyčajne zverejňujeme v poradí a 

rozsahu, ako ich organizátori za-

sielajú. 

Ing. Rastislav Marko

vedúci KŠaMK

   Každoročne s príchodom 

jarných mesiacov sa stáva 

aktuálnou problematika 

ochrany poľnohospodárskych 

a nepoľnohospodárskych 

pozemkov pred zaburinením. 

Uvedená povinnosť vyplýva vlast-

níkom resp. nájomcom (správcom) 

poľnohospodárskej pôdy z ustano-

venia § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. 

o ochrane a využívaní poľnohospo-

dárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z.z. o integrovanej pre-

vencii a kontrole znečisťovania ži-

votného prostredia a zmene a do-

plnení niektorých zákonov (ďalej 

zákona o ochrane poľnohospodár-

skej pôdy). Zaburinenie v mnohých 

prípadoch ohrozuje ekologickú sta-

bilitu územia a nie je zachovaná 

funkčná spätosť prírodných pro-

cesov v krajinnom prostredí.  Ná-

sledne dochádza k šíreniu burín na 

poľnohospodárske pozemky, čím 

dochádza k jej poškodeniu a degra-

dácii ako aj k sťaženému poľnohos-

podárskemu obhospodarovaniu. 

   Okresný úrad Žiar nad Hronom, 

pozemkový a lesný odbor so sídlom 

Ul. SNP 124 Žiar nad Hronom, ako 

príslušný správny orgán podľa zá-

kona č.180/2013 Z.z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov vy-

zýva všetkých vlastníkov, nájomcov 

a správcov pozemkov, aby udržia-

vali svoje poľnohospodárske a ne-

poľnohospodárske pozemky v ne-

zaburinenom stave pravidelným, 

dôsledným a predovšetkým včas-

ným odstraňovaním burín, aby ne-

došlo k ich šíreniu na susedné po-

zemky.

    Ten, kto svojou nečinnosťou spô-

sobí zaburinenie poľnohospodár-

skeho pozemku, alebo nepoľnohos-

podárskeho pozemku, príp. nesplní 

povinnosť uloženú orgánom ochra-

ny poľnohospodárskej pôdy, do-

pustí sa priestupku (fyzická osoba) 

alebo správneho deliktu (právnic-

ká osoba alebo fyzická osoba – pod-

nikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona 

o ochrane a využívaní poľnohos-

podárskej pôdy v znení neskorších 

predpisov, pričom za tieto delikty 

môže správny orgán uložiť pokutu 

až do výšky 33 000,-Eur.

Peter Kicko

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Účasť na Valnom zhromaždení  

spoločnosti Mestské lesy Banská 

Štiavnica, spol. s.r.o.

Zasadnutie Komisie rozvoja a vý- 

stavby mesta pri MsZ v Banskej 

Štiavnici. 

Účasť na verejnom prezentač- 

nom podujatí v rámci projektu 

„Zavedenie efektívneho systému 

separovaného zberu odpadov v 

meste Banská Štiavnica“.

Zasadnutie Kalvárskeho fondu.  

Uskutočnilo sa oceňovanie osob- 

ností kultúry a športu za rok 

2013.   

29. 4. - 2. 5.

Účasť na 10. regionálnej konfe- 

rencii Organizácie miest sveto-

vého dedičstva pre členské mes-

tá strednej a východnej Európy, 

ktorá sa uskutočnila v Kutnej 

Hore.

Andrea Benediktyová

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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V úvodnom príhovore 

zvýraznila primátorka mesta Na-

dežda Babiaková význam športu a 

kultúry pre rozvoj mesta a poďako-

vala všetkým, ktorí rozvoju tých-

to odvetví pomáhajú na rôznych 

úrovniach. Športovci oceňovali v 

kategóriách Žiaci a dorast, Dospe-

lí, Družstvo, Funkcionár, Veterán. 

Komisia kultúry tradične oceni-

la Podujatia, Osobnosti a Kolektí-

vy. Aj prostredníctvom hlasovania 

Štiavničanov nakoniec absolútne 

ocenenia v týchto kategóriách zís-

kali Náckova Štiavnica, Janka Ber-

náthová a folklórny súbor Sitňan.

Záverečnú časť programu tvorila 

pripomienka 110. výročia založenia 

organizovaného futbalu v Banskej 

Štiavnici. Spomínalo sa na mno-

hých, ktorí za posledné desaťročia 

prispeli k rozvoju tohto populár-

neho odvetvia v našom meste. Ob-

zvlášť emotívne bolo udelenie oce-

nenia za dlhoročný prínos k rozvoju 

štiavnického futbalu, ktoré získal 

Ivan Madara,  bývalý  hráč, tréner, 

funkcionár futbalového klubu Ban-

ská Štiavnica. Do Banskej  Štiav-

nice prišiel pred 45. rokmi v roku 

1969, kde ako hrajúci tréner za tri 

roky postúpil so svojim mužstvom 

až do Majstrovstiev banskobystric-

kého kraja . Chuť postupu a ožive-

nia futbalu v Banskej Štiavnici za-

žil opäť v rokoch 1994 - 1998 ako 

funkcionár klubu, ktorý v tom čase 

viedol Marián Šurka.  Aj s touto ge-

neráciou sa náš Ivan dočkal postu-

pu do Majstrovstiev kraja. V januá-

ri roku 2014 bol za jeho dlhoročné 

zásluhy ocenený aj Oblastným fut-

balovým zväzom Žiar nad Hronom 

za jeho celoživotné zásluhy za roz-

voj futbalu v regióne. Dlhotrvajú-

ci potlesk všetkých prítomných po-

tvrdil, že toto rozhodnutie komisie 

športu bolo správne a ocenenie pu-

tovalo do správnych rúk Všetkým 

oceneným gratulujeme, ale zároveň 

ďakujeme všetkým, ktorí sa akým-

koľvek spôsobom zasadzujú o roz-

voj kultúry a športu v našom mes-

te, či navštevujú podujatia, ktoré sa 

v meste konajú. Pre väčšinu kultúr-

nych i športových aktivít totiž pla-

tí, že bez divákov je každá snaha len 

polovičná.

Za organizátorov slávnostného 

podujatia zároveň ďakujeme tým 

členom komisií, zapisovateľkám 

a ďalším, ktorí pomohli pri prí-

prave podujatia a ZUŠ za kvalitný 

program.

Sumár ocenených:

Ocenení v oblasti športu boli:

Kategória žiaci a dorast:

Alexandra Nemčoková (PO Sitno a 

KMT Banská Štiavnica), Miroslav 

Židík (FK Sitno Banská Štiavnica), 

Radovan Ďurovič (FK Sitno Ban-

ská Štiavnica), Patrik Jány (Stre-

lecký oddiel Banská Štiavnica), 

Štefan Šulek ml. (Strelecký oddiel 

Banská Štiavnica).

Kategória dospelí:

Martin Ferenčík st. (FK Sitno Ban-

ská Štiavnica), Michal Kminiak 

(FK Sitno Banská Štiavnica)

Kategória družstvo/oddiel:

oddiel FK Sitno Banská Štiavnica

Kategória funkcionár: 

Ján Lupták (FK Sitno Banská 

Štiavnica)

Kategória veterán: Radoslav 

Nemčok (PO Sitno a KMT Banská 

Štiavnica), Tomáš Nemčok (PO 

Sitno a KMT Banská Štiavnica), 

Roman Šlúch, Daniel Matis

Ocenenie za dlhoročný prínos 

k rozvoju banskoštiavnického 

futbalu:

Ivan Madara

Ocenení v oblasti kultúry boli:

Kategória podujatie:

Náckova Štiavnica, Digitalizácia a 

znovuotvorenie kina Akademik, 

Autorské večery, Cap a l´est, Zi-

momravenie

Kategória kolektív:

Sitňan, Autorský klub, Paradajz 

pikčr, Texasky, ZUŠ

Kategória osobnosť:

Janka Bernáthová, Juraj Červe-

nák, Katarína Kissová, Zdenka 

Koreňová, Zdenka Predná

Rastislav Marko

NOVINKY

�1.str.

Oblastná organizácia 

cestovného ruchu Región 

Banská Štiavnica v spolupráci 

so Slovenskou agentúrou pre 

cestovný ruch zorganizovala 

prezentáciu turistickej 

ponuky štiavnického regiónu 

v Budapešti.

24.4.2014 sa asi šesťdesiat zástup-

cov maďarských médií a cestovných 

kancelárií prišlo pozrieť na predsta-

venie mesta Banská Štiavnica a jeho 

okolia. Podujatie otvoril neformál-

nym príhovorom veľvyslanec Slo-

venska v Maďarsku pán Rastislav 

Káčer, primátorka mesta Nadež-

da Babiaková všetkých pozvala do 

multikulturálneho mnoho jazyko-

vého mesta, ktoré bolo vždy otvore-

né pre každého a pre všetkých. Po-

tom už predstavil Igor Kuhn veľmi 

podrobne a lákavo Banskú Štiavni-

cu. Porozprával o baníckej histórii 

mesta a pred letnou turistickou se-

zónou predstavil Banskú Štiavnicu 

ako destináciu cestovného ruchu a 

stredisko turistiky i horskej cyklis-

tiky. Nezabudlo sa ani na zážitkovú 

gastronómiu a príjemné ubytovanie 

v rodinných penziónoch a na okolí. 

A medzitým baníckymi pesnička-

mi obveseľoval spevokol Štiavni-

čan. Vo veľkej sále Slovenského in-

štitútu sme nainštalovali aj výstavu 

fotografi í o Banskej Štiavnici. Pri 

chutnom obede, aperitívom, ktoré-

ho bola jablkovica z Ilije sa zástup-

covia médií dozvedeli ešte všelijaké 

novinky z regiónu.

Reportáž z prezentácie natočila 

Maďarská televízia, rádio Kossuth 

a oblastné rádio verejnoprávneho 

rozhlasu oblasti Seged. O prezentá-

cii referuje aj http://turizmus.com/

utaztatas/selmecbanya-misztikum-

karnyujtasnyira-1122031.

Igor Kuhn

Štiavnica v Budapešti

Osobnosti prevzali ocenenia

O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ  foto Michal Kríž

Soňa Jelínková, zástupkyňa SACR v Budapešti a Igor Kuhn, 
výkonný riaditeľ OOCR  foto Archív autora
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(pokračovanie)

Odpoveď, ktorú sme dostali 

z ministerstva zdravotníctva 

a s ktorou sme nemohli byť 

spokojní, sme konzultovali aj 

s lekármi v banskoštiavnickej 

nemocnici. Zo stanoviska 

primára interného oddelenia 

vyberáme:

„ Pri zrušení lekárskej služby prvej pomoci 

v januári 2012 sme boli ubezpečení, že v 

prípade ohrozenia života bude k dispozícii 

Rýchla lekárska služba, ktorá je schopná 

byť na mieste do 15 minút a stabilizovať 

pacienta. Po zrušení RLP od 1.4.2013 v 

okrese Banská Štiavnica pri akútnom 

ohrození života príde k pacientovi len 

sanitka so záchranárom RZP, ktorý má 

kompetencie poskytnúť len predlekársku 

pomoc, t.j. môže podať len veľmi obme-

dzený počet liekov, alternatívne zabez-

pečiť priechodnosť dýchacích ciest a dať 

elektrický výboj v poloautomatickom re-

žime. V prípade úrazu môže pacienta pre-

viesť mimo spád chirurgického oddelenia. 

Pripomínam, že RZP bez lekára nemô-

že doriešiť stav pacienta a má povinnosť 

každého pacienta odviesť do najbližšie-

ho zdravotníckeho zariadenia. Týmto sa 

veľmi zaťaží práca interného odd., kde po 

15,00 hod. je okrem službukonajúceho le-

kára len jedna sestra a jedna sanitárka. 

Kapacita oddelenia je 20 hospitalizova-

ných pacientov. Problémom bude aj za-

bezpečenie sekundárneho prevozu v spá-

de, to znamená, že pri vážnom ohrození 

života, napr. pri akútnom infarkte myo-

kardu, kde je nutný okamžitý prevoz pa-

cienta do vyššieho zariadenia, (SUSCH 

Banská Bystrica) je nutný sprievod le-

kára, pretože pacient je ohrozený náh-

lou smrťou. Neobstojí argument, že RLP 

v našom regióne je málo využívaná. Na-

tíska sa paralela, že ak v nejakom okrese 

za rok zhorí len 1 dom a je zlikvidovaných 

len 10 požiarov, či je dôvod na zrušenie 

hasičského zboru ?“ 

Primátorka mesta sa druhým osob-

ným listom (z 23.4.2013) obrátila na 

ministerku zdravotníctva s požiadav-

kou o prehodnotenie stanoviska mi-

nisterstva zdravotníctva a vrátenie 

RLP do Banskej Štiavnice. V liste zdô-

raznila aj vplyv zmeny RLP na RZP na 

zvýšené neúmerné zaťaženie interné-

ho oddelenia v našej nemocnici. Od 1. 

4. do 22. 4 2013 bolo na internom od-

delení hospitalizovaných celkom 76 

pacientov, z toho 41 pacientov bolo 

privezených RZP. V tomto období zá-

roveň  ústavná pohotovostná služba 

na internom oddelení vyšetrila 21 pa-

cientov, ktorých po vyšetrení poslali 

domov. V porovnaní z predchádzajú-

cim obdobím sa počet pacientov pri-

vezených na interné oddelenie zvýšil 

o 1/3. Zároveň v liste požiadala minis-

terku zdravotníctva, aby jej poskytla 

vyhodnotenia, podľa ktorých bolo vo 

veci RLP rozhodnuté.   

V odpovedi (z 27.6.2013) ministerstvo 

opakovane argumentovalo výsledkom 

analýzy stavu ZZS k 31.12.2012, kto-

rú sme ale nedostali a poučne pouka-

zovalo na rozdiel medzi RLP a LSPP, 

citujeme: „ Laickej verejnosti nie je do-

statočne známy rozdiel medzi ambulan-

ciou RLP a LSPP. Treba zdôrazniť, že RLP 

a LSPP sú zriadené za inými účelmi a nie 

aby boli vzájomne zastupiteľné. RLP sa 

zriaďuje Ministerstvom zdravotníctva 

SR podľa zákona č. 579/2004 Z.z., LSPP 

zriaďuje samospráva VÚC podľa zákona 

576/2004 Z.z. ...“

Ministerstvo nám odporúča obrátiť 

sa na BBSK so žiadosťou o zabezpe-

čenie LSPP v Banskej Štiavnici, čo už 

mesto dávno pred tým urobilo a ta-

kisto po niekoľkých písomných žia-

dostiach, osobných stretnutiach aj s 

praktickými lekárni, ktorých povin-

nosťou je slúžiť LSPP sa nám nepoda-

rilo do dnešného dňa túto službu pre 

občanov v Banskej Štiavnici zabezpe-

čiť.  Ministerstvo poukázalo aj na po-

vinnosti praktických obvodných le-

károv : „ Vráťme sa k povinnostiam 

všeobecného ambulantného lekára. 

Všeobecný lekár účtuje zdravotnej 

poisťovni tzv. kapitáciu za každého 

svojho pacienta, ktorá je úhradou za 

jeho komplexnú zdravotnú starost-

livosť, teda aj mimo pracovnej doby. 

Preto je prioritne dôležité pracovať 

na obnovení zriadenia LSPP v Ban-

skej Štiavnici. Tá úspešne funguje v 

iných mestách SR v rovnakom legis-

latívnom a ekonomickom prostredí. 

Napríklad vo väčších mestách ak Žiar 

na Hronom, Brezno, Lučenec, Zvo-

len, Veľký Krtíš a v menších ako Re-

vúca, Tornaľa, Poltár a pod.“

A tak sme opakovane písali na BBSK 

a žiadali zriadenie LSPP, opakova-

ne sme písali ministerke zdravot-

níctva, ktorá by podľa našej mien-

ky mala byť zodpovedná za všetky 

oblasti zdravotníctva v SR ako cel-

ku. K tretiemu listu adresovanému 

ministerke zdravotníctva sme pri-

pojili aj odborné stanovisko MUDr. 

Otílie Zigovej, dlhoročnej primár-

ky oddelenia intenzívnej medicí-

ny v banskoštiavnickej nemocnici. 

Veď kto iný môže danú  problema-

tiku poznať lepšie, či už z odbornej 

stránky, miestnej znalosti, ale aj ra-

cionálneho ľudského posúdenia da-

ného stavu.

Pripomienky k správnosti transfor-

mácie RLP na RZP v regióne Banská 

Štiavnica.

Táto zmena systému podľa MZ pri-

niesla zefektívnenie týchto služieb 

na úkor kvality. Ministerstvo sa ria-

di výsledkami štatistiky v tomto ob-

dobí, ale v popredí záujmu by mal 

byť zachránený ľudský život. Tre-

ba zvážiť tento transformačný krok. 

Poskytovanie urgentnej starostli-

vosti zostalo na posádke – jedného 

záchranára a vodiča, hoci viem, že 

starostlivosť o stavy akútneho ohro-

zenia života si vyžaduje štyri ruky, to 

znamená záchranár + lekár. Na ná-

sledky akútnych stavov kardiovas-

kulárneho ochorenia, náhle poru-

chy ventilácie a cirkulácie vyvolané 

úrazmi, otravami, NCMP a iné príči-

ny, zomiera okolo 40 – 50 % pacien-

tov. 10 – 15 % pacientov, u ktorých 

nastalo z uvedených príčin fatálne 

zlyhanie obehu alebo ventilácie, by 

sa adekvátnym poskytnutím odbor-

nej prvej pomoci mohol zachrániť 

život.  Musí byť splnená základná 

podmienka, odborný tím s potreb-

ným technickým a medikamentóz-

nym vybavením. Rozhodujúce sú 

prvé minúty, tzv. zlaté minúty. V na-

šom regióne touto transformáciou a 

neprítomnosťou lekára, ktorý je zá-

kladným článkom v diagnostických 

a terapeutických postupoch, došlo k 

podstatnému zhoršeniu kvality po-

skytovaných služieb. Zo základnej 

KPR tým vypadli dôležité kroky za-

istenia dýchacích ciest intubáciou 

a následnou umelou ventiláciou. 

Je otázka aj aplikácia defi brilácie, 

ako aj adekvátnej medikamentóz-

nej liečby. Sú narušené odborné po-

stupy zahrňujúce podporu vitálnych 

funkcií, použitie pomôcok na pod-

poru ventilácie i vnútrožilového, 

intraoseálneho prístupu, monito-

rovanie srdcového rytmu s diagnos-

tickým vyhodnocovaním s eventu-

álnou defi briláciou alebo aplikáciou 

externej kardiostimulácie a na zá-

klade DG aj aplikáciou medikamen-

tov. Zastavenie obehu srdca má 

niekoľko príčin, z ktorých niekto-

ré sú potenciálne reverzibilné. Uve-

diem najčastejšie príčiny: hypovolé-

mia, hypoxia, metabolické poruchy 

– hypo hyper kalémia, hypotermia, 

tenzný pneumotorax, intoxikácia 

liekmi, tamponáda srdca, trombem-

bolická a mechanická obštrukcia. 

Zastavenie dýchania – najčastejšie 

príčiny: a) centrálne krvácanie do 

mozgu, kraniocerebrálne poranenia, 

úrazy elektrickým prúdom, otravy, 

hypovolémia; b) choroby dýchacích 

orgánov, cudzie telesá, utopenie, 

zvracanie, hlboké bezvedomie so za-

padnutím jazyka, laryngospazmus 

a bronchospazmus; c) nervosvalo-

vé poruchy – kŕčové stavy a špeciál-

ne neurologické ochorenia. Mozog 

je orgánom na nedostatočné dýcha-

nie so vzniknutou hypoxiou najcitli-

vejším a zachovanie jeho integrity je 

pre prognózu rozhodujúce. V našom 

regióne sa stretávame so zastave-

ním obehu najčastejšie pri infarkte 

myokardu s malígnymi poruchami 

rytmu. Vodič a záchranár nestačia 

na poskytnutie adekvátnej starost-

livosti v prípade potreby defi brilácie 

a následnej aplikácie adekvátnej me-

dikamentóznej liečby. Ďalšou skupi-

nou sú úrazy, najmä hlavy s bezve-

domím, kde je pre výsledok dôležitá 

intubácia, umelá ventilácia, adek-

vátna medikamentózna terapia, 

ktoré môžu zabrániť sekundárne-

mu poškodeniu mozgu. Polytraz-

matizmus, pri ktorom často dôle-

žitú úlohu zohráva hypovolémia. 

Pacienti s poranením hrudníka sú 

často ohrození pretlakovým pneu-

motoraxom, ktorý si môže vyžiadať 

urgentnú punkciu hrudníka.  Ďal-

šiu skupinu tvoria pacienti s náhly-

mi cievnymi mozgovými príhodami 

(hemorágia, ischémia), často spoje-

né s bezvedomím. Je tu potreba za-

istenia dýchacích ciest a umelej ven-

tilácie. V dnešných časoch pribúdajú 

aj alergické reakcie – ťažké formy a ži-

vot ohrozujúce formy anafylaktické-

ho šoku, ktoré vyžadujú adekvátnu 

urgentnú starostlivosť.  Potenciálne 

reverzibilné príčiny zástavy srdca hy-

poxia, hypovolémia, hypo hyper ka-

lémia, hypotermia, pretlakový pne-

umotorax, pľúcna embólia, srdcová 

tamponáda, intoxikácia liekmi – tu 

je zvlášť dôležitá diagnostická úvaha 

lekára s následnou adekvátnou tera-

piou. 

Ako to bolo a ako to je so zdravotnou
záchrannou službou v Banskej Štiavnici ?

�5.str.
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Dôležitou skupinou sú aj 

náhle príhody v gynekológii a gravidi-

te. Najdôležitejšou systémovom zme-

nou u tehotných je retencia tekutín 

(objem stúpne až o 30 – 50 % cirkulu-

júceho objemu). Zhoršenie celkového 

stavu je náhle a dramatické. Tehotné 

sú citlivé i na prevodnenie so vznikom 

pľúcneho edému.  Z najvážnejších pô-

rodníckych komplikácií bezprostred-

ne ohrozujúcich život matky a plodu je 

placenta praevia, kompletná inkoplet-

ná ruptúra gravidnej maternice. Ďa-

lej častou príčinou akútneho stavu je 

mimomaternicové tehotenstvo s kr-

vácaním. Pre región Banská Štiavnica 

sú typické jazerá s množstvom kúpa-

júcich sa turistov. Každoročne si jaze-

rá vyžiadajú obete, a preto je dôleži-

tá dostupnosť RLP. Región s bohatou 

históriou, ako mesto patriace do Zo-

znamu svetového dedičstva UNE-

SCO, je navštevované množstvom 

turistov, mnoho z nich je zo zahrani-

čia. Každý rok sa vyskytnú pacienti – 

cudzinci s akútnym ohrozením živo-

ta a sekundárne prevážaní do svojej 

vlasti (A, F, GR, H). Išlo o pacientom 

s akútnym IM s malígnymi porucha-

mi rytmu, polytraumatizmus. Počas 

zimných mesiac vzrastá počet úrazov 

– lyžiarske vleky. Dôležitosť adekvát-

nej, včasnej starostlivosti u plytrama-

tizovaných pacientov počas prevozov 

do zdravotníckych zariadení Žiar nad 

Hronom, Banská Bystrica s dojazdo-

vým časom 30 – 60 minút. Ak chce-

me, aby sa región Banská Štiavnica 

rozvíjal, najmä cestovný ruch, je jed-

nou zo základných podmienok do-

stupnosť včasnej, adekvátnej, odbor-

nej zdravotnej starostlivosti. Nie je 

únosná súčasná situácia, keď nie je 

dostupný tím s lekárom. Som lekár-

ka, ktorá pracovala v regióne od roku 

1961 do roku 2012. Pracovala som v 

odbore chirurgia, neskôr anastezio-

lógia a resuscutácia. Podieľala som sa 

na zriadení a službách RLP. Som si ve-

domá ujmy v poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, ktorá vznikla transfor-

máciou RLP na RZP v regióne Banská 

Štiavnica. Dostupnosť RLP z iných re-

giónov je časovo nad 30 minút, po-

dobnej aj dostupnosť leteckej RLP. 

Prosím o prehodnotenie tohto opatre-

nia s prihliadnutím, že rozhodujúcim 

kritériom je zachránený ľudský život, 

nie počet výjazdov. 

Otília Zigová a MsÚ

�4.str.

V pondelok 28.apríla 2014 

sa konala v priestoroch kina 

Akademik v Banskej Štiavnici 

prednáška v rámci projektu 

„Zavedenie efektívneho 

systému separovaného zberu 

odpadov v meste Banská 

Štiavnica.“

Na prezentácii sa zúčastni-

li Nadežda Babiaková, primátor-

ka mesta, Peter Heiler, riaditeľ 

Technických služieb, Miloš Ve-

verka, koordinátor projektu, Ja-

roslav Fodor, RECO, s.r.o., re-

klamná agentúra a za organizáciu 

Priateľov Zeme Branislav Mo-

ňok. Cieľom projektu je vzdelá-

vaním obyvateľstva zvyšovať po-

diel zhodnocovaných odpadov, 

adresnosť systému a prevencia 

nelegálneho nakladania s odpad-

mi, výstavba a zriadenie nového 

zberného dvora so sekundárnym 

dotrieďovaním odpadov a zhod-

nocovanie zložiek odpadov posil-

nením kapacít v odpadovom hos-

podárstve. Reklamná agentúra 

RECO, s.r.o., zabezpečuje medi-

álnu kampaň a propagáciu tohto 

projektu pre mesto Banská Štiav-

nica, preto sme chceli vedieť viac a 

opýtali sme sa p. Fodora: „V rámci 

tejto informačnej kampane sa spraco-

vali materiály tlačené a vizuálne CD, 

DVD nosiče. Tlačené boli na recyklo-

vanom papieri a materiály budú po-

stupne distribuované do všetkých do-

mácností  v Banskej Štiavnici. Počas 

celého roka budú rozdávané v rámci 

rôznych súťaží, na školách, v inštitú-

ciách, ale aj počas nasledujúcich ro-

kov. K tomuto projektu boli spracova-

né rôzne reklamné predmety, kde sú 

jednotlivé komodity popísané, ako a 

čo sa má separovať a následne, čo sa 

má robiť s odpadom, ktorý odchádza 

zo zberného dvoru na ďalšie spraco-

vanie. Vyvrcholením tejto kampa-

ne bola dnešná prednáška, na ktorej 

sa prezentoval spôsob separovaného 

zberu v súčasnosti ako i v budúcnosti. 

Som rád, že prišli aj študenti z tunaj-

šej strednej školy so zameraním na 

životné prostredie a ekológiu ako aj 

obyvatelia Banskej Štiavnice. Na zá-

ver prednášky sme pripravili aj tom-

bolu, kde účastníci stretnutia mohli 

vyhrať vecné ceny a kompostéry.“ 

Každý obyvateľ Slovenskej repub-

liky vyprodukuje cca ročne 330 kg 

odpadu, z toho cca 87% sa ukla-

dá na skládky. V Banskej Štiavni-

ci sa v minulom roku vyseparova-

lo 15% odpadu a zvyšok skončil 

na skládke. Tento odpad vytvára 

podľa slov p. Moňoka z Priateľov 

Zeme: „nekontrolovateľné reakcie a 

nevieme predpokladať ako sa to bude 

javiť za pár rokov. Preto tieto nebez-

pečné látky a plyny zo skládky sa 

môžu dostať do spodných vôd, ovzdu-

šia a nastane kontaminácia okolitého 

životného prostredia. Až 85% odpadu 

by sa dalo v Banskej Štiavnici vytrie-

diť a týmto sa dá odľahčiť aj rozpo-

čet mesta, dodal.“ Podľa slov p. Ve-

verku z TS, m.p., sa zberný dvor 

buduje a mal by byť ukončený na 

jeseň tohto roka. Súčasťou nové-

ho zberného dvora bude aj budo-

vanie siete stojísk. Miera separá-

cie v Banskej Štiavnici stúpa, ale 

v rámci Slovenska sme niekde v 

strede, preto aj touto cestou treba 

robiť všetko preto, aby na sklád-

kach skončilo čo najmenej odpa-

du a podarilo sa nám ho čo najviac 

vrátiť späť a následne spracovať 

ako druhotné suroviny. A to je aj 

cieľom celej dnešnej prezentácie 

a samotného projektu, ktorý sa 

verme blíži do zdarného konca. 

Michal Kríž           

Prednáška o separovanom zbere 

Prezentácia projektu v kine Akademik  foto Michal Kríž

Kam v BŠ 
a okolí?
30.4. Stavanie mája Štiavnické 

Bane.

30.4. Vítame jar Zdobenie a sta-

vanie mája, zapálenie vatry. Ban-

ská Belá, 17:00. 

1.-3.5. V šlapajach Michala Bu-

zalku. Pešia púť na trase Svätý 

Anton - Staré Hory. Svätý Anton

1.5. Oslavy 1. mája

Kultúrny program: rómska sku-

pina Šukovci z Čierneho Balogu, 

folklórny súbor Baďančanka. 

Hotelová akadémia, Drieňová, od 

13:00. 

1.5. Kurz: Fotografi a a autorské 

práva. Prednáška pre profesionál-

nych a amatérskych fotografov a 

ľudí pracujúcich s fotografi ami. 

Informácie: 0908 289 693, vstup-

né 10 €.Kultúrne centrum, 10:00-

15:00. 

1.5. Zenový majster Mike Luet-

chford. Prednáška s ukážkou me-

ditácie.  Antikvariátik, 17:00.

3.5. Stavanie mája a Majáles na 

Rínku. 

Oslava mladosti a radosti zo živo-

ta. Svätý Anton.

3.5. Stavanie mája

Zaspievate  si a užijete veselosti z 

príchodu jari a lásky. Remeselný 

dom, Prenčov.

3.5. Májová veselica a Captain 

Morgan Pirát party. Kapela Colors 

of Sound, vstup 3 €.  Trotuar Cafe, 

20:00.

4.5. Malá púť na kalvárii

Nájdenie sv. Kríža na banskoštiav-

nickej kalvárii, 11:00. 

4.5. Čítanie rozprávok na Rín-

ku. Rozprávka o žabom princovi. 

Sv. Anton, Hostinec na Rínku, 

18:00

8.5. Stretnutie pletárov

Vstupné 1 €, (guláš+tombola), 

od 10:00 štadión Banská Štiavni-

ca/za zlého počasia Kultúrne cen-

trum. 

9.5. Jan Kraus aneb hvězdy jak 

je neznáte 

Jan Kraus v neodolateľnej kombi-

nácii s Milanom Lasicom! Vstup-

né 100 €. 

Rezervácie na: 0918 182 859. Di-

vadlo Pivovaru ERB, 19:00.   

9.5. Vernisáž výstavy: Róbert 

Bielik

Výstava potrvá do 16.6.2014. 

Galéria Schemnitz, 19:00.

10.5. Otvorenie sezóny na Ran-

či Nádej 

Pre priaznivcov westernového jaz-

denia. 

Región Banská Štiavnica         
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Komisia kultúry charakterizova-

la prínos ZUŠ v Banskej Štiavnici 

takto: „ZUŠ množstvom svojich 

vystúpení pravidelne obohacu-

je nejedno významné podujatie 

v našom meste a profesionálnou 

prácou pedagógov získala v mi-

nulom roku niekoľko význam-

ných ocenení.“

Dovolíme si ich v skratke pri-

pomenúť:

Reprezentácia žiakmi a pedagóg-

mi ZUŠ na viacerých význam-

ných podujatiach mesta.

Október 2013 

Návšteva pána prezidenta SR 

Ivana Gašparoviča v BŠ s príleži-

tosti 20. výročia zápisu Banskej 

Štiavnice do svetového kultúrne-

ho dedičstva UNESCO. (Zborík a 

pedagógovia).  K tomuto výročiu 

na podnet mesta prispeli žiaci 

výtvarného odboru kresbičkami 

k vydaniu detskej MAĽOVÁNKY 

o histórii a pamiatkach Banskej 

Štiavnice (Mgr. Alexandra Hriv-

ňáková, Mgr. Zuzana Bobová)

November 2013

Návšteva pána ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Duša-

na Čaploviča v Banskej Štiavni-

ci  z príležitosti udeľovania  Cien 

Samuela Mikovíniho za prínos v 

oblasti vedy a techniky. (Zborík a 

pedagógovia)

ÚSPECHY

Február 2013

Natália Peničková z výtvarnej 

triedy Mgr. Zuzany Bobovej zís-

kala 1. miesto  v kategórii  ZUŠ 

„Biblistika, písmo“  v celosloven-

skej výtvarnej súťaži „DEDIČ-

STVO, VIERU NÁM CHRÁŇ“.

Umelecky hodnotné práce  tohto 

projektu boli vystavené i na ofi ci-

álnych celoslovenských oslavách 

1150. výročia príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na územie Veľkej Mo-

ravy v auguste 2013 v MOJMÍ-

ROVCIACH, ktoré sa konali pod 

záštitou ministra školstva SR 

pána Dušana Čaploviča.

Apríl 2013 

ZBORÍK ZUŠ pod vedením Mgr. 

Ireny Chovanovej sa umiestnil v  

ZLATOM PÁSME na  krajskej sú-

ťaži detských speváckych zborov 

MLÁDEŽ SPIEVA  v Banskej Bys-

trici 

Sabina Arvajová, Veronika Štirb-

lová, Pavlínka Knižková, Terézia 

Vajsová a Jozef Gibala získali  

ocenenie poroty v nadnárodnej 

výtvarnej súťaži  „MY SA NE-

MIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS“. 

(kategória Základné umelecké 

školy). Všetci piati žiaci pracova-

li pod vedením p. učiteľky  Mgr. 

Alexandry  Hrivňákovej.

Máj 2013

VERONIKA BAČÍKOVÁ žiačka 

spev. triedy Mgr. Ireny Chova-

novej získala v konkurencii 13. 

okresov 2. miesto v krajskom 

kole interpretácie slovenských 

ľudových piesní SLÁVIK SLO-

VENSKA 2013 v Kremnici  

PAVOL CHOVAN, MÁRIA KIS-

SOVÁ a VERONIKA BAČÍKOVÁ 

získali ZLATÉ PÁSMO v regionál-

nej súťaži v interpretácii sloven-

ských ľudových piesní ČERVENÉ 

JABĹČKO  v Žiari nad Hronom 

Jún 2013

LUCIA ŠVECOVÁ z organovej 

triedy pani učiteľky Mgr. Kata-

ríny Tuhárskej sa umiestnila   v 

ZLATOM PÁSME na celosloven-

skej súťaži MLADÝCH ORGA-

NISTOV v Námestove 

Október 2013 

Žiačka literárno-dramatického 

odboru Karin Tužinská  získala 

2. miesto v krajskej súťaži pred-

nese poézie „Beniakove Chy-

norany“   

Počas celého roky ZUŠ organi-

zuje mnoho koncertov, Mikuláš-

ske podujatie, výchovné koncer-

ty a besiedky, koncerty ku dňu 

matiek, koncert starým rodičom, 

jarný i jesenný koncert. V júni 

pripravuje pre rodičov ABSOL-

VENTSKÉ VEČERY všetkých od-

borov, ktoré slávnostne prezen-

tujú to najlepšie, čo sa v ZUŠ naši 

žiaci naučili. V decembri 2013 na-

študovala trieda Mgr. Perly Vobe-

rovej „Hru o narodení Pána“, vo 

Farskom kostole sme štiavnickej 

verejnosti ponúkli kvalitný  celo-

školský VIANOČNÝ KONCERT. 

Každoročne reprezentujú žiaci 

literárno-dramatického odboru 

ZUŠ na celoslovenskom festivale 

pantomímy PAN a na  prehliadke 

mladých talentov ART Pódium. 

ZUŠ sa zapája do nespočetných 

speváckych i výtvarných súťa-

ží (Slávik Slovenska, Štiavnické 

spievanky, IUVENTUS CANTI vo 

Vrábľoch, Salamander očami detí 

a pod.  ZUŠ prispieva k zdarné-

mu priebehu  Štyavnických  via-

nočných  trhov (Kammerhof), 

okrášľuje mnohé vernisáže a fl e-

xibilne reaguje  na požiadavky 

oddelenia kultúry a medzinárod-

ných vzťahov MsÚ v prípade zá-

ujmu zahraničných delegácií o 

kultúrny program.

Absolvent výtvarného odboru Ši-

mon Chovan sa svojim talentom 

presadil a bol prijatí na Vysokú 

školu výtvarných umení, Jakub 

Kuka  spomedzi 200 uchádzačov 

uspel v prijímacích skúškach  na 

Vysokú školu múzických umení 

odbor herectvo. 

Vyjadrujeme veľkú vďaku  rodičom 

a starým rodičom našich žiakov, 

jednoducho PRIATEĽOM BAN-

SKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ,  za ne-

ustálu pomoc a podporu pri skva-

litňovaní  výchovno-vzdelávacieho 

procesu, skrášľovaní prostredia, 

ako aj pri organizácii koncertov a 

súťaží.  

Irena Chovanová

Predstavujeme kolektív 
Základnej umeleckej školy

Komisia kultúry charakterizova-

la prínos ZUŠ v Banskej Štiavnici

takto: „ZUŠ množstvom svojich

vystúpení pravidelne obohacu-

je nejedno významné podujatie

v našom meste a profesionálnou

prácou pedagógov získala v mi-

nulom roku niekoľko význam-

ných ocenení.“

Pedagogický zbor ZUŠky foto Lubo Lužina

Blahoželanie 
Výbory Slovenského zväzu teles-

ne postihnutých v Banskej Štiav-

nici prajú pri príležitosti vzác-

nych 90. narodenín veľa zdravia, 

pokojných ďalších rokov, zalia-

tych lúčmi slnka svojej dlhoroč-

nej členke pani Margite Buzalko-

vej. Ďakujeme za krásne básne, 

milé slová, ktorými ste nás neraz 

všetkých očarila. V mene členov 

SZTP BŠ. Ivan Madara, predse-

da OC, Anna Peťková, predsed-

níčka ZO   

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na stret-

nutie podpornej skupiny príbuz-

ných, starajúcich sa o blízkeho s 

Alzheimerovou chorobou, ktorá 

sa  uskutoční dňa 07. 05. 2014 o 

14.00 hod.v spoločenskej miest-

nosti DOMOVA MÁRIE, Ul. špi-

tálska 3, Banská Štiavnica.

Téma: Diagnostika a liečba Alzhei-

merovej choroby.

Prednášajúci : PhDr. Viera Chlad-

ná. Tešíme sa na vás!

Kontakt: e-mail: riaditel@do-

movmarie.sk, zdravdm@domovmarie.

sk. Tel.: 045/6921401, 6921366

 0903/266 212

Zemi svedčí 
zelená

Už od roku 1970 si každoročne 

22. apríla pripomíname Sveto-

vý deň Zeme.Niekto si hodnotu a 

význam našej ťažko skúšanej, ale 

pritom stále najkrajšej planéty v 

celom vesmíre uvedomí iba teore-

ticky,niekto symbolicky, a niekto 

prakticky,tým, že pre ňu aj niečo 

urobí.Študenti Strednej odbornej 

školy lesníckej v Banskej Štiavni-

ci sa v rámci kurzu ochrany života 

a zdravia v dňoch 23. a 24. apríla 

2014 vybrali do terénu a vyzbiera-

li odpadky v okolí Vodárenských 

tajchov, prameňa Jána Nepomúc-

keho a Červenej studne.Napriek 

tomu, že sa jedná o lokality na-

vštevované milovníkmi prírody, 

množstvo vyzbieraného odpadu 

bolo až zarážajúce. Študentov pr-

vého a druhého ročníka SOŠL k 

tomuto peknému činu motivova-

li Mgr. Juraj Kendera, Mgr. Hanka 

Černotková a Ing. Alexandra Čer-

notková.Ďakujeme.

Janka Bernáthová
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OZNAMY

Nebezpečenstvo vzniku požiarov
Vzhľadom k tomu, že 

prichádzajú krásne slnečné 

dni, chceme upozorniť 

na všeobecne známy 

a medializovaný zákaz 

vypaľovania porastov bylín, 

kríkov a stromov.  

Občania túto činnosť a riziko s 

ňou spojené aj napriek tomu čas-

to podceňujú a porušujú. Ak sa 

pozrieme na štatistiku požiaro-

vosti za rok 2013  na  území okre-

sov Žiar nad Hronom,  Žarnovica 

a Banská Štiavnica, vzniklo spolu 

152 požiarov a priame škody boli 

321 660,- €. Pri týchto požiaroch 

nedošlo k usmrteniu osôb, zrane-

ná bola jedna osoba. Vychádzajúc 

z tejto štatistiky bolo najčastejšou 

príčinou vzniku požiaru vypaľova-

nie suchých trávnatých porastov, a 

to až  49 prípadov s priamou ško-

dou 3 980,- €. O lesných požia-

roch môžeme hovoriť iba v dvoch 

prípadoch, ale fi nančná škoda je 

oveľa väčšia ako v prípade vypa-

ľovania trávnatých porastov, a to 

až 6 035,- €. Na prvý pohľad “bez-

pečné“ vypaľovanie suchej trávy 

na malej ploche alebo  spaľova-

nie zhrabaných porastov, môže za-

príčiniť požiar veľkých rozmerov. 

Oheň v otvorenom priestore sa za 

vhodných klimatických podmie-

nok šíri veľmi rýchlo a svojimi roz-

mermi neraz spôsobí škody nielen 

na majetku, životnom prostredí, 

ale i na životoch a tiež môže spô-

sobiť veľké ekologické straty, a to 

napr. stratu veľkej časti lesa, chrá-

nených porastov a bylín a  taktiež 

úhyn chránených živočíchov. 

V prípadoch dlhotrvajúceho su-

cha, zvýšeného výskytu požiarov a 

vysokého požiarneho nebezpečen-

stva v lesoch, vyhlasuje Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a záchran-

ného zboru v Žiari nad Hronom  

čas zvýšeného nebezpečenstva 

vzniku požiaru. 

Veľmi dôležité je tiež pripomenúť, 

že vypaľovanie porastov je podľa 

zákona o ochrane pred požiarmi 

prísne zakázané v každom ročnom 

období, a to nielen v čase zvýšené-

ho nebezpečenstva vzniku požia-

ru! V prípade porušenia tohto zá-

kazu hrozí podľa zákona fyzickej 

osobe pokuta až do výšky 331,- € 

, resp. v blokovom konaní do výš-

ky 100,- € a právnickej osobe ale-

bo fyzickej osobe-podnikateľovi  je 

možné uložiť pokutu až do výšky 

16 596,- € . 

Občania by sa mali oboznámiť aj s 

všeobecne záväznými nariadenia-

mi obce, ktoré upravujú aj spôsob 

spaľovania odpadov na voľnom 

priestranstve  a  v niektorých prí-

padoch ho aj  zakazujú! 

Spaľovanie nie je jediný spôsob, 

ako sa zbaviť biologického odpadu. 

Je možné zbaviť sa ho napr. kom-

postovaním, ukladaním do špeci-

álnych kontajnerov, ktorých odvoz 

zabezpečuje obec, alebo ho priamo 

vyvážať do zberných dvorov.

    Aj touto cestou chceme ľudí upo-

zorniť na niektoré zásady, ktoré je 

fyzická osoba   pri  spaľovaní hor-

ľavých látok na voľnom priestran-

stve  povinná dodržiavať: 

- oznámiť pred začatím spaľovania 

miesto a čas spaľovania na Okres-

né riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad 

Hronom (t.č.150),

- sledovať klimatické podmienky, 

kontrolovať miesto spaľovania,

- ukladať horľavé látky do uprave-

ných hromád tak, aby  neohrozo-

vali svojim sálavým teplom, alebo 

odlietajúcimi časticami okolie,

- zabezpečiť potrebné množstvo 

hasiacich prostriedkov na zabrá-

nenie rozšírenia ohňa, 

- vykonávať neustále kontrolu 

miesta spaľovania,

- po skončení vykonať dohasenie 

zvyškov po spaľovaní a preven-

tívne kontrolovať okolie po určitý 

čas. Slavomír Búci

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. 

Poďakovanie 
Chceme sa poďakovať žiačkam 

Spojenej školy, odboru kaderníč-

ka na Kolpašskej ul. 9, v Banskej 

Štiavnici pod vedením Mgr. Fen-

dekovej za ochotu s ktorou sa sta-

rajú o naše účesy a hlavne zadar-

mo. Veľmi za to ďakujú 

klienti Domova Márie, Drieňová  

Pozvánka
Starý Zámok - nedeľa 

pre Štiavničanov.

Starý zámok - magické miesto kde 

prítomnosť dýcha minulosťou. Milí 

Štiavničania, príďte sa presvedčiť 

sami, aké tajomstvá a prekvapenia 

zámok ukrýva, tešíme sa na Vašu 

návštevu už túto nedeľu 4 mája. 

V nedeľu pre Štiavničanov (prvá 

nedeľa v mesiaci) vstupné dospe-

lí 2,-eurá deti nad 6 rokov, študen-

ti, seniori, ZŤP 1,-euro. Kontakt:  

045/694 94 72, 692 05 35. Viac 

info na www.muzeumbs.sk. 

kolektív Starého Zámku

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

Vo štvrtok 24. apríla 2014 sa vo veľ-

kej  sále ŠI Spojenej školy v Banskej 

Štiavnici uskutočnilo výročné stret-

nutie SZTP, s príhovormi  členov 

výboru a vzácnych hostí, bilanco-

vaním uplynulého obdobia, plánmi 

do budúcnosti, kultúrnym progra-

mom, bohatou tombolou a skvelou 

zábavou.

Po úvodnej básni autorky tohto 

článku a symbolickej minúte ticha a 

spomienke na zosnulých priateľov 

sa slova ujal pán Ivan Beňo, dlho-

ročný člen výboru SZTP ,skúsený 

a pohotový moderátor. Predstavil 

hostí, ktorí prijali pozvanie: Pani 

primátorku v neprítomnosti za-

stupoval Ing. Jaromír Piliar, soci-

álna poradkyňa Bc. Eva Gregáňová, 

zo Zvolena prišli Vladislav Gutten, 

predseda  KCSZTP a oc. Poradkyňa 

Mgr. Janka Šályová, a Mgr. Andrea 

Štefanková z Domu seniorov Vitta-

lita v Banskom Studenci. Predse-

da OC SZTP p. Ivan Madara a pred-

sedníčka ZOSZTP p. Anna Peťková  

všetkých srdečne privítali. O tom, 

že členská základňa tejto organizá-

cie je naozaj obdivuhodná, svedči-

la aj účasť viac než 200 prítomných 

členov. Zaujímavé aktivity, kto-

rým sa venovali v r. 2013 podrobne 

zhodnotila v správe o činnosti or-

ganizácie p. Peťková, a to hneď po 

kultúrnom programe, ktorý si pri-

pravili veselí, tancujúci a spievajúci 

členovia Klubu dôchodcov zo Šte-

fultova. Veľký potlesk si zaslúžili 

ich umelecké výkony, najmä vtip-

ná scénka, a básne v podaní auto-

ra p. Milana Štencla. Voľba nových 

členiek kontrolného výboru ZO-

SZTP schválila p. Jozefu Kališeko-

vú a Blaženu Havranovú na miesto 

p. Cecílie Andrášekovej a Zuzany 

Adamovicovej. Novou členkou vý-

boru bola jednohlasne zvolená aj p. 

Alžbeta Cibulová. Členská schôdza 

odsúhlasila plán činnosti na r. 2014 

, návrh ktorého predložila p. Peťko-

vá. Správu o hospodárení prečíta-

la pani Irena Chmelárová. SZTP je 

nezisková organizácia, väčšina fi -

nancií pochádza z členských prí-

spevkov a pomoci sponzorov, bez 

ktorej by boli ich možnosti veľmi 

obmedzené. V diskusii sa prítom-

ní dozvedeli o poskytovaných vý-

hodách i fi nančných podmienkach  

Domu seniorov Vittalita, o pripra-

vovaných podujatiach zvolenských 

priateľov a dojímavo vyzneli slová 

88 ročnej p. Andrášekovej, ktorá 

vyzdvihla obetavosť a prácu členov 

výboru, ktorí z lásky k ľuďom, bez 

nároku na odmenu venujú svoj čas, 

energiu a neraz aj vlastné prostried-

ky službe iným. Po chutnom občer-

stvení nasledovala veľmi veselá a 

bohatá tombola, ktorá  tých šťast-

nejších potešila a iných pobavila. Aj 

tu patrí veľká vďaka všetkým spon-

zorom a členom SZTP, ktorí sa o 

túto radosť pričinili. 

 Janka Bernáthová

Výročné stretnutie ZO a OC SZTP
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Z knihy Poklady slovenskej ku-

chyne od Silvie Pilkovej

Zemiakové pacále

Potrebujeme:

500 g zemiakov, soľ, 1 lyžička mle-

tého čierneho korenia, 1 vajce, 

200 g hladkej múky, 100 g masla

Postup:

Zemiaky očistíme, nastrúhame a 

zmiešame so soľou, korením, vaj-

com a múkou. Na platni sporáka 

pečieme okrúhle packy z oboch 

strán. Hotové pacále potrieme 

rozpusteným slaným maslom. 

Dobrú chuť!

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ 

dosiahli úspech v 16. ročníku 

medzinárodnej  výtvarnej 

súťaže My sa nevieme 

sťažovať nahlas. 

Do tohtoročnej súťaže  pod ná-

zvom „Krajina môjho srdca“ sa 

zapojilo rekordných 1200 prác 

zo Slovenska, Čiech a dokonca 

aj Rumunska. V tejto už medzi-

národnej konkurencii naši žiaci 

hrdo obstáli.

Do tejto súťaže sa pravidelne za-

pájame  s prácami s ekologickou 

tematikou. Aj v tomto roku sme 

prispeli  množstvom výkresov aj  

priestorových prác.

Vo štvrtok 24. 4. 2014 o 11:00 sa 

uskutočnilo vyhodnotenie v Ga-

lérii Jozefa Kollára.

Zo starších žiakov boli ocene-

né Miriam Čečetková a Veronika 

Kladivíová.

Cenu primátorky mesta  zís-

kali aj najmenší  žiaci  príprav-

ného  a  1. ročníka výtvarného 

odboru ZUŠ za priestorovú sku-

pinovú prácu „Chytení do sie-

te“.  Cenu si v sprievode rodičov 

prišli prevziať Kajko Palášthy, 

Anežka Jakubíková, Alicka Biel-

číková, Lilka Gregáňová, Mate-

ika Mikulová, Vikinka Celdero-

vá, Danielka Marková a Natálka 

Rückschlóssová.

Sme hrdí, že v silnej konkuren-

cii  mnohých tak kvalitných prác, 

aké sa zapojili do tohtoročnej sú-

ťaže, sme uspeli aj my. 

Gratulujeme!!!

M. Knezovičová

Úspech žiakov ZUŠ 
na medzinárodnej  výtvarnej súťaži

V piatok 25. apríla 2014 

sa žiaci ZUŠ zo speváckej 

triedy Mgr. Ireny Chovanovej 

vybrali reprezentovať naše 

mesto a okres na regionálnu 

prehliadku interpretácie 

ľudových piesní ČERVENÉ 

JABĹČKO 2014.

Toto podujatie sa konalo v priesto-

roch Pohronského osvetového 

strediska v Žiari nad Hronom.

Sála sa pomaly zapĺňala speváčik-

mi z Novej Bane, Žiaru nad Hro-

nom, či Voznice. Najpočetnejšou 

skupinkou, ktorá sa prezliekajúc 

do krojov tešila na nové skúsenos-

ti a zážitky, bola tá naša „štiavnic-

ká“. V sprievode pána učiteľa Kr-

náčika a rodiny Kminiakovej sa 

ctenej porote predstavilo  8 diev-

čat a 1 chlapec, ktorí si pripravi-

li po dve slovenské ľudové piesne. 

Napriek faktu, že dnešné deti už 

neobklopuje pomaly nič, len hu-

dobný brak a časy, keď sme sa s 

ľudovou hudbou stretali pravidel-

ne na rodinných svadbách a ne-

spočetných dedinských zábavách 

sú už dávno preč, je potešiteľ-

né, že sa podarilo všetkých tých-

to speváčikov nadchnúť pre krásu 

ľudovej piesne. 

Porota hodnotila výber piesní, od-

zrkadľujúci regionálne osobitosti, 

primeranosť piesní veku dieťaťa, 

artikuláciu, čistú intonáciu, cel-

kový výraz a vonkajšiu úpravu. 

Medzi 35 súťažiacimi sa tí naši 

ani zďaleka nestratili. 

Paľko CHOVAN piesňami „ Vôli 

nemám“ a „Borievka“ potešil prí-

tomných a získal BRONZOVÉ 

PÁSMO. Lenka DOLETINOVÁ 

milo zanôtila  piesne „Mala som 

ja rukávce“ a „Zasiala so bobovní-

ka do chodníka“. Danielka KMI-

NIAKOVÁ  sa predviedla clivou 

ľudovou piesňou „Zavej vetrík, 

zavej“  a veselšou „Vyrástol mi 

pod oblôčkom ľadníček“. Anežka 

LULÁKOVÁ sa veľmi pekne zhos-

tila piesní „Orala, orala, ale málo“ 

a „Jednej dcéry mamka“. Maj-

ka KISSOVÁ zas rozcitlivela srd-

cia poslucháčov krásnou svadob-

nou ľudovou piesňou „Po doline 

tichý vetrík povieva“ a  rytmic-

kejšou „Keď pôjdeš popred nás“.

Ľudové piesne „Sľúbil sa mi milý“ 

a „Išlo dzivče“ hravo zaspieva-

la Karma HASBACH a s piesňa-

mi „Každá mamka červenú ružu 

seje“ a „Vyrástol mi pod oblôčkom 

ľadníček“ sa predstavila Veroni-

ka BAČÍKOVÁ. Zmysel pre ryt-

mus, veľký rozsah a prirodzenú 

muzikálnosť dokázala v piesňach 

„Kerô diouča nemá v tom Pukanci 

frajera“ a „Jedna ruža, dve ruže“  

Anička CHOVANOVÁ.  Nádher-

né slovenské ľudové piesne „Za-

siala som rozmarínček“ a „Načo 

ste ma mamko má“ zneli sálou 

aj z usmievavých úst Ninky BU-

ZALKOVEJ. 

Všetky menované dievčatá, či 

dievčence, zvládli svoje vystú-

penie na výbornú, čo porota  vo 

všetkých ôsmich prípadoch oce-

nila   ZLATÝM PÁSMOM.  

Okrem tohto cenného povzbu-

denia sa Ninka BUZALKOVÁ vo 

svojej kategórii do 10 rokov stala 

absolútnou víťazkou s postupom 

na krajské kolo súťaže ČERVENÉ 

JABĹČKO. Jej prvou náhradníč-

kou pre prípad choroby sa stala 

Anička CHOVANOVÁ. Gratulu-

jeme! 

Domov si deti odnášali nielen 

červené jabĺčko s logom súťaže a 

diplomom na pamiatku, ale hlav-

ne dobrý pocit a povzbudenie pre 

ďalšie zdokonaľovanie sa v speve.

K veľkému úspechu všetkým sr-

dečne blahoželám, ďakujem páno-

vi učiteľovi Mariánovi Krnáčikovi 

za pomoc a naozaj nenahraditeľ-

né precítenie ľudových piesní jeho 

husličkami, rodine Kminiakovej 

za podporu a pomoc s dopravou 

a pánovi Petrovi Ernekovi a jeho 

milej obsluhe za skvelú PIZZU, 

ktorú sme dostali ako odmenu za 

skvelé výkony.

Nech teda chuť ČERVENÉHO JA-

BĹČKA zostane v mysliach  detí 

ako deň, kedy sa im prostredníc-

tvom slovenských  ľudových pies-

ní  podarilo nielen rásť, ale ich 

krásu, hĺbku  a kus nášho národ-

ného bohatstva i ďalej rozdávať.

Irena Chovanová

Červené jabĺčko chutilo 
spevavým víťazstvom

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 jazere (areál 

penziónu OMAD). Začiatok pre-

tekov o 7:00 hod. a vyhlásenie 

výsledkov o 12:30 hod. Od 9:00 

hod. podávame halászlé a pečené 

pstruhy. Návštevníci môžu v loso-

vaní 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 Miestnejorganizácie SRZ

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v B. Štiavnici oznamuje svo-

jim členom a priaznivcom, že dňa 

13.mája sa uskutoční jarná pre-

chádzka okolím Počúvadlianske-

ho jazera. Odchod autobusu o 

8:10 hod. z Križovatky.
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Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup to-

varu v hodnote 10,-eur v predajni 

ALLCOM, Radničné nám. 11, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.14/2014: „Ži-

vot je ako cibuľa, odkrývate vrstvu 

za vrstvou a občas si poplačete.“ Vý-

hercom sa stáva Anton Buzalka, 

Cintorínska 2, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na nákup tova-

ru v hodnote 10,-eur v predajni Afa-

sion, Radničné nám. 14, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 12.5.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Teren-

tiusa: „Hovoria aby sme žili... (do-

končenie v tajničke) 

A., Iba, priestor pri dome, zbor pre 

občianske záležitosti, doluje sa v 

bani, časť tváre,      

B., 3. časť tajničky,  

C., Existujem, zn. argónu, voňavá 

korenina, úder, koncovka zdrobne-

nín, sieť na ryby,

D., Kryha, ovar naopak, druh látky, 

stred slova prastaré, potok,    

E., Karol, tlaba, zn. radónu, izbový 

kvet, jedlo detsky, 

F., Ozn. áut Špa-

nielska, púšť v 

Mongolsku, farba, 

hlas hada, poda-

roval, opona,   

G., Juraj, pomôc-

ky na podopiera-

nie, nealkoholic-

ký nápoj, prvok 

zn. S,         

H., Špinil, patria-

ca dedovi, druh 

oblečenia,      

I., Aj, alarm, spie-

vali, čistí sa met-

lou, 

J., Koniec tajnič-

ky, začiatok taj-

ničky, predložka 7. pád,

K., Sťa, sviečka, časti atolónu, na-

máčací prostriedok. 

1., Struk česky, 2.časť tajničky, 

stará žena,  

2., Jeden z Vlkolínskych, stred slo-

va Praga, ozn. áut Uruguaja a Ra-

kúska, vrchol,   

3., Podpis anonyma, vojenská hod-

nosť, bez topánok,

4., Notes, velikán, poštová medzi-

národná služba skr.,   

5., Liek od bolesti kĺbov, len lev,  

6., Povzdych, 2.pád slova aval, po-

pevok, citoslovce smiechu,       

7., Francúzsky herec, literát v mi-

nulosti, želá si,

8., Dáva dolu špinu, pasca,   

9., Vojenský povel, zaujala sedaciu 

polohu,          

10., Pijan, natierajú smolou,           

11., Vedela, vracajú, tona,        

12., Renata, žen. meno, orgán zra-

ku, 

13., Bol v úžase, mýľ sa, 

14., Dietovanie, opony, 

15., Andrejka, časť tela, nasýtený 

uhľovodík, 

16., Ponastavuje, rada česky,

17., Ruská rieka, spevohra, osamo-

te,

18., Rival, pokladnica, pomôcka 

kovboja. 

Pomôcky: Papa, Gobi, Voal, Sak, 

Aníz, Aloa, Overal, Bard  

Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka
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INZERCIA

Slávnostným privítaním hostí na 

mestskom úrade primátorkou Mgr. 

Nadeždou Babiakovou sa v piatok 4. 

apríla  v Banskej Štiavnici otvorila re-

gionálna prehliadka v umeleckom 

prednese poézie vo štvrtej a piatej ve-

kovej kategórií – Sládkovičova Štiav-

nica 2014. Podujatie je súčasťou 60. 

ročníka súťaží v umeleckom prednese 

poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, 

ktoré organizuje BBSK – Pohronské 

osvetové stredisko v Žiari nad Hro-

nom. Schôdzku s poéziou si dali všetci 

tí, ktorým je blízke umelecké slovo, 

rým, báseň.

Súťažná časť prehliadky sa konala 

vo veľmi príjemnom prostredí kaviar-

ne Divná pani. Netradičné prostredie 

prispelo k naozaj príjemnému ume-

leckému zážitku. V tomto ročníku sa 

súťaže zúčastnilo sedemnásť účin-

kujúcich z okresov Banská Štiavnica, 

Žarnovica a Žiar nad Hronom. Výber 

básní bol naozaj široký od zahranič-

ných a slovenských autorov. Príjem-

nou zmenou v aktuálnom ročníku 

bola i účasť recitátorov - študentov. 

Mladí muži zaujali, čím sa im podarilo 

poriadne sťažiť prácu odbornej poro-

te pri neľahkej úlohe rozhodovania o 

tom najlepšom a teda i postupujúcom 

recitátorovi na Krajskú prehliadku 

Sládkovičova Radvaň v Banskej Bys-

trici. Porota pracovala v zložení Mgr.

art. Janka Sendreiová, Mgr.art. Ľud-

mila Klimková a Mgr. Jela Šuleková. 

Dámy v porote najviac zaujala Katarí-

na Čardášová z Gymnázia A. Kmeťa v 

Banskej Štiavnici, ktorá sa teda stala i 

víťazkou štvrtej kategórie. Príjemným 

oživením bol i výkon Janky Briganto-

vej zo Žarnovickej Huty, ktorá zvíťazi-

la v piatej kategórií. Porota rozhodo-

vala i o ďalších umiestneniach, druhé 

miesto patrí Samuelovi Feldsmanovi z 

Gymnázia F. Švantnera z Novej Bane. 

Tretie miesto získala študentka Gym-

názia M. Rúfusa v Žiari nad Hronom 

Laura Bugajová. Cenu primátorky 

porota udelila Jurajovi Hajnalovi zo 

Strednej školy úžitkového výtvarníc-

tva v Kremnici. Deň s umeleckým slo-

vom nám ešte viac spríjemnila svojimi 

autorskými básňami a zaujímavým 

rozprávaním o prírode, tatrách, slo-

vensku, poetka a hosť podujatia Žofi a 

Fridrichová. 

Za všetky krásne a neopakovateľ-

né chvíle je potrebné poďakovať vzác-

nym ľuďom, súťažiacim, divákom a 

špeciálne Diane a Ivanovi Celderov-

com za láskavú podporu podujatia. 

  Miroslav Filus

Sládkovičova Štiavnica

Porota a účinkujúci na Sládkovičovej Štiavnici foto Janka Bernáthová

Dňa 25.4.2014 sa konalo v 

Margarétke OZ-DS v rámci 

aprílového mesiaca lesov 

podujatie pre klientov 

denného stacionára. Pozvanie 

prijal Ing. Daniel Haraba, ktorý 

sa venuje a chová dravcov.

 Prišiel v sprievode veľkého vtáka – so-

kola Rároha. Pútavým rozprávaním 

priblížil život tohto dravca a násled-

ne pre mládež z DS Margarétky uká-

zal prelet sokola nad sídliskom Drie-

ňová. Klientom sa ukážka samičky 

sokola Rároha veľmi páčila za čo zoža-

la veľký potlesk. Každý klient si ju mo-

hol zobrať na svoju ruku, pohladkať 

a takýmto spôsobom bližšie spoznať 

ríšu vtákov. V súčasnosti sa v den-

nom stacionári nachádza 14 klientov 

z Banskej Štiavnice a okolia vo veku 

od 20 – 37 rokov. Týždenný 5-dňo-

vý cyklus začína o 7. hod. ráno a trvá 

do 15. hod. Štatutárom denného sta-

cionára je Ján Koťo, asistujú mu ve-

dúca DS  Mgr. Zuzana Feriancová a 

dve šikovné opatrovateľky Bianka Fí-

lusová a Daniela Píšová. Pre klientov 

s ľahšími formami postihnutia (schi-

zofrénia, Dawnov syndróm, detská 

mozgová obrna, autizmus, mentálna 

retardácia) sa snažia pripraviť počas 

týždňového rozvrhu rôzne voľno-ča-

sové aktivity ako napr. tvorivé dielne, 

spoločenské hry, zábavná forma výuč-

by cudzieho jazyka, vedomostné kví-

zy na precvičenie mysle a iné záujmo-

vé činnosti. Samozrejme dôležité sú aj 

iné aktivity ako vychádzky po okolí aj 

mimo mesta. Nakoľko ide o dospelých 

ľudí, ktorí sa potrebujú zaradiť do spo-

ločnosti, aj takýmto spôsobom môžu 

rozvíjať svoje motorické zručnosti a 

byť aspoň trošku užitoční. Sami si vy-

rábajú vlastné výrobky, ktorými radi 

obdarúvajú svojich priateľov a hostí. 

Aj medzi nami žijú takíto ľudia a pre-

to by sme sa im nemali vyhýbať a ob-

racať sa im chrbtom, ale práve naopak 

podávať im pomocnú ruku, ktorú tak 

veľmi potrebujú. Verte, že vám to vrá-

tia dvojnásobne, o čom som sa pre-

svedčil aj ja osobne.  Michal Kríž         

Dravec v Margarétke - DS

Slávnostným privítaním hostí na

mestskom úrade primátorkou Mgr.

Nadeždou Babiakovou sa v piatok 4.

apríla  v Banskej Štiavnici otvorila re-

gionálna prehliadka v umeleckom

prednese poézie vo štvrtej a piatej ve-

kovej kategórií – Sládkovičova Štiav-

nica 2014. Podujatie je súčasťou 60.

ročníka súťaží v umeleckom prednese

poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín,

ktoré organizuje BBSK – Pohronské

osvetové stredisko v Žiari nad Hro-

nom. Schôdzku s poéziou si dali všetci

tí, ktorým je blízke umelecké slovo,

rým, báseň.

Divadlo ERB 
pozýva...

...na známu show Jan Kraus aneb 

Hvězdy jak je neznáte v špeciálnej 

úprave exkluzívne pre Divadlo Pi-

vovaru ERB: Na jednom javisku sa 

stretnú ikony českého a sloven-

ského humoru Jan Kraus a Milan 

Lasica! Účinkujú: Jan KRAUS, Mi-

lan LASICA, Václav D. KOSÍK 

Hudobný hosť: Veronika HATALA

Miesto a čas: piatok 9. mája 2014 

o 19.00 v Divadle Pivovaru ERB

Vstupenky: 100 €, členovia Klu-

bu ERB 90 €. Mládeži do 15 ro-

kov je predstavenie neprístupné. 

Tím Erbu

Stretnutie 
pletárov
Srdečne Vás pozývame na priateľ-

ské športovo-kultúrne podujatie pre 

všetkých bývalých i súčasných ple-

tárov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 

8.5.2014 od 10:00 hod. na štadió-

ne Banská Štiavnica (v prípade ne-

priaznivého počasia sa podujatie 

bude konať v Kultúrnom centre, 

Kammerhofská 1 v B.Štiavnici).

Program: Privítanie / Kultúrny 

program, Priateľské debaty / klebet-

nica, Tombola / Športové poduja-

tia, Občerstvenie / guľáš, kapustni-

ca. Súčasťou programu bude kreslo 

pre hosťa, na ktoré zasadnú 3 zaují-

mavé osobnosti z nášho mesta ale i 

z oblasti  textilného pletiarstva. Ďa-

lej v programe vystúpia p. R. Hauzer 

na akordeóne, manželia Debnárov-

ci, tanečný súbor "Jašteričky" z Klu-

bu dôchodcov Štefultov, hudobné 

zoskupenie R.D.S. (Radiansky, Deb-

nár, Šemoda) a Jozef Koóš, módna 

prehladka fi rmy Svetro, s.r.o., a iné 

zaujímavé atrakcie. Vstupné: 1,-e-

uro (v cene je guláš a lístok do tom-

boly). Koláčik, alebo fľaštička sú 

vítané. Odvoz organizovaných sku-

piniek minibusom treba vopred do-

hodnúť na tel.č.: 0908 963 829, p. 

Kyjovský 0910 933 916. Bližšie info: 

0908 963 829, e-mail: svetro@ston-

line.sk.                  Organizačný výbor
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V dvoch vzájomných zápasoch 

týchto súperov v tejto sezóne 

padlo rekordných 18 gólov.

II. trieda - juh

15.kolo hralo sa 26.4.2014

POHRONIE „C"- SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA „B" 4:4 (3:2)

Góly: 30., 80.min.Beták, 37., 

53.min.Čiliak

Zostava: Kraják, Boroška st. (75.

Boroška ml.), Beták, Halát, Fe-

renčík st., Beňadik, Čiliak, Ba-

rák st. (65.Petro), Meňuš M., Číž, 

Meňuš L. (75.Gazda)

V oboch vzájomných zápasoch v 

tomto ročníku sa zrodili dve re-

mízy, v ktorých obe mužstva stre-

lili spolu 18 gólov s výsledkami 

5:5 na jeseň a 4:4 v jarnej odve-

te. Vstup do zápasu vyšiel lepšie 

domácim, keď sa kombinačnou 

hrou dostávali do šancí. Pri jed-

nej z nich bol v 7.min. v našej 16-

ke faulovaný domáci hráč. Naria-

dený pokutový kop Kraják vyrazil 

bravúrne na pravú tyč a odtiaľ do-

padla lopta mimo bránku. Domáci 

svoje ďalšie šance však už využi-

li a gólmi v 13. a 15. min sa uja-

li vedenia 2:0. Po rohovom kope 

Baráka v 30.min., Beták znížil na 

2:1. Pekná prihrávka Beňadika v 

37.min na Čiliaka znamenala ďal-

ší gól v domácej bráne a vyrovna-

nie skóre zápasu. Domáci predsa 

išli do kabín s gólovým vedením, 

keď v 43.min. využili našu chyb-

nú rozohrávku a z rýchleho proti-

útoku nám strelili tretí gól. Úvod 

do II. polčasu lepšie vyšiel nášmu 

mužstvu a v 53.min. Čiliak stre-

lou k tyči vyrovnal na 3:3. Zbytoč-

ná strata lopty v 70.min. a rýchly 

protiútok domácich zname-

nal znovu štvrtý gól v našej 

sieti. Napokon sme sa pred-

sa dočkali vyrovnania, keď 

v 80.min.po zvýšenej našej 

snahy o zmenu výsledku pek-

ný center Číža z ľavej strany 

našiel Betáka a ten vyrovnal 

na konečný výsledok.

II. liga skupina JUH U13 - 

mladší žiaci

26.04.2014 12:00 FK Sitno 

Banská Štiavnica 0 : 4 MFK 

Detva 

Naši mladší žiaci so skúse-

ným mužstvom Detvy v prvej 

polovici odohrali vyrovnanú 

partiu. V 2. polčase nám do-

šli sily, čo sa odzrkadlilo na 

výsledku. Každému jednému 

hráčovi ďakujem za nasadenie.

II. liga skupina JUH U15 - star-

ší žiaci

26.04.2014 10:00 FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 0 : 1 MFK Detva 

Londýnske počasie viac vyho-

vovalo súperovi kde naša silná 

zbraň hra do kombinácie na mok-

rom teréne, nebola úspešná. Na-

kopávaním lôpt mal viacej šťastia 

súper. Výsledok by bol ešte hor-

ší, ale v bránke nás suverénne po-

držal Šimon Machavský. Ďakujem 

všetkým chlapcom, ktorí aj v ta-

kýchto podmienkach prišli a odo-

hrali majstrovský zápas.

Kam za futbalom?

II. trieda - juh

16.kolo hrá sa 3.5.2014 o 16.30 

hod

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" - 

FK PROCHOŤ

II. liga starších a mladších žiakov

Dohrávka 14.kola hrá sa 

1.5.2014

FK BRUSNO - SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA

20.kolo hrá sa 3.5.2014 o 10.00 

a12.00 hod.

FK POLTÁR - SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA

Dohrávka 15. kola hrá sa 6.5.2014 

o 15.30hod a 17.30 hod

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - FK 

RIMAVSKÁ SOBOTA 

Ivan Javorský,

Richard NeubauerTabuľka: II. trieda - JUH

1. Bzenica 15 12 2 1 75:15 38

2. Prenčov 15 11 1 3 43:26 34

3. Vyhne    15 10 3 2 44:17 33

4. B. Štiavnica "B" 15 8 4 3 50:30 28

5. Pohronie "C" 15 8 2 5 58:34 26

6. Horné Hámre 15 8 0 7 36:24 24

7. Banská Belá 15 8 0 7 39:29 24

8. Ostrý Grúň 15 6 1 8 20:31 19

9. Malá Lehota 15 5 0 10 33:49 15

10. Prochot 15 4 0 11 23:48 12

11. Prestavlky 15 3 1 11 15:61 10

12. Sklené Teplice 15 0 0 15 7:79 0

Zápas vyšiel lepšie domácim

Tabuľka: II. liga U-15 - JUH 

1 MFK Strojár Krupina 16 15 0 1 75:7 45

2 MŠK R. Sobota 16 12 1 3 46:15 37

3 MFK Žarnovica 16 11 2 3 63:22 35

4 FTC Fiľakovo 16 11 1 4 55:17 34

5 SKLOTATRAN Poltár 16 10 3 3 57:19 33

6 Iskra Hnúšťa 16 9 1 6 36:24 28

7 MFK Nová Baňa 16 7 1 8 29:38 22

8 FK Mesta Tornaľa 16 6 3 7 29:46 21

9 LAFC Lučenec 16 6 1 9 32:46 19

10 Sitno Banská Štiavnica 16 5 3 8 25:42 18

11 MFK Detva 16 3 4 9 17:37 13

12 1.FK Horehron Závadka/Hr. 16 1 4 11 20:50 7

13 CSM Tisovec 16 2 1 13 22:80 7

14 FK 34 Brusno - Ondrej 16 0 3 13 15:78 3

Úspech Dana 
Matisa
Náš úspešný bežec – veterán Dano 

Matis cez zimu koketoval s myš-

lienkou vyskúšať si na jar duatlon. 

Vlaňajší štiavnický kros triatlon sa 

mu natoľko zapáčil, že to na sta-

ré atletické kolená skúsi. Premié-

ru si odbil dňa 26.4. Po vybavení 

licencie sa zaregistroval v Klube 

moderného trojboja a mohol ofi -

ciálne súťažiť. Do Dvorov nad Ži-

tavou prišlo viac než 100 prete-

károv z celého Slovenska. Mladší 

súťažili o Slovenský pohár, vete-

ráni o medaile „republiky“. Sú-

ťaž začala behom na 5 km, Dano 

ich bez väčších problémov zvlá-

dol pod 20 minút, v cyklodepe sa 

ešte nevedel rýchlo zorientovať, 

ale 20 km zvládol na nováčika cel-

kom slušne. Záverečný beh na 2,5 

km v eufórii zvládol dobre, čakal 

na vyhlásenie výsledkov a tešil sa 

na stupni víťazov, pretože o ta-

kom úspechu sa mu ani nesníva-

lo. Výsledky: 

Veteráni nad 50 rokov: 1. R. Šva-

ňa – Košice

2. J. Holečko – Nové Zámky

3. D. Matis – B.Štiavnica 

K dosiahnutému výsledku Danovi 

srdečne blahoželáme!

Vlado Nemčok

Futbalový zápas žiakov foto Archív ŠN
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služby

inzercia

Prenajmem halu vhodnú na  

skladové, kancelárske, obchod-

né priestory a iné, možnosť aj bý-

vania, 360m², super cena, tel.č.: 

0903 121 901  

Predám pozemok na Štefultove,  

1m²/20,-€, tel.č.: 0903 121 901

Prenajmem 3-izbový byt aj dlho- 

dobo v okrajovej, tichej časti Drie-

ňová s balkónom, tel.č.: 0908 923 

203, 0907 815368

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441 512 

Spracujem účtovníctvo (jedno- 

duché, podvojné), DPH, mzdy, pro-

jekty, zmluvy a iné, tel.č.: 0908 923 

203

„Pôžičky Provident“ – BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

Otvorili sme pre Vás nový Second  

- Hand "Štýl" v priestoroch Impres-

sa Café "Zelený dom" na sídlisku 

Drieňová. Ponúkame kvalitný to-

var za ľudové ceny. Otváracie hodi-

ny: Po - Pi - 9:00 - 17:00, So - 11:00 

- 15:00. Pri nákupe nad 20 Eur ká-

vička zdarma. Tešíme sa na Vás!

Predám liaheň, 60 euro, tel.č.:  

0907 181 800

v č a da a. ešíí e

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

Predám rodinný dom v BŠ, cena  

dohodou, tel.č.: 0917 537 370

Predám 3-izbový byt v OV, cena  

dohodou, tel.č.: 0907 871 694

Predám 3-izbový byt v pôvod- 

nom stave na Drieňovej, ul. L.Svob-

odu 14, cena 28.500,-€, tel.č.: 0905 

178 047

Prenajmem garáž na Drieňovej  

- dlhodobo. Cena 35,- € /mesiac, 

tel.č.: 0905 178 047

Predám 4-izbový byt v časti Šte- 

fultov v hutníckych bytovkách. 

Info: 0905 270 822

Prenajmem 1-izbový zariadený  

byt v RD pod Kalváriou, samostat-

ný vchod, cena 200,-Eur vrátane 

energií, tel.č.: 0910 488 211


