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INZERCIA

V pondelok 5. mája 2014 sa 

konali pri Pomníku padlých 

hrdinov na Kammerhofskej 

ulici oslavy ukončenia 2. sv. 

vojny. 

Na spomienkovom podujatí sa 

stretli a položením kytíc k Pomní-

ku padlých hrdinov si uctili pa-

miatku tých, ktorí položili živo-

ty za slobodu primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, zástup-

ca primátorky JUDr. Dušan Lu-

kačko, prednostka MsÚ Ing. Ivana 

Ondrejmišková, za Základnú or-

ganizáciu Slovenského zväzu pro-

tifašistických bojovníkov, predse-

da Vladimír Poprac, st. a tajomník 

Ing. Jaroslav Dudík, poslanci MsZ 

Ing. Marian Zimmermann a RNDr. 

Pavel Bačík, 
Položenie kytíc k Pomník padlých v Banskej Štiavnici foto M.Kríž


3.str.

Oslavy ukončenia 2. sv. vojny Súťaž
Pre verných čitateľov zľava
 na Flora Magica

Už 7. júna sa v našom meste po 

ročnej prestávke uskutoční ďalší 

ročník podujatia Flora Magica. 

V skvelej kvetinovej šou sa aj v 

tomto roku predvedú špičkoví 

aranžéri kvetín z Českej republiky 

a Slovenska.

Pre čitateľov Štiavnických novín 

ponúkame skvelú šancu, ako 

sa tohto podujatia zúčastniť 

za jedinečnú cenu 4 € (bežná 

cena 8 €). V nasledujúcich troch 

číslach zverejníme kupóny. 

Ak sa zúčastníte podujatia a 

pri pokladni sa preukážete 

aspoň dvomi z nich (pozor! 

Musia byť z rôznych čísiel ŠN), 

získate automaticky 50% zľavu 

na lístok. Zbierajte naše 

kupóny, navštívte 

Floru Magicu 

a užite si 

skvelý zážitok 

spolu  so svojimi 

priateľmi.

Kupón č.1
V pondelok 12.5. 2014 o 19:00 

hod. budú mať štiavnickí 

priaznivci zborového spevu 

jedinečnú možnosť  zažiť 

vystúpenie dvoch kanadských 

zborov. 

Kappella Kyrie a King´s Chamber 

Choir vystúpia v kostole Nane-

bovzatia Panny Márie (Farskom 

kostole) a doplnia tak pestré 

spektrum zborov zo zahraničia, 

ktoré v našom meste vystúpili za 

posledných 5 rokov.

Dirigentkou zborov je Mela-

nie Turgeon. Študovať dirigova-

nie začala vo svojich 16 rokoch, 

vysokoškolské vzdelanie v obo-

re nadobudla na University of Al-

berta a rozšírila si ho na Univer-

sity of Illinois. Neskôr dirigovala 

viacero zborov na severoameric-

kom kontinente, organizovala 

workshopy a pripravovala via-

ceré odborné publikácie. Je am-

basádorkou projektu Ukrajinská 

umelecká pieseň, ktorý prezen-

tovala aj na Svetovom sympó-

ziu spevu, ktorý sa konal v roku 

2013.

Kanadské zbory vystúpia už v pondelok


3.str.

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

5.5.

Informácia o čase a mieste konania 
volieb do Európskeho parlamentu
Mesto Banská Štiavnica podľa § 

20 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľ-

bách do Európskeho parlamentu v 

znení neskorších predpisov ozna-

muje, že 1.voľby do Európskeho 

parlamentu sa budú konať v so-

botu 24. mája 2014 od 7.00 hodi-

ny do 22.00 hodiny. 

2. Miestom konania volieb do Eu-

rópskeho parlamentu:

a) v okrsku č. 1 je volebná miest-

nosť v zasadačke Mestského úra-

du, Radničné námestie č. 1,  pre 

voličov bývajúcich na uliciach: 

Akademická, Andreja Kmeťa, An-

dreja Sládkoviča, Antona Pécha, 

Bočná, Botanická, Daniela Li-

charda, Dolná Resla, Dolná ru-

žová, Družicová, Horná Resla, 

Horná ružová, Ing. Štefana Viš-

ňovského, Jána Bottu, Jaroslava 

Augustu, Jozefa Karola Hella, Ka-

menná, Katova, Klinger, Konco-

vá, Kutnohorská, Malá okružná, 

Martina Kukučína, Nad Rozgrun-

dom, Námestie sv. Trojice, Novo-

zámocká, Pavla Kyrmezera, Pod 

Červenou studňou, Pod Paradaj-

zom, Radničné námestie, Samu-

ela Mikovíniho, Staromestská, 

Staronová,  Starozámocká, Strie-

borná, Úvozná, Viery Václaveko-

vej, Vilová a Vodárenská,                       

b) v okrsku č. 2 je volebná miest-

nosť v Hoteli Kerling, Ul. Dol-

ná č. 12/A, (bývalá  budova ply-

nárov), pre voličov bývajúcich na 

uliciach: Dolná, Farská, Jána Hol-

lého, Jána Palárika, Kammerhof-

ská, Malé trhovisko, Mládežnícka 

č. 11-24, Na Zigmund šachtu, Re-

meselnícka, Robotnícka, Spojná, 

Tabaková, Záhradná a Zvonová,

c) v okrsku č. 3 je volebná miest-

nosť v Domove mládeže Stred-

nej lesníckej školy, Ul. Mládežníc-

ka č. 4,  pre voličov bývajúcich na 

uliciach: 8. mája, Alžbety Gwer-

kovej Göllnerovej, Banícka, Be-

lianska, Belianske jazero, Dr. 

Imricha Tótha, Družstevná, Ďur-

ka Langsfelda, Hájik,  Jozefa Mi-

loslava Hurbana, Jurija Gagarina, 

Lesnícka, Ľudmila Podjavorin-

skej, Mierová, Michala Milosla-

va Hodžu,  Michalská, Mládežníc-

ka  od č. 1 po č. 10, Osadná, Pavla 

Országha Hviezdoslava, Petra Ji-

lemnického, Pod Kalváriou, Poľ-

nohospodárska, Pustá, SNP od 

č. 1 po č. 21/B, Svätozára Hurba-

na Vajanského, Šobov, Športová a 

Výskumnícka,

d) v okrsku č 4 je volebná miest-

nosť v Základnej škole Jozefa Ho-

ráka, Ul. Pavla Dobšinského č. 17, 

pre voličov bývajúcich na uliciach: 

Antona Bernoláka,  Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-

tina Hattalu, Pavla Dobšinského, 

Pletiarska, Slovanská, Staničná, 

Údolná a Železničiarska

e) v okrsku č. 5 je volebná miest-

nosť v Materskej škole – horná 

budova, Ul.  1. Mája č.4, pre voli-

čov bývajúcich na uliciach: 1.mája,  

Andreja Trúchleho Sytnianskeho, 

Dr. Vladimíra Clementisa, Dreve-

ná, Eleny Maróthy – Šoltésovej,  

Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, 

Kolpašská, Ladislava Novomeské-

ho, Martina Benku, Okrúhla, Pod 

Trojickým  vrchom, Trate mlá-

deže, miestna časť Počúvadlian-

ske jazero, miestna časť Banky a 

to ulice: Hadová, Hlavná, Horná, 

Majer, Na jazero a Vyhnianska,

f) v okrsku č. 6 je volebná  miest-

nosť v Základnej škole Jozefa 

Kollára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 

40, pre voličov bývajúcich na uli-

ci: Ludvíka Svobodu,

g) v okrsku č. 7 je volebná miest-

nosť v Základnej škole Jozefa 

Kollára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 

40,  pre voličov bývajúcich na uli-

ciach: Bratská, Drieňová, Ener-

getikov, Kysihýbelská, Okrajová, 

Ovocná, Pátrovská, Poľovnícka a 

Roľnícka,

h) v okrsku č. 8 je volebná miest-

nosť v Základnej škole Jozefa Kol-

lára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, 

pre voličov bývajúcich na uliciach: 

MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 

22 až 39 a Učiteľská,

ch) v okrsku č. 9 je volebná 

miestnosť v Domove Márie - spo-

ločenská miestnosť, Ul. Špitál-

ska 3, vchod z Ul. Budovateľská, 

pre voličov bývajúcich na uliciach: 

Antolská, Brezová, Budovateľ-

ská, Cintorínska, Ferka Urbánka, 

G.Z.Laskomerského, Horná Huta, 

Hutnícka, Jána Amosa Komen-

ského, Jozef Cígera Hronského, 

Jozefa Gregora Tajovského, Kre-

menisko, Ladislava Exnára, Lin-

tich, Na Mária šachtu, Obchodná, 

Povrazník, Rakytová, Špitálska a 

Štefana Krčméryho,

j) v okrsku č. 10 je volebná miest-

nosť v Požiarnej zbrojnici, Ul. Po-

žiarnická č. 8, pre voličov býva-

júcich na uliciach :29. augusta, 

Boženy Němcovej, Boženy Slan-

číkovej - Timravy, Ilijská, Janka 

Jesenského, Jozefa Ignáca Baj-

zu, Jozefa Kollára, Jozefa Škul-

tétyho, Kríková, Krížna, Na Ma-

tej štôlňu, Na Maximilián šachtu, 

Námestie padlých hrdinov, Ob-

rancov mieru, Partizánska, Pod-

hájska, Potočná, Požiarnická, Ru-

dolfa Debnárika, Sama Chalupku, 

Srnčia, Stratená, Školská, Štefana 

Moyzesa a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Mesto Banská Štiavnica podľa §

20 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľ-

bách do Európskeho parlamentu v 

znení neskorších predpisov ozna-

muje, že 1.voľby do Európskeho

parlamentu sa budú konať v so-

botu 24. mája 2014 od 7.00 hodi-

ny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb do Eu-

rópskeho parlamentu:

Redakčná rada VIO TV. 

Účasť na spomienkovom pod- 

ujatí k ukončeniu druhej sveto-

vej vojny.

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

6.5.

Rokovanie k problematike zber- 

ného dvora vo veci „Riešenie prí-

stupovej cesty k zbernému dvo-

ru“.

Posledná rozlúčka s občiankou  

nášho mesta pani Máriou Brado-

vou.  

7.5.

Zasadnutie Mestského zastupi- 

teľstva v Banskej Štiavnici.   

8.5.

Slávnostné otvorenie Majstrov- 

stiev Slovenska 2014 v doskovej 

hre „go“.

Účasť na športovo-kultúrnom  

podujatí pre pletárov.  

9.5.

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

10.5.

Účasť na oslavách 110. výročia  

založenia DHZ Štefultov a sviat-

ku sv. Floriána-patróna hasičov.

Andrea Benediktyová

Poděkovaní
Vážení přátelé, dovolte mě, abych 
co nejsrdečněji poděkoval vašemu 
příslušníkovi, jehož jméno bohužel ne-
znám. Velmi nám pomohl 1. května, 
kdy jsme navštívili vaše krásné město. 
Ochotně nám poradil, kde najdeme 
Štiavnický betlém, poskytl další in-
formace o turistických zajímavostech. 
Potom nám ještě doporučil, že může-
me bzplatně zaparkovat u městské-
ho úřadu a nasměroval nás tam. Tak 
si představuji práci městské policie. 
Přeji vám do další práce klid a poho-
du a mnoho spokojených turístů, pro-
tože u vás a ve vašem okolí je oprav-
du moc krásně a rádi se k vám budeme 
vracet.
 Zdraví  Stanislav Dostál z Přerova 

Upozornenie
Voličský preukaz – volič, ktorý 

má trvalý pobyt na území mes-

ta a v deň konania volieb nebu-

de môcť hlasovať vo volebnom 

okrsku, v ktorého zozname je za-

písaný, môže požiadať o vydanie 

voličského preukazu. Voličské 

preukazy sa vydávajú v Klient-

skom centre, Radničné námestie 

1/A počas úradných hodín v čase 

od 24.4.2014 do 22.5.2014.

O vydanie voličského preukazu 

môže volič požiadať 

- osobne

- prostredníctvom ním splno-

mocnenej osoby (splnomocne-

nie nemusí byť overené)

- písomne alebo elektronicky (e-

mailom).

V splnomocnení volič uvedie 

svoje meno, priezvisko, rodné 

číslo, adresu trvalého pobytu a 

meno, priezvisko, číslo občian-

skeho preukazu osoby, ktorú 

splnomocnil na prevzatie volič-

ského preukazu. V písomnej žia-

dosti je potrebné uviesť koreš-

pondenčnú adresu, na ktorú mu 

máme voličský preukaz poslať. 

Voličský preukaz sa posiela do-

poručenou zásielkou „Do vlast-
ných rúk“.                               MsÚ
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predstavitelia inšti-

túcií a organizácii v našom mes-

te, ako aj priami účastníci bojov a 

obyvatelia nášho mesta. Po hymne 

SR, básni a príhovoroch hostí na-

sledovalo slávnostné položenie ky-

tíc k Pomníku padlých. Primátorka 

mesta predniesla príhovor z ktoré-

ho vyberáme: „8. máj je deň, keď si 
pripomíname Deň víťazstva nad fa-
šizmom, víťazstva nad najkrutejšou 
ideológiou, aká sa kedy zrodila v de-
jinách ľudskej civilizácie a ukonče-
nia druhej svetovej vojny v Európe. 

8.máj si Európa a Slovensko v nej a 
všetci demokraticky zmýšľajúci ľudia 
pripomíname 69. rokov od skončenia 
II. svetovej vojny v Európe - najväč-
šieho ozbrojeného, najrozsiahlejšieho 
a najničivejšieho vojenského konfl ik-
tu, aký kedy ľudstvo zažilo na našom 
kontinente. Chceme a musíme si pri-
pomenúť udalosti spred 69. rokov, 
aby sme nezabudli a aby nezabudli 
ani naši mladí, ani generácie, čo prí-
du po nás, čo znamená žiť v mieri, že 
tu niet miesta pre nacionalizmus a 
šovinizmus. Preto ďakujem všetkým 

vám, čo ste spolu s nami prišli vzdať 
vďaku a úctu žijúcim hrdinom proti-
fašistického zápasu a prejaviť pietu 
tým, čo sa príchodu slobody a konca 
vojny nedožili. Nech teda dnešné ky-
tice, ktoré sme položili pri pamätní-
ku, sú prejavom našej spoločnej úcty 
a vďaky všetkým tým, ktorí položili 
životy za slobodu a víťazstvo nad fa-
šizmom, ale naša vďaka a úcta pat-
rí aj všetkým žijúcim pamätníkom.“ 

Spomienkové podujatie sa ukonči-

lo hymnickou piesňou a výstrelom 

sálv.  Michal Kríž   

NOVINKY

�1.str.

V roku 2010 založila 

Kappella Kyrie – slovanský ko-

morný zbor. 

Je to jedinečný zbor, ktorý sa 

prednostne zaoberá slovenskou 

sakrálnou hudbou. Melanie Tur-

geon sa rozhodla týmto krokom 

priblížiť poklady tejto hudby šir-

šej verejnosti. 

So zborom King’s Chamber Choir 

vystúpila táto dirigentka okrem 

iného aj na turné v Nemecku v 

roku 2011. Toto turné bolo úspeš-

né a stretlo sa s veľmi priaznivým 

ohlasom publika. 

Ak ste milovníkom kvalitnej hud-

by a veľkých hlasov, nenechajte 

si teda ujsť príležitosť zažiť skve-

lý koncert, ktorý pre vás pripravi-

li Th e Prague Concert co., Mesto 

Banská Štiavnica a Rímsko – ka-

tolícky farský úrad Banská Štiav-

nica. Vstupné na podujatie je dob-

rovoľné!  Rastislav Marko

�1.str.

Kanadské zbory vystúpia už v pondelok

Oslavy ukončenia 2. sv. vojny Kam v BŠ a okolí?
7.5. Talenty Banskej Štiavnice 

a Richard Rikkon. Moderuje Ka-

rol Farkašovský.  Kino Akademik, 

15:30. 

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 kombinácii s Mila-

nom Lasicom! Vstupné 100 €. Re-

zervácie na: 0918 182 859. Diva-

dlo Pivovaru ERB, 19:00.

9.5. Otvorená vernisáž výsta-

vy Róberta Bielika: „Nevinnosť 

v kožuchu“. Výstava potrvá do 

16.6.2014.  Galéria Schemnitz, 

19:00.

10.5. Rybárske preteky dospe-

lých „O pohár primátorky Ban-

skej Štiavnice“. 

Od 9:00 Halászlé a pečené pstru-

hy, 12:30 Vyhodnotenie súťaže. 

Počúvadlianske jazero, penzión 

OMAD, 7:00.

10.5. Otvorenie sezóny na Ran-

či Nádej.  Ranč Nádej, Sv. Anton, 

13:00.

10.5. Zraz milovníkov moto-

riek. 

Ku grilovačke a gulášu hrá Banda 

Americano. ašterice, 13:00-19:00.  

10.5. DHZ Štefultov: 110. výro-

čie založenia Dobrovoľného ha-

sičského zboru. 

Sv. omša, muzika Janka Kružlica 

s kapelou. Hasičská zbrojnica, od 

16:00.   

10.5. Pečené prasiatko na Tera-

se u Blaškov.  Otvorenie letnej se-

zóny s country skupinou Hurikán. 

Počúvadlianske jazero, od 18:00. 

11.5. Rybárske preteky detí 

„O pohár primátorky Banskej 

Štiavnice“.

Malý kolpašský tajch, Banský Stu-

denec, 8:00-12:00.

12.5. Koncert: Kapella Kyrie. 

Koncert kanadských zborov. Kos-

tol Nanebovzatia Panny Márie, 

19:00.

14.5. ZUŠ: Koncert ku dňu ma-

tiek.

Základná umelecká škola, 15:30.

14.5. Noc literatúry. 

Antikvariatik,  18:00-21:00. Art 

Cafe od 21:00.

16.5. Vernisáž výstavy: Pre-

streté. Slávnostné a poľovníc-

ke stolovanie.Výstava potrvá do 

31.10.2014. Kaštieľ vo Svätom 

Antone, 14:00.         

Región Banská Štiavnica

počas volebnej kampane 

pre voľby do Európskeho 

parlamentu v Meste Banská 

Štiavnica.

Pravidlá vylepovania plagátov po-

litických strán a hnutí určuje Vše-

obecne záväzne nariadenie Mes-

ta Banská Štiavnica č.1/2006. V 

zmysle uvedeného Všeobecne zá-

väzného nariadenia a Zákona NR 

SR č.331/2003 Z.z. o voľbách do 

Európskeho parlamentu a o dopl-

není niektorých ďalších zákonov v 

znení neskorších predpisov vyhra-

dí mesto pre všetkých kandidátov, 

politické strany, ich hnutia a ko-

alície politických strán a hnutí na 

voľby do Európskeho parlamentu 

rovnaký priestor a vytvorí im rov-

naké podmienky na realizáciu svojej 

kampane. Kandidujúce subjekty sú 

počas vylepovania plagátov v rámci 

volebnej kampane pre voľby do Eu-

rópskeho parlamentu povinné ria-

diť sa nasledujúcimi pokynmi:

1. Mesto poskytne na vylepovanie 

plagátov plagátovacie betónové plo-

chy – skruže, umiestnené v jednot-

livých lokalitách mesta podľa plat-

ného VZN 1/2006; na každú takúto 

plochu si môžu kandidáti, politic-

ké strany, ich hnutia 

a koalície politických 

strán a hnutí na voľby 

do Európskeho  parla-

mentu umiestniť max. 

1 ks plagátu formátu 

A2, alebo väčší počet 

plagátov, ktorých sú-

čet veľkostí neprekro-

čí veľkosť A2.

2. Kandidáti, politic-

ké strany, ich hnutia 

a koalície politických 

strán a hnutí na voľby 

do Európskeho parla-

mentu si môžu na plochy uvedené 

v bode 1) bezodplatne a samostatne 

vylepiť plagáty tak, aby nepoškodili, 

príp. neprekryli už existujúce plagá-

ty iných kandidujúcich politických 

subjektov.

3. Vzhľadom na to, že mesto nie je 

schopné poskytnúť všetkým kan-

didujúcim subjektom primeraný a 

rovnaký priestor v každej z propa-

gačných zasklených skriniek, uve-

dených vo VZN č.1/2006, mesto v 

zmysle rešpektovania Zákona NR 

SR č. 331/2003 Z.z. o voľbách do 

Európskeho parlamentu a o dopl-

není niektorých ďalších zákonov v 

znení neskorších predpisov s cieľom 

zachovania rovnakých príležitostí 

neposkytne žiadnemu z kandidujú-

cich subjektov počas volebnej kam-

pane priestor v spomenutých skrin-

kách. Dôvodom tohto rozhodnutia 

je zánik časti z uvedených skriniek, 

ako aj fakt, že vzhľadom na počet 

kandidujúcich politických subjek-

tov nie je možné v skrinkách vy-

hradiť dostatočný štandardizovaný 

priestor pre oznamy a plagáty.

4. V ostatných náležitostiach sú po-

vinní kandidáti, politické strany, ich 

hnutia a koalície politických strán a 

hnutí na voľby do Európskeho par-

lamentu rešpektovať VZN Mesta 

Banská Štiavnica č.1/2006. MsÚ

Pravidlá vylepovania plagátov
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11. októbra 2013 navštívil 

Banskú Štiavnicu jeho 

exelencia, prezident 

Slovenskej republiky.

 Aj túto návštevu okrem iného vy-

užila primátorka mesta na inter-

venciu vo veci vrátenia RLP do Ban-

skej Štiavnice. Pán prezident pomoc 

prisľúbil, vyžiadal si podklady, kto-

ré mu boli obratom poskytnuté a 

osobne pán prezident a následne 

listom aj vedúci prezidentskej kan-

celárie oslovili ministerku zdravot-

níctva vo veci zrušenia RLP v Ban-

skej Štiavnici. Primátorke mesta aj 

prezidentskej kancelári boli z minis-

terstva zdravotníctva súčasne zasla-

né dve takmer identické odpovede. 

Len v liste pre prezidentskú kancelá-

riu bol jeden odstavec naviac, v kto-

rom sa píše: „Pani primátorka Mgr. 

Babiaková presúva následky svojich 

predchádzajúcich rozhodnutí v ob-

lasti poskytovania zdravotnej sta-

rostlivosti na iných. Podľa dostup-

ných informácií, bola NsP Banská 

Štiavnica – Mestská nemocnica, n. 

o. Bratská 17, Banská Štiavnica pre-

daná do súkromného vlastníctva a 

je súčasťou akciovej spoločnosti Ne-

mocnice a polikliniky, a.s. so sídlom 

v Bratislave, pobočka Banská Štiav-

nica. Mesto ako aj banskobystric-

ký VÚC, stratili tak dosah na zria-

denie lekárskej služby prvej pomoci 

v Banskej Štiavnici, ako ja organi-

záciu poskytovania zdravotnej sta-

rostlivosti v meste a okolí. Jej ob-

novenie je potrebné prerokovať so 

súčasným majiteľom a poskytova-

teľom ústavnej zdravotnej starost-

livosti v Banskej Štiavnici“

Ak pred tým ministerstvo poukazo-

valo na nedostatočnú znalosť prob-

lematiky laickou verejnosťou, je tu 

až zarážajúce, ako odborní pracov-

níci ministerstva sa ani nesnažia si 

preveriť skutkový stav na verejne 

dostupných ofi ciálnych registroch 

obchodných organizácií a nezisko-

vých organizácií, ale čerpajú dohady 

z akýchsi súkromných sociálnych 

sietí, ktoré neposkytujú celkový a 

presný skutkový stav o obchodných 

spoločnostiach a neziskových orga-

nizáciách a aktuálnych zmien v ich 

orgánoch.

Nie je pravdou, že Mgr. Babiaková 

niekedy rozhodla o prevedení po-

skytovateľa zdravotnej starostlivos-

ti do súkromného vlastníctva.   

Mestská nemocnica Banská Štiav-

nica, n. o. nie je súčasťou a. s. Ne-

mocnice a polikliniky so sídlom v 

Bratislave, táto nezisková organi-

zácia je v súčasnosti v likvidácii, čo 

stačilo overiť si vo verejne dostup-

nom registri neziskových organi-

zácií. K likvidácii tohto poskytova-

teľa zdravotnej starostlivosti, ako 

aj iných podobných malých posky-

tovateľov, v značnej miere prispe-

li rozhodnutia štátnych orgánov v 

snahe znižovania rozsahu poskyto-

vaných služieb a lôžok v malých ne-

mocniciach.

Mesto Banská Štiavnica spolu so 

súkromnou organizáciou založi-

lo akciovú spoločnosť Nemocnica 

Banská Štiavnica, a. s., so sídlom na 

Ul. Bratská 17 v Banskej Štiavnici, 

kde vložilo len svoj nehnuteľný ma-

jetok – budovu nemocnice s prislú-

chajúcimi pozemkami.  Predmetom 

tejto spoločnosti nie je poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti. Mesto 

je zároveň aj jedným z akcioná-

rov tejto spoločnosti. Toto rozhod-

nutie prijalo Mestské zastupiteľ-

stvo spolu s vtedajším primátorom 

mesta. Snahou Mgr. Babiakovej aj v 

tom období, kedy nebola primátor-

kou mesta, bolo aby toto rozhodnu-

tie bolo riadne zvážené a snažila sa 

poukázať na možné riziká vo vzťa-

hu k majetku mesta. 

Zaujímavé je aj to, ako by bansko-

bystrický VÚC mohol stratiť dosah 

na zriadenie LSPP, na základe roz-

hodnutia mesta, keď tieto kom-

petencie sú mu dané zákonom a 

povinnosť slúžiť majú prioritne 

všeobecní lekári, ktorí sú spravidla 

samostatnými privátnymi lekármi. 

Zákon tiež neukladá povinnosť or-

ganizovania a ani služby LSPP po-

skytovateľovi ústavnej zdravotnej 

starostlivosti ( nemocnici),  ako sa 

to uvádza v liste ministerstva.

A tak, ak sa už čitateľ stráca v sple-

ti kompetencií a povinností, my sa 

snažíme tento spletenec aj naďalej 

rozmotávať. Znovu píšeme na mi-

nisterstvo a žiadame aby nám pre 

porovnanie, v zmysle zákona o slo-

bodnom prístupe k informáciám, 

poskytli informáciu o fi nančných 

nákladoch na prevádzku RLP a RZP 

v Banskej Štiavnici v rokoch 2010 - 

2012 a prevádzku dvoch RZP za rok 

2013. Odpoveď je opakovane za-

mietavá s odôvodnením, že minis-

terstvo informácie v požadovanej 

štruktúre nemá k dispozícii.    

Od 1. apríla 2014 je novým pre-

vádzkovateľom Všeobecnej nemoc-

nice v Žiari nad Hronom, pod ktorú 

patrí aj prevádzka banskoštiavnic-

kej nemocnice, sieť regionálnych 

nemocníc Svet zdravia, ktorá je sú-

časťou skupiny Penta Investments. 

Na základe písomného pozvania sa 

primátorka mesta stretla so zástup-

cami siete regionálnych nemoc-

níc Svet zdravia. Na tomto stretnu-

tí bola okrem iného prerokovaná aj 

problematika LSPP a chýbajúcej di-

abetologickej ambulancie. Zástup-

covia siete regionálnych nemocníc 

Svet zdravia prisľúbili, že sa týmto 

požiadavkám mesta budú venovať 

a zároveň zdôraznili, že ich dlhodo-

bým cieľom je vybudovať sieť regi-

onálnych nemocníc, ktoré prinesú 

pacientom dostupnú a kvalitnejšiu 

zdravotnú starostlivosť.  

 MsÚ

Ako to bolo a ako to je so zdravotnou záchrannou službou 
v Banskej Štiavnici ? (4. pokračovanie)

 a oznamov pre voľby do 

Európskeho parlamentu  

počas volebnej kampane 

2014 v Štiavnických novinách  

(ďalej „Pravidlá“).

Mesto Banská Štiavnica ako vyda-

vateľ periodika Štiavnické noviny 

týmito Pravidlami určuje v zmysle 

Zákona NR SR č. 331/2003 Z.z. o 

voľbách do Európskeho parlamen-

tu a o doplnení niektorých ďalších 

zákonov  v znení neskorších pred-

pisov a v zmysle VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č. 1/2006 nasledov-

né:

1. Týmito pravidlami sa určujú pod-

mienky zverejňovanie oznamov 

kandidátov, politických strán, ich 

hnutí a koalícií politických strán a 

hnutí na voľby do Európskeho par-

lamentu v Štiavnických novinách v 

období volebnej kampane.

2. Pod oznamom sa rozumie aká-

koľvek písomná forma prezentácie 

kandidáta politickej strany, hnutia, 

alebo koalície politických strán a 

hnutí na voľby do Európskeho par-

lamentu ako sú pozvánky na stret-

nutia, reklama, tematicky ladené 

články a rozhovory a pod.

3. Za obdobie volebnej kampane 

sa považuje obdobie začínajúce 21 

dní a končiace 48 hodín pred zača-

tím volieb.

4. Počas obdobia uvedeného v bode 

3, budú mať  kandidáti, politické 

strany, ich hnutia a koalície poli-

tických strán a hnutí na voľby do 

Európskeho parlamentu možnosť 

umiestniť v Štiavnických novinách 

oznam v rozsahu maximálne 1 500 

znakov (max. rozmer: 141,55 x 

73,75 mm).

5. Oznam nie je možné rozdeliť 

na niekoľko častí do viacerých čís-

iel Štiavnických novín a jej celkový 

rozsah nemôže prekročiť veľkosť, 

uvedenú v bode 4 týchto pravidiel.

6. Oznam zadávaný na základe 

týchto Pravidiel je subjekt povinný 

objednať, dodať a uhradiť do termí-

nu uzávierky, t.j. do 12.mája 2014, 

pondelok do 14:00 hod. do redak-

cie Štiavnických novín. Cenník in-

zercie v Štiavnických novinách je 

voľne prístupný na www.banskas-

tiavnica.sk, prípadne si ho je mož-

né vyžiadať na adrese sn@banskas-

tiavnica.sk. 

7. Uvedený oznam bude následne v 

Štiavnických novinách uverejnený 

dňa 15.mája 2014. 

8. Akýkoľvek oznam v zmysle tých-

to Pravidiel musí byť dodaný v 

štandardnom formáte určenom 

pre použitie v novinovej tlači (pdf, 

bez orezových značiek). 

9. Redakcia Štiavnických novín 

neposkytuje pre oznamy v zmys-

le týchto Pravidiel žiadne nadštan-

dardné služby, napr. grafi ckú úpra-

vu a spracovanie inzercie.

10. Za oznam uverejnený v zmysle 

týchto Pravidiel nesie plnú zodpo-

vednosť jeho zadávateľ.

11. Nerešpektovanie týchto pravi-

diel môže viesť k zamietnutiu uve-

rejnenia oznamu na základe po-

chybenia zo strany zadávateľa a 

nemôže byť považované za poruše-

nie horeuvedeného zákona a VZN 

Mesta Banská Štiavnica.

MsÚ

Pravidlá zverejňovania inzercie v ŠN
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V dňoch 29. apríla – 2. mája 

2014 sa v Kutnej Hore usku-

točnila v poradí 10. regionálna 

konferencia Organizácie miest 

svetového dedičstva (OMSD) 

pre členské mestá zo strednej 

a východnej Európy.

 Tieto konferencie v dvojročných 

intervaloch  sa pravidelne usku-

točňujú od roku 1996.

Slávnostné otvorenie a samotná 

konferencia sa uskutočnila v his-

torických priestoroch kutnohor-

skej radnice. Otvoril ju staros-

ta českého baníckeho mesta Ivo 

Šanc, s krátkymi uvítacími prí-

hovormi vystúpili aj generálny 

tajomník OMSD Denis Ricard, 

koordinátor Regionálneho sek-

retariátu pre strednú a východnú 

Európu Ákos Capdebo a námest-

níčka ministra kultúry ČR Anna 

Matoušková.

Prvé zasadnutie konferencie vie-

dol regionálny koordinátor Ákos 

Capdebo. V jeho rámci generálny 

tajomník Denis Ricard prednie-

sol správu o činnosti a programe 

OMSD. Hostiteľský starosta Ivo 

Šanc potom prezentoval dôvody, 

prečo hlavnou témou tejto kon-

ferencie bolo práve „(Súkrom-

né) podnikanie v centrách histo-

rických miest. Podnikanie ÁNO! 

Reklama NIE?“ Čiže skúsenos-

ti historických miest s regulo-

vaním označenia obchodov, bil-

bordami,  reklamnými tabuľami, 

kioskami a vonkajšími terasami.  

A nasledovali  príspevky k da-

nej problematike predstaviteľov 

Kutnej Hory, Telča, Rodosu, Pra-

hy a primátorky Banskej Štiav-

nice Mgr. Nadeždy Babiakovej. 

Prvé zasadnutie bolo ukončené 

diskusiou. V rámci druhého za-

sadnutia konferencie Ákos Cap-

debo predniesol  správu o regi-

onálnych aktivitách a programe 

členských miest OMSD zo stred-

nej a východnej Európy.  Nasle-

doval príspevok Dr. Katalin Kiss, 

čestnej regionálnej koordinátor-

ky na tému „Svetové dedičstvo v 

školských programoch“,  príspev-

ky predstaviteľov Nesebaru a 

Rigy  a samozrejme diskusia.  Zá-

verečné zasadnutie bolo zhrnu-

tím celej konferencie. Jej závery 

boli zapracované do Dokumentu 

z Kutnej Hory, ktorý predstavite-

lia zúčastnených miest následne 

podpísali. 

Stálo sa už takmer tradíciou, že 

tieto regionálne konferencie nie 

sú formálne a teoretické, ale za-

merané na praktickú stránku, čo 

je ich veľmi pozitívnym príno-

som. A podobne ako na 9. regi-

onálnej konferencii v septembri 

2012 v Banskej Štiavnici aj na   

kutnohorskej konferencii nešlo o 

čítanie teoretických prednášok, 

ale o živú výmenu konkrétnych 

poznatkov a skúsenosti. 

Aj na tejto konferencii mesto 

Banská Štiavnica a jej tradičné 

(súťažná výstava Svetové dedič-

stvo očami detí) i nové aktivity 

(projekt pre skupinu detí zo ZŠ 

v Budapešti a ZŠ Jozefa Horá-

ka) v rámci miest svetového de-

dičstva  boli vysoko hodnotené. 

Naše historické mesto bolo veľ-

mi často pozitívne spomínané v 

príspevkoch väčšiny účastníkov 

konferencie, ale aj v neformál-

nych  diskusiách.  Je to dôkazom 

toho, že dlhoročná systematic-

ká práca prináša stále svoje vý-

sledky a že aj naša malá Banská 

Štiavnica môže byť príkladom a 

svojim spôsobom aj partnerom  

nielen pre podobné mestá, ale aj 

pre metropoly ako  sú  napríklad 

Praha, Budapešť či Riga ŠN 

10. regionálna konferencia OMSD

Účastníci konferencie v Kutnej Hore foto Henrieta Godová

Deň našich mamičiek si 

tradične pripomíname vždy 

druhú májovú nedeľu a 

v tomto roku oslávime  Deň 

matiek 11.mája. 

Každá mamka, stará mama, ba-

bička i prababička má svoj veľký 

deň pri každom úsmeve, objatí, 

prejave pozornosti, i sebemen-

šom úspechu svojich detí. Mali 

by sme si to uvedomiť a kytičkou 

kvetov vzdať vďaku za to, čo pre 

nás urobili a robia. Chcem popriať 

všetkým mamkám za deti, veľa 

šťastia, lásky, zdravia a veľa prí-

jemných dní so svojimi rodinami 

a najbližšími. K tomuto prianiu 

pripájam báseň pre mamky: 

,,Kvety pre mamu“ 

Všetky kvety do rúk mamy, 

skladám ako drahokamy. 

Za jej lásku, plnú nehy, 

za zelené detské brehy. 

Za jej štedrosť, starosť v hlave, 

za dni šťastné, za dni hravé, 

za rozprávky nad kolískou, 

za to, že vždy stojí blízko. 

Osobne by som chcel vyjadriť 

veľkú vďaku mojej mamke za 

jej lásku, starostlivosť, obeta-

vosť a trpezlivosť pri výchove i 

keď sem-tam sme s bratom nebo-

li poslušní, čo k deťom tak trochu 

patrí. Naša mamka je najlepšia  na 

svete. Ďakujeme Ti za všetko.... 

Máme Ťa radi... 

Všetko najlepšie. 

Filip Golian

Deň našich mamičiek 

Ku Dňu matiek
Prišlo jaro milé a s ním radosť 

nová, 

keď po dlhej zime svieti slnko 

znova. 

Vzkriesená príroda v zeleň sa 

odieva, 

oživené vtáctvo, chválospevy 

spieva. 

Tu sú srdcia naše, láskou 

zapálené, 

k nohám Vám kladieme, čisté, 

neskalené. 

By ste z nich trhali lásky vonné 

kvety, 

by ste z nich čítali precítené vety. 

Neučené síce, no úprimné 

prianie, 

nech Vás vždy sprevádza Božie  

požehnanie. 

Tak prosím povedz mi žena, 

mama, láska, v ktorom kvitneš 

sade, 

odkiaľže vedie Tvoje stromoradie. 

Si ako nádherná zakvitnutá lúka, 

si ako krásny mesiac Máj, 

no chudobný je mama ten, kto 

Tvoju lásku nepoznal.

Emília Cútová

Sústredenie
Detské hudobné sústredenie s 

Oskarom Rózsom a Zdenkou 

Prednou od 29.5. do 1.6.2014. 

Pre deti od 6 rokov aj pre dospe-

lých, pre začiatočníkov aj pokro-

čilých. Cena 30 Eur. Viac info na 

www.ktovtebebyva.sk, na luc-

ka@ktovtebebyva.sk a na 0907 

511 571.

Pozvánka
Dobrovoľný hasičský zbor v Šte-

fultove Vás srdečne pozýva na 

oslavy 110. výročia založenia 

DHZ Štefultov a Sviatku sv. Flo-

riána – patróna hasičov, ktoré sa 

uskutočnia dňa 10.mája 2014 

o 16:00 hod. na hasičskej zbroj-

nici.

Program:

Svätá omša: začiatok o 16:00 

hod.

Slávnostný príhovor.

Odovzdávanie ocenenia pre čle-

nov.

Občerstvenie s gulášom.

Muzika v podaní Janka Kružlica 

s jeho kapelou.

Voľná zábava.

Všetci ste srdečne vítaní!

Výbor DHZ Štefultov
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Oslavy
Obec Kozelník pozýva svojich ro-

dákov na oslavy 590. výročia pr-

vej písomnej zmienky o obci, kto-

ré sa uskutočnia dňa 31.5.2014 o 

10.00 hod. v areáli bývalej mater-

skej školy. V prípade nepriaznivé-

ho počasia zmena programu vy-

hradená. Bližšie info: Obecný úrad 

Kozelník, č. tel. 045/6933213

Spoločenská 
kronika 
Banská Štiavnica – moje rodisko

5.4. Viktor Bartolovic, 13.4. Rado-

van Hoschek, 14.4. Roman Šimko, 

17.4. Frederik Fronc, 24.4. Nela 

Šimeková, 24.4. Markus May-

er, 25.4. Matúš Krnáč, 25.4. Ma-

tej Psotný, 26.4. Sebastian Šarina, 

27.4. Marko Gergeľ, 30.4. Matej 

Matuška.

Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

26.4. Martin Grega a Zuzana Líš-

kayová, 26.4. Miroslav Paľov a 

Monika Verešíková.

Navždy nás opustili

11.4. Margita Záborská vo veku 

59 rokov, 14.4. Ján Libič vo veku 

85 rokov, 21.4.Mária Valentíko-

vá vo veku 102 rokov, 2.5. Pavol 

Bartko vo veku 56 rokov. 

J. Simonidesová

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 Miestnej organizácie SRZ

Mesto Banská Štiavnica v 

zmysle § 4 zákona č.596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov  a §5 zákona 

č.552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie 

na pozíciu riaditeľa:

1. Základnej školy Jozefa Kollá-

ra, L.Svobodu 40, 969 01 Banská 

Štiavnica

2. Základnej školy Jozefa Horáka, 

Dobšinského 17, 969 01 Banská 

Štiavnica

Na výkon kariérnej pozície riaditeľa 

školy je požadované splnenie pred-

pokladov podľa § 6 a § 34 ods.2 zá-

kona č.317/2009 Z.z. o pedagogic-

kých zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov, ktoré sú:

1.Kvalifi kačné predpoklady na vý-

kon pedagogickej činnosti v kategó-

rii učiteľ podľa vyhlášky Minister-

stva školstva SR č.437/2009 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné 

predpoklady a osobitné kvalifi kač-

né predpoklady  pre jednotlivé kate-

górie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov pre prí-

slušný druh a typ školy ( VŠ II.stup-

ňa)

2.Vykonanie prvej atestácie ( alebo 

I.kvalifi kačnej skúšky alebo jej ná-

hrady) 

3. Pedagogická činnosť najmenej 5 

rokov

4. Bezúhonnosť

5. Zdravotná spôsobilosť(telesná a 

duševná)

6. Ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania s 

písomným súhlasom uchádzača na 

použitie osobných 

údajov pre potreby výberového ko-

nania  v zmysle zákona č.122/2013 

Z.z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov

- overené kópie dokladov o vzdelaní 

a prvej atestácii

- výpis z registra trestov nie starší 

ako  tri mesiace

- profesijný životopis 

- doklad o dĺžke výkonu pedagogic-

kej činnosti (pedagogickej praxe)

- potvrdenie o zdravotnej spôso-

bilosti na výkon pedagogickej čin-

nosti

- písomný návrh koncepcie rozvo-

ja školy

Prihlášky s označením: “Výberové 

konanie – názov školy“ – Neotvárať! 

zasielajte do 23.5.2014   na adresu:

MsÚ Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

Dátum, miesto a čas VK budú 

uchádzačom, ktorí splnili pod-

mienky oznámené najmenej 7 dní 

pred uskutočnením výberového 

konania.

Mgr.Nadežda Babiaková

  primátorka mesta

Výberové konania

Budova ZŠ J. Horáka  foto Ján Petrík

Mesto Banská Štiavnica v 

zmysle § 4 zákona č.596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niekto-

rých zákonov a § 5 zákona 

č.552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje  výberové konanie 

na pozíciu riaditeľa:

1. Materskej školy Ul.1.mája č.4,  

969 01 Banská Štiavnica

2. Materskej školy Ul.Bratská č.9, 

969 01 Banská Štiavnica

3. Materskej školy Ul.Mierová č.2, 

969 01 Banská Štiavnica

Na výkon kariérnej pozície riadite-

ľa materskej školy je požadované 

splnenie predpokladov :

• Kvalifi kačné predpoklady: vyso-

koškolské vzdelanie druhého stup-

ňa alebo vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa alebo úplné stred-

né odborné vzdelanie  v zmysle zá-

kona č.317/2009 Z.z. o pedagogic-

kých zamestnancoch  a odborných 

zamestnancoch  a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov v zne-

ní neskorších predpisov a v súlade 

s vyhláškou Ministerstva školstva 

SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifi kačné predpo-

klady a osobitné kvalifi kačné pred-

poklady  pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov

• Pedagogická činnosť najmenej 5 

rokov

• Bezúhonnosť

• Zdravotná spôsobilosť(telesná a 

duševná)

• Ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

• prihláška do výberového konania 

s písomným súhlasom uchádzača 

na použitie osobných 

údajov pre potreby výberového 

konania 

• overené kópie dokladov o vzdelaní

• výpis z registra trestov nie starší 

ako  tri mesiace

• profesijný životopis 

• doklad o dĺžke výkonu pedago-

gickej činnosti (pedagogickej pra-

xe)

• potvrdenie o zdravotnej spôso-

bilosti na výkon pedagogickej čin-

nosti

• písomný návrh koncepcie rozvoja 

materskej školy

Prihlášky s označením: “Výbe-

rové konanie – názov materskej  

školy“ – Neotvárať! zasielajte do 

23.5.2014   na adresu:  MsÚ Rad-

ničné námestie 1, 969 24 Banská 

Štiavnica

Dátum, miesto a čas VK budú 

uchádzačom, ktorí splnili pod-

mienky oznámené najmenej 7 dní 

pred uskutočnením výberového 

konania.

    Mgr.Nadežda Babiaková

 primátorka mesta
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Odišli ste nám všetkým, kto-
rí sme Vás radi mali. Odišli ste 
bez toho, aby nám Vaše ústa zbo-
hom dali.  Už Vás neprebudí sln-
ko, ani krásny deň,  na cintorí-
ne spíte svoj večný sen.  Nič viac 
Vám už nemôžeme dať,  len kytič-
ku kvetov na hrob, s úctou, láskou 
a modlitbou na Vás spomínať.“
21.apríla 2014 uplynu-

lo 15 rokov, ako nás navždy 

opustil náš drahý otec, sta-

rý otec Anton Heiler a dňa 

30.apríla 2014 uplynulo 17 

rokov ako nás navždy opus-

tila naša drahá mama a sta-

rá mama Emília Heilero-

vá zo Štiavnických Baní. Tí, 

ktorí ste ich poznali, venujte 

im tichú spomienku. Dcéra 

Emília s manželom a vnúča-

tá Marian s rodinou a Mar-

tina. 

Spomienka

,,Halúzka v na-
šej záhrade, ha-
lúzka v sklenej 
váze, na kra-
ji cesty hodená, 
nehybná na obraze, halúzka, lu-
peň, stromy, sad a život rozihra-
ný, ohňostroj, láska, smrť a noc. 
Halúzka, smutná pani.“
Áno, boli to práve nežné 

kvety mája, ktoré 5.5.2013 

zmierňovali bolesť nad stra-

tou našej drahej priateľky a 

redakčnej kolegyne Noriky 

Bujnovej. Venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku.

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v B. Štiavnici oznamuje 

svojim členom a priaznivcom, že 

dňa 13.mája sa uskutoční jarná 

prechádzka okolím Počúvadlian-

skeho jazera. Odchod autobusu o 

8:10 hod. z Križovatky.

„Ja som tu bola v nedeľu na Veľkú 

orieškovú lúpež!“, chváli sa dievčatko 

svojim spolužiakom v kine pri nácvi-

ku kultúrneho programu.

„My chodíme do Bystrice“, reaguje s 

pýchou v hlase jej kamarátka. „A my 

do Zvolena“, pridáva sa ďalší člen ko-

lektívu. „Ale teraz je to tu super, sú to 

všetky rozprávky“, nedala sa iniciátor-

ka rozhovoru, až kým ju zvyšok kolek-

tívu „nezrušil“ tým, že predsa Bystrica 

a Zvolen je niečo viac, ako Štiavnica.

Takýto rozhovor som si mohol vypo-

čuť a veru nebolo mi pri ňom veľmi 

veselo. Aj keď štiavnické kino zaží-

va renesanciu a na nízku návštevnosť 

sa nemôže sťažovať (od decembrové-

ho znovuotvorenia ho navštívilo viac 

ako 4 000 návštevníkov), predsa len 

uvedomenie, že niektorí Štiavničania 

stále preferujú vycestovanie do iných 

miest a učia k tomu svoje deti je troš-

ku smutné. Akceptujem fakt, že mul-

tiplexy hrajú niektoré tituly intenzív-

nejšie, a tak sa môže stať, že niektorý 

fi lm jednoducho v Štiavnici „prešvih-

nete“ a jedinou cestou, ako ho vidieť, 

je vycestovať. Na druhej strane pod-

statnú časť titulov hráme v premié-

rových týždňoch, alebo do 2 – 3 týž-

dňoch po premiére v porovnateľnej 

kvalite s akýmkoľvek multiplexom na 

Slovensku (s výnimkou 3D predstave-

ní, ktoré zatiaľ neuvádzame). Výcho-

va detí ku kultúre a váženiu si svojho 

regiónu však spočíva aj v tom, že sa 

využívajú miestne služby a produkty, 

a tým sa pomáha domácim ľuďom.  Je 

potom totiž zbytočné nadávať, ako v 

meste XY nič nie je, keď sami preferu-

jeme iné možnosti, ktoré sú častokrát 

výrazne drahšie ako tie, ktoré máme 

„pod nosom“. 

Stáva sa našou národnou kultúrou 

hľadanie chýb, kritizovanie a nadáva-

nie na všetko dookola, často bez ra-

cionálneho základu. V okolí každého 

z nás však existuje množstvo pozitív-

nych vecí, ktoré sa dajú ľahko podpo-

riť. Patria medzi ne nielen návšteva 

kina, ale aj miestnej reštaurácie, ku-

povanie domáceho chleba, návšte-

va miestneho futbalového zápasu či 

iného športového podujatia, reali-

zácia prác miestnymi remeselníkmi 

či celé množstvo iných aktivít, ktoré 

môžu pomôcť k formovaniu „lepšie-

ho“ mesta. A niekedy možno stačí len 

správne zaparkovať, či rešpektovať 

pokyny k separovanému zberu.

Rád by som zároveň poďakoval 

všetkým, pre ktorých sa kino Aka-

demik stalo „ich“ kinom. Sme nad-

šení, že už máme množstvo pravi-

delných návštevníkov i celých rodín, 

ktorí predstavenia vyhľadávajú a radi 

na ne chodia. Rovnako sme chvíľami 

dojatí, keď k nám prichádzajú ľudia s 

konštatovaním, že v kine neboli 30 – 

40 rokov. Budeme robiť všetko pre-

to, aby sme vašu dôveru nesklamali 

a len vaša stála podpora nám umož-

ní aj ďalší rozvoj a investície do kina 

tak, aby ste sa v ňom cítili ešte lepšie 

a mohli využívať čoraz širšiu ponuku 

jeho služieb.

Rastislav Marko

Odpočuté v kine Akademik
„Ja som tu bola v nedeľu na Veľkú

orieškovú lúpež!“, chváli sa dievčatko

svojim spolužiakom v kine pri nácvi-

ku kultúrneho programu.

„My chodíme do Bystrice“, reaguje s

pýchou v hlase jej kamarátka. „A my 

do Zvolena“, pridáva sa ďalší člen ko-

lektívu. „Ale teraz je to tu super, sú to

všetky rozprávky“, nedala sa iniciátor-

ka rozhovoru, až kým ju zvyšok kolek-

tívu „nezrušil“ tým, že predsa Bystrica

a Zvolen je niečo viac, ako Štiavnica.

Šesť osobností, šesť atraktívnych 

miest, kam sa bežne nepozriete, 

šesť úryvkov z textov šiestich eu-

rópskych autorov. O tom je Noc 

literatúry, ktorá sa bude konať v 

stredu 14. mája a prvýkrát prebeh-

ne aj v Banskej Štiavnici od 18.00 

do 21.00.

Medzinárodný projekt Noc litera-

túry, ktorý iniciovali České cen-

trá rôznych európskych krajín, 

sa v túto noc koná súčasne v nie-

koľkých mestách po celej Európe 

a tiež v siedmich mestách na Slo-

vensku.

„Do projektu sa zapájame po pr-

výkrát. Keďže na Slovensku fungu-

je už šesť rokov, chceli sme sa pri-

dať a ponúknuť nevšedné miesta a 

zaujímavé príbehy aj tu, v Štiavni-

ci," povedala Anna Bárdyová, orga-

nizátorka podujatia.

Literárny happening predstavu-

je výber zo súčasnej európskej lite-

rárnej scény a poodhaľuje čaro veľ-

kých i malých príbehov, ktoré na 

jednotlivých miestach čítajú známe 

osobnosti z Banskej Štiavnice a slo-

venskej kultúrnej scény – speváčka 

a herečka Szidi Tobias, architekt-

ka Katarína Vošková, poetka Má-

ria Petrová, divadelníčky Vladena 

Škvoragová a Dana Kratochvílová a 

predseda dobrovoľného požiarne-

ho zboru Vladimír Poprac.

Čítať sa bude v Oberaignerovom 

dome na Námestí sv. Trojice, štôl-

ni Sabína v Joergesovom dome, 

Antikvariátiku, v garáži hasičskej 

zbrojnice, v podkroví Tabakovej 

továrne a na zákrute pri OPP.

"Na každom z uvedených miest zís-

kate brožúrku s podrobnými infor-

máciami a mapkou, vaša trasa pre-

to môže začať v ľubovoľnom bode. 

Čítania prebiehajú od 18.00 para-

lelne na všetkých miestach v 30 

minútových intervaloch, 15 min. 

je čítanie, 15 min. je na presun na 

ďalšie miesto," hovorí Anna Bár-

dyová.

Na jednotlivých miestach obdr-

žíte pečiatku. Ak ich zozbierate 

všetkých šesť, máte možnosť za-

pojiť sa do súťaže o knižné titu-

ly, ktoré venuje vydavateľstvo Slo-

vart a Antikvariátik. Žrebovanie 

sa uskutoční na literárnom pono-

covaní po 21.00 v Artcafe.

Vstup na podujatie je bezplatný. 

Kompletný program nájdete na 

stránke www.antikvariatik.sk/kul-

tura. Tomáš Lazar

Noc literatúry vypukne 
prvýkrát aj v Banskej Štiavnici
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Silvia Pilková – recepty z pub-

likácie „Poklady slovenskej ku-

chyne“  

Bryndzová polievka 
s kôprom 
Potrebujeme:

4 zemiaky, lyžička soli, 2 lyžice 

masla, nasekaný kôpor podľa chu-

ti, 500 ml mlieka, 500 ml vody, 

125 g bryndze

Postup:

Zemiaky očistíme, nakrájame na 

kocky a uvaríme v osolenej vode. 

Mäkké zemiaky scedíme, opraží-

me na masle, pridáme kôpor a za-

lejeme vodou. Za stáleho miešania 

necháme zovrieť a krátko povarí-

me. Potom pridáme bryndzu, 

mlieko, rozmiešame, necháme zo-

vrieť a môžeme podávať. 

Dobrú chuť!

„Nech kraj sveta prejdete, 

krajšiu ako slovenskú ľudovú 

pieseň nenájdete.“

Centrum voľného času v spoluprá-

ci so Základnou umeleckou ško-

lou v B. Štiavnici zorganizovali dňa 

30.5.2014 OK súťaže Slávik Sloven-

ska 2014 pre deti ZŠ a žiakov ZUŠ. 

Na úvod p. riaditeľka ZUŠ Mgr. I. 

Chovanová pozvala dvoch skvelých 

a úžasných  banskoštiavnických hu-

dobníkov p. Spišiaka a p. Ladzian-

skeho, ktorí deťom nielen zahra-

li na píšťale, fujarách a gajdách, ale 

nás všetkých „zasvätili“ aj do ich vý-

roby a využitia.

24. roč.  súťaže sa zúčastnilo 41 detí 

v 3 vekových kategóriách. U každé-

ho sme si vypočuli dve krásne ľudo-

vé piesne, jednu zo Spevníčka Slá-

vika a druhú podľa dobrovoľného 

výberu. Každý súťažiaci mal povin-

ný hudobný, inštrumentálny sprie-

vod pri jednej piesni, druhá pieseň 

bola interpretovaná bez sprievo-

du á capella. Porota v zložení: Mgr. 

I. Chovanová, Mgr. A.Kružlicová, 

Mgr. A.Slančíková a Mgr. J.Kružlic 

mali veľmi ťažkú úlohu vybrať tých, 

ktorí boli najlepší, aj keď  každé vy-

stúpenie bolo naozaj veľmi krásne, 

ale  každá súťaž je aj o umiestnení a 

pravidlách. Nakoniec sa rozhodlo:

Kat. 1. – 3. roč. :

1. miesto : Danielka Kminiaková 

ZŠ s MŠ Sv. Anton  

2. miesto : Paľko Chovan SKŠ

3. miesto : Lenka Doletinová ZŠ 

J.Horáka

Pochvala poroty : Davidko Štirbl 

ZUŠ

Kat. 4. - 6. roč. :

1. miesto : Veronika Bačíková SKŠ

2. miesto : Ninka Buzalková SKŠ

3. miesto : Karma Hasbach SKŠ

Pochvala poroty : Milan Horváth 

ZŠ s MŠ Sv. Anton

Kat. 7. – 9. roč. :

1. miesto : Michaela Vozárová  ZŠ 

J.Kollára

2. miesto : Mária Kissová SKŠ

3. miesto : Paula Šemodová ZŠ J. 

Horáka

Pochvala poroty : Anička Horvátho-

vá ZŠ s MŠ Sv. Anton

Všetkým  zúčastneným deťom ďa-

kujeme za ich nezabudnuteľné vy-

stúpenia, pedagógom ZUŠ, ZŠ a  

Martinovi Kminiakovi   patrí uzna-

nie za profesionálny  hudobný do-

provod súťažiacich. Víťazi umiest-

není  na 1. mieste budú náš okres 

reprezentovať v KK súťaže v ktorej 

im želáme veľa šťastia.

Janka Machilová

Slávik Slovenska 2014

A je to tu prišiel ten 

očakávaný deň „D“, na ktorý 

sme sa poctivo pripravovali. 

Deň „D“, ktorý sa uskutočnil 

15.4.2014 (utorok) bol pre nás 

vstupom do sveta kariéry. 

V tento veľký deň sme zrealizova-

li náš Malý projekt pod názvom 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ. Tento 

projekt bol spolufi nancovaný Eu-

rópskou úniou, Operačným progra-

mom vzdelávania Juventa a Kom-

prax. Potrebné veci na realizáciu 

nášho projektu sme si zabezpeči-

li dopredu. Potraviny na občerstve-

nie sme kúpili 14.4.2014 (ponde-

lok). V tento deň sme si pripravili 

aj telocvičňu nášho školského inter-

nátu, ktorú sme dostali k dispozícii 

zadarmo. V tejto telocvični sa odo-

hrával celý turnaj. Čo sa dalo uro-

biť dnes, tak sme spravili. Pomaly 

ale isto prišiel čas oddychu, spánku. 

V našom prípade bol spánok veľmi 

dôležitý hlavne preto, aby sme na-

brali silu na zajtrajší deň „D“ ale aj 

preto, lebo sme skoro vstávali. Už 

ráno o 6.00 hod sme boli na no-

hách. Rozdelili sme sa na dve skupi-

ny. Jedna skupina robila chlebíky a 

všeobecne pripravovala miestnosť s 

občerstvením. Druhá skupina zapá-

jala reproduktory na spríjemnenie 

atmosféry turnaja, ktoré nám tiež 

poskytol internát zadarmo. Okrem 

toho robila aj posledné úpravy. O 

7.15 hod. nám začali chodiť prví 

súťažiaci. Turnaja sa zúčastnilo päť 

družstiev. Tieto družstvá boli zo-

zbierané zo stredných škôl: SOŠ 

lesnícka, SPŠ Samuela Mikovíniho, 

SOŠ Ľudovíta Greinera, ZUŠ obcho-

du a služieb, Gymnázium Andre-

ja Kmeťa. O 8.00 hod. bolo priví-

tanie a oboznámenie s priebehom 

turnaja. Všetky družstvá dostali čas 

na precvičenie a  potom sme prešli 

k samotnej hre. Rozhodcu nám ro-

bil p. vychovávateľ Mlynárik. Pome-

dzi turnaj mali súťažiaci pripravenú 

miestnosť s už spomínaným občer-

stvením. Po skončení sa urobilo vy-

hodnotenie a odovzdanie cien. Ešte 

pred tým nám súťažiaci vyplnili do-

tazník o tom ako sa im tu páčilo. 

Taktiež podpísali prezenčnú listinu, 

ktorou potvrdili svoju účasť a všet-

ko, čo s tým súvisí. Súťažiaci dosta-

li diplomy a pekné ceny. Týmto sme 

mladých motivovali, že voľný čas sa 

dá stráviť aj inak ako na sociálnych 

sieťach a v krčme. Heslom tohto vo-

lejbalového turnaja bolo „nie je dô-

ležité vyhrať, ale zabaviť sa“. Záro-

veň bolo veľmi inšpiratívne spoznať 

študentov z iných stredných škôl a 

na športovom poli zabojovať o svo-

ju školu. Tento deň nám ako orga-

nizátorom dopadol dobre, boli sme 

spokojní sami so sebou. Chceli by 

sme sa poďakovať ľudom, ktorí pri 

nás v tento deň stáli a pomáhali 

nám akýmkoľvek spôsobom.

Výsledky volejbalového turnaju:

1.  SPŠ Samuela Mikovíniho

2.  Gymnázium Andreja Kmeťa

3.  SOŠ Ľudovíta Greinera

4.  SOŠ lesnícka

5.  ZUŠ obchodu a služieb

Kristína Orovčíková

Volejbalový turnaj

Účastníci volejbalového turnaja  foto Archív autora

Oznam
   Okresný úrad Žiar nad Hro-

nom, pozemkový a lesný odbor 

ako príslušný správny orgán 

štátnej správy a o zmene  a do-

plnení niektorých zákonov vy-

zýva všetkých vlastníkov, ná-

jomcov a správcov pozemkov, 

aby udržiavali svoje poľnohos-

podárske a nepoľnohospodár-

ske pozemky v nezaburinenom 

stave pravidelným, dôsledným 

a predovšetkým včasným od-

straňovaním burín, aby nedo-

šlo k ich šíreniu na susedné po-

zemky.

Zaburinenie pozemkov ohrozu-

je ekologickú stabilitu územia, 

následne poškodzuje a degra-

duje poľnohospodársku pôdu a 

sťažuje jej obhospodarovanie. 

Okresný úrad Žiar nad Hro-

nom, pozemkový a lesný odbor 

bude plnenie tejto povinnos-

ti počas vegetačného obdobia 

dôsledne kontrolovať a v prípa-

de zistenia zaburinenia poľno-

hospodárskeho alebo nepoľno-

hospodárskeho pozemku môže 

uložiť pokutu až do výšky 33 

000,-Eur.

Peter Kicko
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Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup tova-

ru v hodnote 10,-eur v predajni Afa-

sion, Radničné nám. 14, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.15/2014: „Najlep-

ší spôsob ako ukázať Bohu a ľuďom 

svoju vďačnosť je radostne prijímať 

všetko.“ Výhercom sa stáva Mar-

ta Čunderlíková, Gaštanová 207, 

Sv. Anton. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku na 

nákup tovaru v hodnote 10,-eur v 

predajni ALLCOM, Radničné nám. 

11, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 19.5.2014. 

A., Textová skratka, dával vety na 

papier, cín, okresný výbor, stisni, 

ponáraj,      

B., Automobilka pri Žiline, začia-

tok tajničky, rieka vo Švajčiarsku,  

C., V túto chvíľu, hovoria znova, 

2.časť tajničky.

D., Oska, kemping, vínového bez 

prvej spoluhlásky, izbový kvet, 

otravné látky,    

E., Kút, český spisovateľ, pôžičky, 

mastná tekutina, ozn. áut Komárna, 

F., Oblok, pani, spojka, rod, kvet 

obilia,   

G., Choroba dobytka, piskot, mzda, 

anilín, sťa,         

H., Mastná ze-

mina, potope-

ná loď, neón, 

Adka, ozn. áut 

Peru, južné 

ovocie,      

I., Predmet na 

predaj, spie-

val básn., stred 

slova marso, 

okresná trak-

torová stanica 

skr., milovník 

krásy, 

J., Ozn. áut 

Š p a n i e l s k a , 

namotaj, 56 v 

Ríme, farba, 

republika skr., 

úcta,

K., 4. časť tajničky, kľač česky,

L., Český módny tvorca, úrodné 

miesto v púšti, nebil sa česky, stred 

slova horíš.

1., 3.časť tajničky, ozn. áut Slo-

venska,  

2., Pridávala sa do malty, ylo, plu-

rál,   

3., Sad, srd, pripravuje jedlo,

4., Stred slova krížil, vzduch grécky, 

kto opravuje,   

5., Síra, ruská predložka, mažiarik, 

Ivan,   

6., Andrej, piesková bez koncovky 

ová, nie prázdna,       

7., Naliepa, slovenská národná 

knižnica, neodvážaj,

8., Postavia sa zriedkavo, výzvy, rá-

dium,   

9., Nekula, meno Mikušeka,          

10., Vyrobená z olova, draho česky,           

11., Veverička, pokúp všetko,        

12., Snaženia, vianočná ryba, palá-

dium, 

13., Časť trlice, Olga, žen. meno, 

14., Časť Viedne, žen. meno, fáza 

mesiaca, 

15., Ozn. áut Rakúska a Zambie, 

patriace Alene, domáce zviera, 

16., Slovenská obec, klasické knihy,

17., Nie Vaša, rod, postava,

18., Modlitba, inakšia, prchavá te-

kutina,

19., Obojživelník, povraz so sluč-

kou, koniec tajničky.

Pomôcky: Čavoj, BSE, estét, aloa, 

Aara, Alana  

Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

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

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
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Krížovka
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Sobota 10.5. o 18:30 hod.
Amazing Spiderman 2
Sci-fi ,Akcia,USA,2014,142 min.vstup-

né:4€

Byť Spider-Man je úžasné. Peter Par-

ker nepozná nič lepšie ako sa prehá-

ňať pomedzi mrakodrapmi, zachra-

ňovať ľudí a tráviť čas s Gwen. Avšak 

má to svoju daň. Keď sa New York 

ocitne v ohrození, všetci sa spoliehajú 

práve na Spider-Mana. Na scéne sa to-

tiž objaví hrozivý Electro a nadľudsky 

silný Rhino s jasným cieľom: ovlád-

nuť mesto. Peter má pred sebou naj-

ťažší súboj. Na pomoc mu prichádza 

dávny priateľ Harry Osborn. Zisťujú, 

že všetci jeho nepriatelia majú jedno 

spoločné: OsCorp.

Piatok   9.5. o 18:30 hod.
Divergencia

Nedeľa 11.5. o 17:30 hod.
Divergencia
Fantasy, USA, 139 min. 2014 Vstup-

né:4€

Príbeh sa odohráva v Chicagu v ne-

ďalekej budúcnosti, kde mladučká 

šestnásť ročná Beatrice Priorová žije 

v spoločnosti rozdelenej na päť frakcií 

– Harmónia hlási priateľskosť a mier, 

Otvorenosť – pravdovravnosť, Infor-

movanosť – vedomosti, Neohroze-

nosť – odvahu, Sebazaprenie – obe-

tavosť. Na rozhodovacej ceremónii si 

všetci šestnásťroční vyberajú frakciu, 

ktorej zasvätia zvyšok života. Beatrice 

má len dve možnosti: zostať so svojou 

rodinou, alebo ju navždy opustiť, aby 

mohla byť sama sebou. Rozhodnu-

tím napokon prekvapí všetkých, vrá-

tane seba.

Nedeľa 11.5. o 15:00 hod
Bella a Sebastián
Detský, Francúzsko, 2014, 104 

min, Vstupné:4€

Celovečerný fi lm z očarujúceho hor-

ského prostredia nakrútený podľa 

slávneho seriálu z roku 1965, v kto-

rom sa odohrávajú dobrodružné prí-

behy malého chlapca Šebastiána a 

jeho fenky Belly.

Streda 14.5. o 18:30 hod.
Nekonečná láska
Romantický,dráma,USA,2014,104 

min.Vstupné:4€

Film Nekonečná láska vypráví příběh 

dívky z vyšší společnosti (Gabriella Wil-

de), která prožívá neobyčejný a vášni-

vý milostný vztah s charismatickým 

mladíkem (Alex Pettyfer). Jejich láska 

se nelíbí rodičům, kteří se jej snaží bez-

ohledně a všemi způsoby ukončit.

Sobota 10.5. o
Amazing S
Sci-fi ,Akcia,US

Sobota 10
in
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V ďalekom Švajčiarskom 

Monthery sa v sobotu 

26.4.2014 uskutočnila už 

po 24 krát súťaž s názvom 

„GLADIATOR´S NIGHT“. 

Na prestížnej súťaži sa stretlo 8 kra-

jín a 175 súťažiacich. V slovenskej 

reprezentácií nechýbali ani borci z 

Banskej Štiavnice. Konkrétne Paľo 

Getler, Roman Tenkel, Radoslav 

Dobrovič. Paľo na ľavú ruku nena-

stúpil kvôli zraneniu. Roman a Rado 

sa stretli v rovnakej kategórií. Po na-

pínavých  „bojoch“ sa stretli vo vy-

raďovacom zápase, kde mal viacej síl 

Rado a Roman skončil na 5. mies-

te. Rado sa prebojoval až do fi ná-

le, kde ho premohol maďarský pre-

tekár, a tak obsadil krásne striebro. 

„Pravačka“ išla borcom o čosi lepšie. 

Pali v kategórií do 75 kg mal najkraj-

šie zápasy dňa, keď sa prebojoval až 

do fi nále. Až tam našiel chlapa nad 

jeho sily. Palino skončil na krásnom 

striebre. Roman v kategórií do 85 

kg si viedol podobne ako Paľo. Dá sa 

povedať, že sa  s ľahkosťou  prebojo-

val do fi nále. Tak ako Pali aj Roman 

našiel vo fi nále premožiteľa a skon-

čil na 2. mieste. Rado v kategórií do 

95 kg bojoval tak isto ako jeho „zve-

renci“ a rovnako ako oni skončil na 

striebornom mieste. Borcom ďaku-

jeme za reprezentáciu a do budúc-

nosti im prajeme veľa šťastia. red.

Strieborní borci zo Švajčiarska

P. Getler, R. Dobrovič a R. Tenkel foto archív šn

Aj v našom meste sme si 

pripomenuli oslavy sviatku 1. 

mája. Ako už býva zvykom aj 

tento rok ich  organizačne a 

sponzorsky pripravila politická 

strana SMER - SD v spolupráci 

s mestom B. Štiavnica. 

Následne potom ako zdatní muži 

postavili symbolický máj, sláv-

nostne podujatie otvoril poslanec 

NR SR JUDr. Miroslav Číž, za prí-

tomnosti predsedu Okresnej orga-

nizácie SMER – SD v B. Štiavnici 

Ing. Marianom Zimmermannom 

. Aj napriek vrtkavému počasiu sa 

na podujatí stretlo mnoho ľudí či 

už v podobe divákov alebo účinku-

júcich, ktorí si odpoludnie vychut-

nali. Veď organizátori pripravili 

naozaj bohatý kultúrny program. 

     O cigánske nôty sa postarala 

ľudová hudba Šukovci z Čierneho 

Balogu, v ľudovom štýle pokračo-

vala FS Baďančanka z Baďana  s 

heligonkárom Stanislavm Bart-

kom. Valčíky, polky a ostatné in-

štrumentálne skladby predvie-

dla dychová hudba Sitňanka z B. 

Štiavnice, ktoré Ján Furinda oko-

renil vtipmi o Náckovi. Na svoje 

si prišli aj deti, ktoré sa mohli zú-

častniť niekoľkých dynamických 

súťaží, ktoré pre nich pripravila 

moderátorka Daniela Sokolovičo-

vá. Okrem nich sa mohli deti zdar-

ma povoziť aj na koníkoch a užiť si 

krásny deň. 

     Neodmysliteľne k tomuto pod-

ujatiu patrí  tombola, ktorá ponú-

kala hodnotné ceny.  Preto patrí 

veľká vďaka aj ďalším sponzorom, 

ktorými boli COOP Jednota – Žar-

novica, reštaurácia Black M. Ozvu-

čenie zabezpečila fi rma M+S z B. 

Štiavnice. Poďakovanie patrí záro-

veň OcÚ Štiavnické Bane za zapo-

žičanie  lavíc na sedenie. V  nepo-

slednom  rade organizátori ďakujú 

aj Súkromnej hotelovej akadémii v 

B. Štiavnici, v ktorej priestoroch sa 

podujatie mohlo uskutočniť.

 O rok opäť,  dovidenia.

Daniela Sokolovičová 

Prvomájové oslavy v B. Štiavnici

Stavanie mája na Drieňovej foto Michal Kríž

Výhercovia súťaže
V ŠN č.12 – 14 bola vyhlásená 

„Veľkonočná súťaž“ o vecné ceny, 

ktoré nám do súťaže venovala fi r-

ma Steiger, a.s., Vyhne. Súťaž po-

zostávala z 3 súťažných kôl a čita-

telia ŠN mali možnosť odpovedať 

na 3 otázky s veľkonočnou temati-

kou. Do redakcie nám prišlo veľmi 

veľa správnych odpovedí, z kto-

rých sme vyžrebovali týchto šťast-

ných výhercov: Mária Buzalková, 

BŠ, Eva Kolembusová, BŠ, Slavo-

mír Chrančok, Vyhne, Rudolf Ve-

selý, BŠ, Stanislav Tomašovič, BŠ, 

Magda Bartolovicová, Sv. Anton, 

Eva Ďurišová, BŠ, Mária Čaklo-

šová, BŠ, Ľubica Balážová, BŠ, 

Eva Koledová, BŠ, Alenka Pata-

kyová, BŠ, rod. Dobrovičová, BŠ, 

Eva Uhrinčaťová, BŠ, Jozef Kopál, 

BŠ, Soňa Budinská, BŠ, Stanislav 

Trenčan, BŠ, Miroslava Spodnia-

ková, BŠ, Adela Plevová, BŠ a Mgr. 

Anna Belovická. Výhercom srdeč-

ne blahoželáme! Vecné ceny si vý-

hercovia môžu prevziať osobne 

v redakcii ŠN na Kammerhofská 

ul. 1 (budova Kultúrneho centra), 

1.posch. v BŠ od pondelka 12.5. 

red.     

III. liga v šachu - 
skupina C2
11. kolo

V poslednom kole sme privítali po-

sledné družstvo súťaže a aj v silne 

oslabenej zostave sme dosiahli vy-

soké víťazstvo. Napriek tomu, že 

nie vždy sme nastupovali v najsil-

nejšej zostave, v konečnej tabuľke 

sme sa posunuli o dve miesta oproti 

nasadeniu a navyše sme predstihli 

aj Novú Baňu a Kremnicu. Keďže vo 

vyšších súťažiach nemá náš región 

zastúpenie stali sme sa najúspeš-

nejším družstvom.

Opevnenie Banská Štiavnica - ŠK 

Garde CVČ Detva B  7:1

Vyhrali Hrivnáková, Zicho, Jancsy, 

Cibuľa, Bosák a Majsniar, remizova-

li Hipszki a Hudec

Slovan Nová Baňa - ŠO Podbrezo-

vá   2,5:5,5

Slovan Sliač - ŠK MsL Kremnica   7:1 

ŠK Vinica - ŠK B6 Lučenec   5,5:2,5

ŠK TH Junior Banská Bystrica CVČ 

- ŠK Podpoľanie Detva  6:2

ŠK Veža Banská Bystrica B - ŠK Če-

bovce  4,5:3,5

ŠK Slovan Modrý Kameň - ŠK Mag-

nezit Jelšava  4,5:3,5

ŠK Orlová Pohorelá - FTC Fiľakovo 

B  7,5:0,5

Slovan Hrnčiarske Zalužany - ŠK 

Garde CVČ Detva A  1,5:6,5

Standa Kuchyňa

ČriepokČ

„Niet na svete väčšej spravodlivos-

ti ako to, že sa všetci dožijeme do 

smrti.“                                Ján Petrík
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II.trieda- juh

16.kolo hralo sa 3.5.2014

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" - 

FK PROCHOT 5:2 (3:1)

Góly: 40.,61.min.Číž, 32.min.Betá-

k,35.min.Čiliak,50.min.Meňuš M.

Zostava: Kraják-Halát, Kmeť, Žik-

la (70.Greguš), Ferenčík st. (63.Me-

ňuš L.), Beňadik, Barák Ľ. (78.Bo-

roška M.), Beták, Meňuš M. (53.

Boroška A.)., Čiliak, Číž 

V priemernom zápase sme sa pro-

ti súperovi z konca tabuľky ne-

mohli dlho gólovo presadiť. Z gólu 

sme sa radovali až po polhodine, 

keď v 32.min. po prihrávke Beňa-

dika otvoril skóre zápasu Beták. 

Hostia však už v 34.min po pekne 

zahratom rohovom kope vyrovna-

li. V 35.min. gólom Čiliaka sme sa 

dostali znovu do vedenia. Do pre-

stávky sme sa dočkali ešte gólu v 

40.min.,keď po prihrávke Baráka 

zvýšil na 3:1 Číž.

Úvod do druhej polovice zápasu 

nám vyšiel a v 50.min po kolmej 

prihrávke Čiliaka, zvýšil na 4:1 Me-

ňuš M. Hostia však hneď o dve mi-

núty na to po našej chybe znížili na 

4:2.Svojim druhým gólom v zápase 

zvýšil v 61.mn.Číž na 5:2.I keď sme 

mali do konca zápasu ďalšie veľké 

šance, gólovo sme sa však už nepre-

sadili.

Kam za futbalom?

II.trieda-juh

17.kolo hrá sa 11.5.2014 o 16.30 

hod.

FK PRESTAVLKY - SITNO BAN-

SKÁ ŠTIAVNICA "B"

II.liga starších a mladších žiakov

21.kolo hrá sa 10.5.2014 o 10.00 

hod. a 12.00hod

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - FK 

HNÚŠŤA 

Ivan Javorský

1. Bzenica 16 13 2 1 78:15 41

2. Prenčov  16 11 1 4 44:30 34

3. Vyhne    16 10 3 3 47:21 33

4. B. Štiavnica "B" 16 9 4 3 55:32 31

5. Pohronie "C" 16 9  2 5 61:35 29

6. Horné Hámre 16  9 0 7 40:25 27

7. Banská Belá 16 9  0 7 43:32 27

8. Ostrý Grúň 16 6 1 9 20:34 19

9. Malá Lehota 16 6 0 10 35:49 18

10. Prochot 16 4 0 12 25:53 12

11. Prestavlky 16 3 1 12 16:64 10

12. Sklené Teplice 16 0 0 16 7:81  0

Diváci videli sedem gólov

3.5.2014 II. liga skupina JUH 

U13 - mladší žiaci 

TJ Sklotatran Poltár 11- : - 0 (2:0) 

FK Sitno Banská Štiavnica 

Mladší žiaci prvý polčas hrali super, 

kde nás v bráne podržal Aďo Šimo. 

2. polčas ako z béčkového hororu s 

niektorými chlapcami, ktorí nám 

nechodia pravidelne na zápasy von,  

budeme sa musieť rozlúčiť. Keď 

môžme hrať vonku s 3-ročným ve-

kovým rozdielom, budeme musieť 

takto hrať aj doma. 3.5.2014 II.liga 

skupina JUH U15 - starší žiaci 

TJ Sklotatran Poltár 1- : - 1(1:0) 

FK Sitno Banská Štiavnica 

Po dvoch nevydarených zápasoch, 

po ktorých sa na chlapcov zniesla 

vlna kritiky od trénera, konečne 

sme odohrali slušný zápas plný bo-

jovnosti, čo sa nám nakoniec vypla-

tilo. Aj keď sme 1. polčas prehráva-

li 1:0 po pokutovom kope, tak v 2. 

polčase sme prebrali iniciatívu, čo 

vyústilo ku kope šancí, z ktorých 

jednu Židík premenil. Škoda, že sa 

nechytili aj ostatní hráči pri zakon-

čovaní i keď treba pochváliť súpe-

rovho gólmana, ktorý chytal vyni-

kajúco. Chlapcom treba poďakovať 

za predvedený výkon

II.liga skupina JUH U15 - starší 

žiaci K – 34 

Brusno - Ondrej 5- : - 0 FK Sitno 

Banská Štiavnica (3:0) 

Festival nepremenených 100% 

šancí. Futbalová hra dobrá, ale 

premieňanie 

šancí zúfalé. 

II.liga skupi-

na JUH U15 - 

starší žiaci K 

- 34 

Brusno - On-

drej 2- : - 1 FK 

Sitno Banská 

Štiavnica (0:1) 

Do Brusna prišli hrať futbal iba 

Števo Binder a Šimon Machan-

ský, ostatní boli na 1. májovom 

výlete.

Richard Neubauer

1. B. Štiavnica 4 3 1 0 9:0 10

2. Žarnovica 4 2 1 1 9:6 7

3. Pohronie 2 2 0 0 7:0 6

4. Nová Baňa 2 1 1 0  3:2 4

5. Župkov 4 1 0 3 6:8 3

6. Hodruša-Hámre 4 0 2 2 1:11 2

7. Hliník n/Hr. 4 0 1 3 3:11 1

Miniliga prípraviek Adama Nemca - 2. kolo  

Futbalisti z II. ligy foto archív šn

Banskobystrické 
plavecké preteky
Dňa 26. – 27. apríla 2014 sa v 

Banskej Bystrici na Štiavničkách 

uskutočnilo špičkové plavecké 

podujatie – Banskobystrický po-

hár, ktorý je jedným z najväčších 

plaveckých mítingov na Sloven-

sku. Zaregistrovaných bolo 35 

klubov a 181 prihlásených plav-

cov z Bulharska, Českej republiky, 

Litvy, Maďarska, Poľska, a Sloven-

skej juniorskej a seniorskej repre-

zentácie. Do tejto medzinárodnej 

elity sa nominovali aj naši plavci z 

PK Banská Štiavnica. Prinášame 

výsledky:

Marian Adamský (1994):

13. 50m voľný spôsob 26.63, 13. 

100m motýlik 1:08.05

Matej Ernek (1998):

15. 50m voľný spôsob 27.03, 

20. 100m voľný spôsob 59.75, 7. 

100m znak 1:09.48, 9. 200m mo-

týlik 2:23.86

Šimon Ernek (2000):

9. 50m voľný spôsob 30.28, 8. 

100m voľný spôsob 1:26.25, 6. 

100m prsia 1:26.26

Jakub Longauer (1997):

20. 50m voľný spôsob 28.41, 22. 

100m voľný spôsob 1:02.05, 16. 

200m voľný spôsob 2:25.78, 13. 

400m voľný spôsob 5:16.07

Barbora Michalová (2001):

11. 50m voľný spôsob 32.93, 12. 

100m voľný spôsob 1:13.82, 3. 

10m prsia 1:30.87

Dalibor Daniel Orság (1998):

19. 50m voľný spôsob 27.71, 11. 

100m prsia 1:18.54, 17. 200m pr-

sia 2:51.90

Timea Potančoková (2000):

5. 50m voľný spôsob 29.72, 9. 

100m voľný spôsob 1:06.93, 3. 

100m prsia 1:24.87, 3. 100m mo-

týlik 1:20.32.

PK Banská Štiavnica 

Stolnotenisový 
turnaj
Centrum voľného času v B. Štiav-

nici a Mesto Banská Štiavnica v 

rámci projektu Drieňová mláde-

ži Vás pozýva na stolnotenisový 

turnaj jednotlivcov, ktorý sa usku-

toční dňa 10.5.2014 (sobota) o 

8,30 hod. v telocvični ZŠ J.Kollá-

ra na sídlisku Drieňová. Súťaží sa 

zvlášť v kategórii dievčat a chlap-

cov vo veku do 15 rokov a nad 15 

rokov. Záujemcovia sa môžu pri-

hlásiť v CVČ.

 Janka Machilová
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Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 
zásypový kameň a 

dunajský štrk
Tel.: 0911 343 051

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

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 pô- 

vodnom 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

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

Dám do prenájmu 2-izbový byt  

na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 

505 

Prenajmem 1-zbový byt, tel.č.:  

0944 207 739

Predáme slnečný 2 izb. byt na  

Drieňovej, na 3.posch. v pôvod-

nom udržiavanom stave, s bal-

kónom, zateplený, nové plastové 

okná, ihneď voľný. Dobrá lokali-

ta. Len seriózne, 27 tis. Tel. 0918 

362 398

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441 512 

 „Pôžičky Provident“ – BŠ a oko- 

lie, tel.č.: 0908 570 157

Predám liaheň, 60 euro, tel.č.:  

0907 181 800

reality

prácapppppppppppppp

Reštaurácia Engel v Nemec- 

ku (Bavaria) hľadá čašníčku na 3 

mesiace a dlhšie. Dobré platob-

né podmienky. Voľné ubytova-

nie, jedlo a pitie. Základné zna-

losti nemeckého jazyka. Kontakt: 

049/8365705662, e-mail: engel-

wertach@t-online.de 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kosenie záhrad - lacno, tel.č.  

0919 120 616

Pílenie dreva cirkulárom na kláti- 

ky, tel.č.: 0918 858 600

Kosenie záhrad, tel.č.: 0908 655  

270

Dňa 29.4 sa náš klub FK Sitno 

Banská Štiavnica (starší a 

mladší žiaci i prípravkári) 

zúčastnil najväčšieho tohto-

ročného futbalového sviatku 

na Slovensku a to Slovak cup 

2014 v Partizánskom.

 Neboli sme len divákmi. Počas 

prestávky medzi zápasom Slo-

vensko - Ukrajina Česko - SAE 

odohrala naša prípravka exhi-

bičný zápas proti mužstvu mlad-

ších žiakov usporiadateľského 

mesta. Pre všetkých je veľkým 

zážitkom osobne sa stretnúť 

so svojimi idolmi. A ktorí hrá-

či sú najviac v kurze? Najviac 

sa v autobuse skloňovali mená 

Vestenický, Vencel,  Hromada, 

Kadlec. Počas zápasu našej re-

prezentácie sme boli hlásate-

ľom niekoľkokrát pochválený 

za vytvorenie pravej futbalovej 

atmosféry. Vyvrcholenie dňa 

prišlo, keď sa našej prípravke 

dostalo tej pocty vyvádzať hrá-

čov Českej republiky na štadi-

ón a vzdať česť hymnám oboch 

mužstiev. Pevne verím, že fot-

ky z tejto akcie budú vo vyso-

kom kurze, keď títo hráči budú 

súčasťou popredných európ-

skych futbalových klubov. Náš 

veľký deň by nemohol byt bez 

podpory CVČ (doprava) a pre-

zidenta nášho klubu p. Baráka 

(strava, tréner, vedúci mužstva, 

zdravotník, dresy, lopty). Ešte 

raz ďakujeme za deti a mládež 

nášho mesta. 

Richard Neubauer

Účasť na zahraničnom zápase
 slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov

Účastníci Slovak cupu v Partizánskom foto archív šn

Súťaž
SZZ Záhradkárov – Štefultov or-

ganizuje súťaž o najkrajšiu zá-

hradku, skalku, predzáhradku, 

okno, balkón. Prihlásiť sa môže-

te v IMO – Elektro osobne u p. 

Mojžišovej: 0903 250 921, príp. 

u p. Debnára: 0903 735 203 a p. 

Molčanovej: 0908 967 012. 


