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Prinášame vám rozhovor s Ing. 

Ivanom Mokrým, riaditeľom 

nemocníc Svet zdravia v Banskej 

Štiavnici, Žiari nad Hronom a v 

Rimavskej Sobote.

1. V akom stave ste našli štiav-

nickú nemocnicu? V čom vidíte 

jej silné a slabé stránky?

Nemocnica v Banskej Štiavnici, tak 

ako väčšina regionálnych nemoc-

níc na Slovensku, trpela dlhodobým 

nedostatkom investícií a absenciou 

stratégie budúceho rozvoja. Najväč-

ším problémom je však nedostatok 

lekárov a kvalifi kovaného zdravot-

níckeho personálu. Toto sú fakty, z 

ktorých vychádzame pri formovaní 

novej vízie tejto nemocnice.

 2. Aká je vaša vízia rozvoja štiav-

nickej nemocnice?

Nemocnici chceme v čo najkratšom 

čase vdýchnuť novú energiu. Naším 

prvoradým cieľom je ju stabilizovať, 

zlepšiť jej fyzický stav a prilákať no-

vých a perspektívnych lekárov a ses-

try. Pri tom všetkom chceme čo naj-

viac vyťažiť zo sieťových synergií 

Sveta zdravia. Som presvedčený, že 

vďaka spolupráci so silnejšími ne-

mocnicami skupiny, vzrastie aj per-

spektíva a význam tunajšej nemoc-

nice. Začali sme intenzívne pracovať 

na zlepšení vonkajšieho a vnútorné-

ho vzhľadu nemocnice. Je tu veľmi 

veľa roboty, 

Nemocnici vdýchneme novú energiu

Ivan Mokrý, riaditeľ nemocníc 
foto Svet zdravia

Premiéra:

ExpeNdAbles 3ExpeNdAbles 3

Piatok, 15.8. Piatok, 15.8. o 20:00 hod.o 20:00 hod.
Sobota, 16.8. o 20:00 hod.Sobota, 16.8. o 20:00 hod.
Štvrtok, 21.8. o 20:00 hod.Štvrtok, 21.8. o 20:00 hod.

Výstavba stojísk na odpad 
v Banskej Štiavnici     Realizácia projektu z fondov EÚ 

Keď sa prechádzate po sídlisku 

Drieňová, na Križovatke 

alebo po ulici Dolná, možno 

vás napádajú otázky: „Čo za 

zvláštne murované domčeky to 

tu vyrastajú? Na čo budú služiť? 

A prečo?"  

Tieto „domčeky“ sú zastrešené a 

uzamykateľné stojiská kontajne-

rov na komunálny odpad, ktoré sa 

budujú v rámci projektu „Zavede-

nie efektívneho systému separovaného 

zberu odpadov v meste Banská Štiav-

nica“ fi nancovaného z fondov EÚ. 

Projekt komplexne posúva odpado-

vé hospodárstvo mesta smerom k 

zvyšovaniu triedenia a zhodnocova-

nia odpadu. Boli nakúpené zberné 

nádoby na vytriedené zložky odpa-

du, nová technika na zvoz a nakla-

danie s odpadom, zariadenia na evi-

denciu tvorby odpadov, sledovanie 

trás zvozových vozidiel, buduje sa 

nový zberný dvor a spolu s ním aj 

tieto murované stojiská. V murova-

ných stojiskách budú farebné kon-

tajnery na jednotlivé zložky vytrie-

deného odpadu - papier, plasty, sklo, 

kovy a nápojové kartóny a pribudne 

aj nádoba na bioodpad. Taktiež tam 

budú kontajnery na zmesový komu-

nálny odpad, ktorý sa už nedá vy-

triediť. Obyvatelia budú mať takto 

kontajnery na rôzne druhy odpadov 

pokope a 

	3.str.

	3.str.

Poďakovanie
Vďačné deti z detského ihris-

ka Permoník na Dolnej ul. by sa 

touto cestou chceli poďakovať 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-

sobom prispeli k obnoveniu a re-

konštrukcii detského ihriska a to 

menovite primátorke nášho mes-

ta Mgr. Nadežde Babiakovej, ve-

dúcemu Odd. kultúry, športu a 

mediálnej komunikácie Ing. Ras-

tislavovi Markovi a jeho zamest-

nancovi Ing. Milanovi Kašíkovi a 

ďalším dobrovoľníkom a to Pavlo-

vi Krkoškovi, Jozefovi Vavrekovi, 

p. Mojičkovej, p. Pifkovi, p. Smol-

kovi, p. Chovancovi, p. Lichtnero-

vi a ďalším, ktorí akýmkoľvek spô-

sobom nezištne pomohli, aby sme 

sa mali kde hrať. Ďakujeme Vám 

veľmi pekne! 

Vďačné deti detského ihriska 

Permoník a Jozef Borský

Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica a Živena 

– Spolok slovenských žien v Ban-

skej Štiavnici srdečne pozývajú na 

uvedenie do života zbierku básní 

autorky Katky Kissovej „Vidieť srd-

com“, ktoré sa uskutoční 20. au-

gusta o 16:00 hod. v Základnej 

umeleckej škole v Banskej Štiavni-

ci s príjemným programom a od-

predajom zbierky. Ďakujeme Vám 

za hojnú účasť! 

Organizátori. 
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z programu
primátorky

11.8.

ČriepokČ

„Každý človek na niečo zomrie. 

Jeden na starobu, iný na chorobu 

a niekto si zomrie len tak z ničoho 

nič.“                              Ján Petrík

Rozozvučaním kostolných 

zvonov na Kostole Panny 

Márie a na veži Starého 

zámku presne o 15,30 hod. 

sa dňa 8.8.2014 začalo pred 

štôlňou Glanzenberg v Banskej 

Štiavnici pietne podujatie, 

venované pamätnému dňu 

Slovenskej republiky – „10. 

august Deň obetí banských 

nešťastí“. 

Podujatia sa zúčastnili aj JUDr. Du-

šan Lukačko, zástupca primátorky, 

RNDr. Karol Weis, PhD., podpred-

seda Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku, Ing. Erik 

Sombathy, predseda Združenia ba-

níckych spolkov a cechov Sloven-

ska a Ing. Ladislav Lacko, emeritný 

predseda Hlavného banského úra-

du. Intonáciu baníckych piesní za-

bezpečil spevokol Štiavničan, báseň 

„Baníci“ od Ivana Krasku prednies-

la Ing. Dalma Štepáneková, pietne 

príhovory predniesli JUDr. Lukač-

ko a Dr. Weis, ktorý, okrem iného, 

obsahoval: „V nedeľu  uplynie presne 

päť rokov, keď 10. augusta 2009 došlo 

v Bani Handlová k najväčšiemu ban-

skému nešťastiu v novodobej histórii 

slovenského baníctva,  pri ktorom zahy-

nulo 20 baníkov. Uvedená tragická uda-

losť vzniesla do sŕdc baníkov aj širokej 

verejnosti ťaživý smútok a pripomenula 

nám aké je náročné banícke povolanie, 

ktoré si žiaľ v niektorých  prípadoch vy-

berá aj tú najväčšiu daň, ľudské životy. 

V roku 2013 došlo na Slovensku pri vy-

konávaní banskej činnosti a pri činnos-

ti vykonávanej banským spôsobom k 8 

závažným pracovným úrazom, z kto-

rých boli dva úrazy smrteľné, jeden v 

bani (Baňa Čáry, a.s.) a jeden na pri ra-

zení diaľničného tunela Šibeník (Austin 

Powder Slovakia). V tomto roku uply-

nulo 135 rokov od jedného z najväč-

ších banských nešťastí v našom regió-

ne, keď pri požiari na šachte Leopold v 

Hodruši dňa  9. januára 1879 zahynu-

lo 20 baníkov. V novodobej histórii ba-

níctva, podľa archívnych dokumentov 

zo ŠÚBA Banská Štiavnica, bolo  v na-

šom regióne od roku 1941, na závodoch 

Rudné bane Banská Štiavnica, Rudné 

bane Hodruša – Hámre, DINAS Ban-

ská Belá, Banské stavby, n.p. Prievi-

dza, HELL, spol. s r.o. Banská Štiavnica 

a Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša 

– Hámre,  zaznamenaných 24 smrteľ-

ných pracovných úrazov pri vykonáva-

ní banskej činnosti.“ Symbolickou mi-

nútou ticha, iba za zvuku baníckej 

klopačky, ktorú obsluhoval Ing. Mi-

lan Ferenc, zúčastnení vzdali poctu 

všetkým obetiam banských nešťastí 

na Slovensku a osobitne obetiam zo 

štiavnických, hodrušských, belian-

skych a vyhnianskych baní. Venček 

ku krížu položili za banícky spolok 

Ing. E. Sombathy a Ing. Lacko, kyti-

cu červených ruži za Mesto Banská 

Štiavnica položil JUDr. Lukačko.  

Symbolické tri rany banského od-

strelu vykonal Ing. Jozef Karabelly. 

Za dôstojnú prípravu a priebeh pod-

ujatia patrí poďakovanie členom 

Baníckemu spolku, Mestu Banská 

Štiavnica, Mgr. Milošovi Pikalovi, 

Slovenskému banskému múzeu a 

spevokolu Štiavničan. Zdar Boh! 

 Milan Durbák

Deň obetí banských nešťastí 
na Slovensku

Spomienkové stretnutie pred štôlňou Glanzenberg  foto M. Kríž

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeh-

o č. 1180  žiada  rodičov detí, kto-

ré majú ukončenú povinnú školskú 

dochádzku (t.j. majú viac ako 16 ro-

kov), aby si na oddelení štátnych so-

ciálnych dávok  (I. poschodie kanc. 

č. 217, 218, 219) v priebehu me-

siaca august 2014 vyzdvihli tlačivo 

„Potvrdenie o návšteve školy“, za úče-

lom aktualizácie údajov potrebných 

pre posúdenie trvania podmienok 

nároku na prídavok na dieťa. 

Tlačivo „Potvrdenie o návšteve ško-

ly“ je potrebné dať potvrdiť v ško-

le, ktorú navštevuje  dieťa. Ak dieťa 

v šk. roku 2014/2015 nepokraču-

je v štúdiu, žiadame rodičov o do-

ručenie dokladu o ukončení štúdia 

(napr. kópia maturitného vysved-

čenia, výučného listu resp. potvr-

denie školy). Požadované doklady je 

potrebné  doručiť  úradu najneskôr 

do 22.09.2014. V prípade, že zápis 

študenta vysokoškolského štúdia sa 

koná po uvedenom termíne,  je po-

trebné potvrdenie doručiť úradu čo 

najskôr po zápise

Slavka Knoppová, 

ÚPSVAR BS

Oznam pre poberateľov 
prídavku na dieťa

rokovanie s fi rmou Sittrans, s. r.  

o., ohľadom prezentačnej akcie

rokovanie ku kúpe a prenájme  

pozemkov so Slovenským po-

zemkovým fondom k pozemkom 

v Banskej Štiavnici a na Počúvad-

lianskom jazere, vrátane povole-

nia k úprave ciest 

riešenie problematiky napojenia  

zberného dvora na inžinierske 

siete a umiestnení stojísk na Po-

čúvadlianskom jazere

rokovanie s riaditeľom a zástup- 

cami spoločnosti Svet zdravia 

k úpravám budovy nemocnice, 

prístrojového vybavenia a po-

skytovania zdravotníckych slu-

žieb a príprava mimoriadneho 

zasadnutia valného zhromažde-

nia spoločnosti Nemocnica Ban-

ská Štiavnica, a. s., s Ing. Ivanom 

Mokrým, zástupcom akcioná-

ra Nemocnice a polikliniky ZH, 

s.r.o.

     12. 8.

príprava materiálov pre MsR 

zasadnutie Salamandrového vý- 

boru

     13. 8. 

rokovanie s riaditeľkou Gymná- 

zia A. Kmeťa k riešeniu potrieb 

gymnázia

účasť na zasadnutí Výboru pre  

otázky zamestnanosti na Úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Banskej Štiavnici

rokovanie a podpis zmlúv na ne- 

návratné fi nančné dotácie na Mi-

nisterstve dopravy, výstavby a re-

gionálneho rozvoja SR a ŠFRB k 

zabezpečeniu kúpy bytových do-

mov a technickej infraštruktúry 

na Budovateľskej ul.

     14. 8. 

rokovanie k zabezpečeniu osláv  

70. výročia SNP

mimoriadne zasadnutie valného  

zhromaždenia  spoločnosti Ne-

mocnica Banská Štiavnica, a. s. 

     15. 8. 

kontrola súvisiaca s prípravou  

úprav miestnych komunikácií 

na uliciach Mikovíniho a Hor-

ná Resla

práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia

účasť na 3. ročníku Šmintorín- 

skej púte

     16. 8. 

účasť na okrúhlom stole na ná- 

dvorí Kammerhofu v rámci pod-

ujatia Cap á ĺ Est

Henrieta Godová

JAZZNICA 2014
21.8.2014 - 23.08.2014

Banská Štiavnica, Centrum mesta

Banská Štiavnica po vyše roku 

opäť ožije tónmi džezu. Festival 

Jazznica 2014 sa bude konať pred-

posledný augustový víkend 21.-

23. augusta. Bližšie info: http://

www.jazznica.sk/, http://www.

kisskissbankbank.com/minijazz-

nica-2014
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ale na nové výzvy sme 

pripravení. 

3. Chystajú sa nejaké zásadné 

zmeny v počte oddelení alebo le-

károv?

Štruktúra nemocnice a jej oddele-

ní sa v najbližšej dobe meniť nebu-

de. V budúcnosti vidíme veľkú príle-

žitosť v rozvoji nemocnice v oblasti 

zdravotnej starostlivosti o dlhodobo 

chorých pacientov. 

4. Ako vyzerá situácia s diabe-

tologickou ambulanciou? Bude 

nemocnica nápomocná pri zís-

kavaní odborných lekárov pre re-

gión?

Diabetologická ambulancia by mala 

byť prevádzkovaná externým le-

károm. Nemocnica je pripravená 

mu prenajať vhodný ambulantný 

priestor. Jeho defi nitívne rozhodnu-

tie bude určite závisieť aj od schop-

nosti získať zmluvný vzťah so zdra-

votnými poisťovňami. Každopádne 

vítame spoluprácu aj s ďalšími ex-

ternými lekármi, ktorí by chceli pre-

vádzkovať na našej pôde odborné 

ambulancie. Koncentrácia medicín-

skych výkonov na jednom mieste je 

vždy dobrá správa pre pacienta. 

5. Ako bude štiavnická nemoc-

nica spolupracovať s inými ne-

mocnicami začlenenými do Sve-

ta zdravia? 

Spolupráca v rámci našej silnej siete 

má viac úrovní. V septembri v rám-

ci celoskupinového projektu Pek-

ná nemocnica vymeníme staré la-

vičky v čakárňach za nové. Vďaka 

fi nančnej podpore zo strany zdra-

votnej poisťovne Dôvera sa budú 

môcť pacienti tešiť na 243 nových a 

komfortných miest na sedenie. Ako 

pre jednu z prvých našich nemoc-

níc pripravujeme inštaláciu nové-

ho info-navigačného systému, kto-

rý ma zlepšiť orientáciu v budove. 

Okrem toho štartujeme postupnú 

investičnú obnovu materiálno tech-

nického vybavenia jednotlivých od-

delení. Medicínski pracovníci majú 

cez kompetenčné tímy Sveta zdra-

via prístup k odbornému know-how 

v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

Máme prepracovaný systém vzde-

lávania a tréningov pre zamestnan-

cov. Verím, že sila Sveta zdravia po-

zitívne ovplyvní budúcnosť tejto 

nemocnie a že tieto zmeny pocítia a 

ocenia aj naši pacienti.

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

nebudú už musieť vyná-

šať vytriedený odpad na iné miesto 

ako zmesový odpad. V stojiskách 

budú informačné tabule o tom, ako 

správne triediť odpad, čo patrí a čo 

nie do jednotlivých nádob, čo robiť 

s odpadom, ktorý nepatrí do zber-

ných nádob - objemný odpad, elek-

troodpad, nebezpečný odpad a íné, 

kde sa nachádza zberný dvor a kedy 

je otvorený vrátane kontaktných in-

formácií. Každé stojisko patrí kon-

krétnym vchodom a len obyvatelia 

týchto vchodov budú mať od stojis-

ka kľúč. Na ich zodpovednosti bude 

aká bude kvalita vytriedených odpa-

dov, do akej miery budú triediť od-

pad a koľko vyprodukujú zmesového 

odpadu. Každé stojisko bude označe-

né čiarovým kódom a množstvo jed-

notlivých odpadov bude pri vývoze 

zaznamenávané. Na základe tých-

to informácií bude možné určiť mie-

ru triedenia odpadov pre konkrétnu 

skupinu ľudí a podporovať triede-

nie odpadu nastavením poplatku za 

komunálny odpad tak, že tí, čo do-

siahnu určitú mieru triedenia, budú 

platiť menej. Pomocou takejto eko-

nomickej podpory triedenia bude 

môcť mesto Banská Štiavnica pod-

statne ľahšie napĺňať požiadavky 

zhodnocovania komunálnych odpa-

dov kladené na mestá a obce, ktoré 

sa budú v blízkej budúcnosti neustá-

le sprísňovať. Okrem zvyšovania 

triedenia odpadov budú mať stojis-

ká aj vedľajšie kladné prínosy. Tým, 

že budú kontajnery uzamknuté a za-

strešené, nebudú v nich prehrabávať 

sociálne slabší občania, odpad nebu-

de rozfukovaný vetrom a nebude doň 

pršať. Na kontajnery nebude svietiť 

priame slnko, čo znamená, že farba 

tak ľahko nevybledne a najmä nebu-

dú sa tak prehrievať. Teplota odpa-

du bude preto nižšia, rozklad odpadu 

pomalší a zápach menší. Kontajnery 

sa presunú do vymurovaných stojísk, 

čím sa uvoľnia plochy a vykompen-

zuje sa záber niektorých parkova-

cích miest v dôsledku vybudovania 

murovaných stojísk. Jednotlivé čas-

ti mesta budú krajšie, pretože ich už 

nebudú špatiť často hrdzavé, nieke-

dy aj deravé kontajnery na odpad. 

Celkovo sa v meste buduje 34 mu-

rovaných uzamknuteľných stojísk, 

z toho je 24 stojísk na sídlisku Drie-

ňová, 8 stojísk v mestskej časti Kri-

žovatka na uliciach 1. mája, Križo-

vatka a Dolná a 2 stojiská sa budujú 

na Ulici mierová. Je 8 typov stojísk, 

podľa veľkosti a možností umiestne-

nia stojiska. Niektoré stojiská sú pre 

4 poschodové domy s 3 vchodmi – 

tu postačuje malé stojisko pre 5 kon-

tajnerov a niektoré stojiská sú pre 8 

poschodové domy s 6 vchodmi, kde 

treba veľké stojisko pre 8 kontajne-

rov. V niektorých prípadoch je vhod-

né stojisko s tzv. predným vchodom, 

niekedy musí byť vchod z boku sto-

jiska a niekedy je miesto pre stojisko 

úzke a zmestí sa len tzv. podlhovas-

tý typ stojiska. Mapy s rozmiestne-

ním stojísk nájdete na novej webovej 

stránke mesta venovanej odpadové-

mu hospodárstvu odpady.banskas-

tiavnica.sk v časti „stojiská“. Prosíme 

ľudí, aby do stojísk zatiaľ neukladali 

odpady, stojiská ešte nie sú sprevádz-

kované, stále sú vo výstavbe. Odpa-

dy treba ukladať do zberných nádob 

tak, ako doposiaľ, alebo ich môže-

te priniesť na súčasný zberný dvor 

na ul. E. M. Šoltésovej 1 pri železnič-

nej stanici. Veríme, že murované a 

uzamykateľné stojiská pomôžu zlep-

šiť vzhľad mesta, skvalitniť odpado-

vé hospodárstvo a budú prínosom 

pre dotknutých obyvateľov. 

Miloš Veverka,  

Technické služby, m. p. BS

Výstavba stojísk na odpad 
v Banskej Štiavnici      Realizácia projektu z fondov EÚ 

�1.str.

Nové stojiská odpadu na Dolnej ulici  foto M. Veverka

Nové lavičky v čakárňach nemocnice foto Svet zdravia

Nemocnici vdýchneme novú energiu
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Bol som oslovený, aby som napísal 

pár riadkov o podujatí, alebo lepšie 

povedané o súťaži, ktorého sme sa 

zúčastnili v brazílskom meste Joao 

Pessoa v dňoch 19.7.-25.7. 

Ale pred tým by som začal od začiat-

ku. Na Katolíckej spojenej škole fun-

guje robotický krúžok. Žiaci a štu-

denti sa učia stavať a programovať 

robotov, ktorí plnia rôzne úlohy. S 

týmito robotmi sa potom zúčastňu-

jeme rôznych súťaží na Slovensku, 

ale aj v okolitých krajinách. Na Slo-

vensku je  najväčšie podujatie Ro-

boCup Junior. Koná sa každý rok a 

je určený pre žiakov a študentov zá-

kladných a stredných škôl. Je rozde-

lený na dve vekové kategórie - pri-

mary (do 15 rokov) a secondary (od 

15 do 19 rokov). Z tohto podujatia 

sú potom vždy nominované najlep-

šie tímy, ktoré idú reprezentovať 

svoju školu a aj Slovensko na sveto-

vé fi nále. Tento rok sa slovenské fi -

nále konalo na ZŠ v Pustých Uľanoch 

a podarilo sa nám získať nomináciu 

reprezentovať Slovensko na sveto-

vom podujatí v Brazílii. Nomináciu 

získal náš študent prvého ročníka 

katolíckeho gymnázia Jakub Lulák. 

Keďže súťažiť môžu len viac členné 

tímy, pribrali sme k nám študentov z 

košického gymnázia na Poštovej uli-

ci. Od tejto chvíle začal proces, kto-

rý v sebe zahŕňal hľadanie sponzo-

rov na cestu, vybavovanie všetkých 

formalít spojených s vycestovaním 

neplnoletej osoby do zahraničia v 

sprievode inej cudzej osoby, očko-

vania proti možným cudzokrajným 

chorobám a zabezpečenie transpor-

tov a ubytovania v cieľovej destiná-

cii. Vďaka sponzorom sa cesta moh-

la uskutočniť. Náš cestovný plán bol 

nasledovný: lety Viedeň - Madrid, 

Madrid - Rio de Janeiro, Rio de Ja-

neiro - Joao Pessoa, transport Joao 

Pessoa - Jacuma. Celkový čas strá-

vený na ceste prekročil 60 hodín, 

a tak dňa 18.7.2014 sme dve hodi-

ny po polnoci mohli zaľahnúť v pre-

najatom maličkom byte od miest-

nych Brazílčanov. Napriek všetkým 

varovaniam, aká je Brazília nebez-

pečná krajina, ako tam okrádajú cu-

dzincov, sme sa predsa len rozhodli, 

že výhodnejšie bude pre nás uby-

tovanie mimo hotelových komple-

xov, priamo medzi domácim obyva-

teľstvom a nevyužijeme ponúkané 

služby miestnych cestovných agen-

túr. Teraz vieme, že to bola najlepšia 

alternatíva a žiadne médiami "pred-

povedané" nebezpečenstvá sa neko-

nali. Ráno sme si pozreli okolie, kto-

ré bolo diametrálne odlišné od toho 

nášho. Na ďalší deň nás už čakala 

naša domáca pani, ktorá nám ochot-

ne a s nadšením ukázala mesto Pes-

soa, veľké konferenčné centrum, 

kde sa koná súťaž a spôsob, ako sa 

dostať miestnou dopravou z dedin-

ky Jacumy. Sú to veľmi milí, vľúd-

ni a nápomocní ľudia. Problémom 

bolo sa dohovoriť, lebo v Brazílii 

skoro nikto nevie po anglicky. Toto 

neplatilo na súťaži, kde bola hlav-

ným jazykom angličtina. RoboCup 

je podujatie, ktoré je určené nad-

šencom robotiky a programovania. 

Má dve hlavné kategórie - Major a 

Junior. V každej tejto kategórii sú 

ďalšie podkategórie. My sme súťa-

žili v podkategórii Junior Coospace 

rescue secondary. Tu sa programujú 

dva roboty. Jeden je virtuálny a je-

den je reálny. Každý z týchto robo-

tov musí na ihriskovej mape zbierať 

"obete", ktoré predstavujú farebné 

štvorčeky, ktoré sú bodované rôz-

nymi hodnotami a zároveň sa vyhý-

bať prekážkam a pasciam. Tieto po-

zbierané štvorčeky musí doniesť do 

vyhradenej oblasti, kde ich vyloží. 

Virtuálny a reálny robot navzájom 

komunikujú a odovzdávajú si body. 

Súťaž prebiehala tri dni. Každý deň 

bola nová mapa, na ktorú bolo po-

trebné prispôsobiť robotov a prí-

padne vychytať neduhy a chyby z 

predchádzajúceho dňa. Súťaž je ná-

ročná po programátorskej stránke. 

Programy sa dolaďovali celý deň. Ja-

kub využíval čas aj počas čakania na 

autobusovej zástavke a aj večer pred 

spaním. Veľké nasadenie prinieslo 

vytúžené ovocie a nášmu tímu "A-te-

am" sa podarilo získať tretie miesto. 

Štvrtý deň sa súťažilo v rámci super-

tímov, kedy sa rôzne tímy z rôznych 

krajín spoja do jedného tímu a sú-

ťažia ako jeden tím. My sme boli v 

spojení s tímom z Číny. Tu sa nám 

tiež podarilo získať tretie miesto, 

ale to naše samostatné "slovenské" 

je predsa len cennejšie. Celkovo sa v 

oboch hlavných kategóriách zúčast-

nilo viac ako 400 tímov, ktorých re-

prezentovalo viac ako 3500 súťažia-

cich. Naša veľká vďaka patrí našim 

sponzorom, vďaka ktorým sa táto 

cesta mohla uskutočniť. Menovite 

ďakujeme  p.primátorke Nadežde 

Babiakovej, p.Kalnovičovi, p.Palov-

ičovi a p.Palášthymu. Na záver by 

som chcel ešte napísať pár slov. Kaž-

dé mesto a miesto má problémy. 

Tieto problémy sa najlepšie vyriešia 

v spolupráci len s nami samými. Ne-

čakajme, že ich vyrieši vždy niekto 

iný. Ak si sami nepomôžeme a sami 

nebudeme vzdelávať a vytvárať pod-

mienky pre záujmovú činnosť detí a 

mladých ľudí, kto iný to má vytvá-

rať? Žiaden mladý človek nechce byť 

zlý. Každý ma skrytý potenciál, kto-

rý treba objaviť a pomôcť ho rozví-

jať. Tiež záujemcom, ktorí by boli 

zvedaví na dlhší opis našej cesty, dá-

vam do pozornosti stránku www.

katgymbs.sk/katgymbs, kde sa v 

krátkom čase objavia fotografi e a vi-

deá z tohto podujatia. Jozef Siska

Blahoželanie primátorky mesta

Primátorka mesta blahoželá k do-

siahnutému úspechu Jakubovi Lu-

lákovi a ďakuje mu za úspešnú re-

prezenráciu školy a mesta Banská 

Štiavnica.  Mgr. N. Babiaková

AKTUALITY

RoboCup 2014 Brazília

Jakub Lulák na súťaži v Brazílii foto J. Siska

Spoločenská 
kronika 

Banská Štiavnica – moje rodis-

ko 

30.4. Matej Maruniak, 9.5. Teodor 

Bobek, 10.5. Marína Kapustová,  

29.5. Jakub Čierny, 13.6. Barbo-

ra Ladzianska,  13.6.2014 Viktor 

Emanuel Gretsch 18.6.Tomáš No-

votný, 28.6. Július Bahna, 30.6. 

Oliver Volfi nau, 7.7. Klaudia Bô-

žiková, 8.7. Hannah Hajduk, 

16.7. Alica Daubnerová, 16.7. Da-

niel Spišiak, 23.7. Viktória Bede-

šová, 23.7. Viktória Hlaváčová, 

24.7. Michal Freigert, 30.7. Ma-

xim Samuel Ivanič. 

Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

26.4. Ing. Ján Kyseľ a RNDr. Ka-

tarína Makovínyiová, 3.5. Ľubo-

mír Svetlík a Petra Longauerová, 

10.5. Jozef Cibulka a Mgr. Gali-

na Beňová, Bc. Zdenko Heiler a 

Ing. Zlatica Kuková, Milan Mrá-

zek a Lucia Šmálová,  14.6. Ľu-

boš Urblík a Melita Fajnorová, 

21.6. Ján Škreka a Petra Gajdo-

šová,  21.6. Jakub Jarábek a Ing. 

Lucia Hudecová,  26.7. Michael 

Moawed Shafi k Basta a Veronika 

Kapustová, 1.8. Tomáš Pieružek 

a Miroslava Mazúrová, 9.8. Rado-

slav Glezgo a Ladislava Schniere-

rová.

Odišli z našich radov 

6.5. Jozefa Kanková vo veku 88 

rokov, 12.5. Paulína Kociáno-

vá vo veku 95 rokov, 13.5. Peter 

Vrťo vo veku 81 rokov, 25.5. Jo-

zef Horváth vo veku 85 rokov, 

28.5. Marta Ďurigová vo veku 79 

rokov, 31.5. Emília Kašiarová vo 

veku 82 rokov, 9.6. Eleonóra Bub-

liaková vo veku 88 rokov, 16.6. 

Ing. Vojtech Mihaleje vo veku 70 

rokov,  18.8. Ing. Ľubor Matušek 

vo veku 67 rokov,19.6. Pavel Ci-

bula vo veku 74 rokov, 20.6. Fran-

tiška Havierniková vo veku 82 ro-

kov, 24.6. Ján Kyseľ vo veku 75 

rokov, 29.6. Anna Fáberová vo 

veku 80 rokov, 2.7. Anton Ruži-

nák vo veku 88 rokov, 1.7. Jaro-

slav Koleda  vo veku 60 rokov, 

8.7. Gabriela Koreňová vo veku 

71 rokov, 11.7. Vlasta Tyčiako-

vá vo veku 92 rokov,  20.7. Teré-

zia Ruckschlossová vo veku 90 ro-

kov,  24.7. Mária Koťová vo veku 

90 rokov,  26.7. Ladislav Chmelár 

vo veku 70 rokov. 

Jarmila Simonidesová
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Po rekonštrukcii bude Richňava 

najkrajšie upraveným štiav-

nickým tajchom.

Slovenský vodohospodársky podnik 

začal v júni tohto roku s postupným 

vypúšťaním jedného z našich najob-

ľúbenejších tajchov – Veľkej Richňa-

vy. Medzi tamojšími chatármi a 

prevádzkovateľmi občerstvovacích 

zariadení  to však vyvolalo značné 

rozpaky, ba u mnohých až búrku ne-

vôle. Aj my sme do redakcie dostali 

viacero listov a mailov s otázkami, 

či vodohospodári nemohli počkať s 

vypúšťaním až do skončenia letnej 

sezóny. Rozhodli sme sa teda všetky 

tieto otázky položiť vedúcemu kan-

celárie generálneho riaditeľa Slo-

venského vodohospodárskeho pod-

niku a hovorcovi vodohospodárov 

Mgr. Ľubošovi Krnovi. 

Ľ.Krno: Musím povedať, že po-

dobné otázky mi taktiež  kládli via-

cerí Štiavničania i chatári, no na-

zdávam sa, že po prečítaní si tohto 

nášho rozhovoru podstatne zmenia 

názor. Predovšetkým by som rád 

všetkých návštevníkov tohto taj-

chu  ubezpečil, že vodohospodári 

nemajú najmenší záujem niekomu 

škodiť, alebo robiť napriek. Práve 

naopak, Slovenský vodohospodár-

sky podnik chce pri rekonštrukcii 

tohto ďalšieho zo štiavnických taj-

chov pripraviť pôvabné vodné dielo, 

ktoré budú po jeho dokončení obdi-

vovať ešte mnohé ďalšie generácie. 

Čitatelia možno vedia, že Slovenský 

vodohospodársky podnik už pred 

dvoma desiatkami rokov začal reali-

zovať Program obnovy štiavnických 

tajchov, ktoré prevzal od de facto 

zaniknutých Rudných baní. Stačí si 

dnes zájsť napríklad na Kolpachy, 

Beliansky tajch, Veľkú vodárenskú, 

všetky tri piarske tajchy – Bakomi, 

Vindšachtu i práve tohto roku do-

končenú Evičku, ale aj na kopanickú 

Moderštôlňu či Bančiansky tajch a 

každý sa môže presvedčiť, že cieľom 

všetkých doterajších rekonštrukcií 

bolo jednak zabezpečiť technicko-

bezpečnostnú stabilitu týchto vod-

ných nádrží, ale súčasne vytvoriť aj 

príjemné prostredie na letnú rekre-

áciu so zachovaním všetkých histo-

rických prvkov, ktoré robia Štiavni-

cu svetovým dedičstvom. Nuž a tak 

to bude aj v prípade Richňavy. 

ŠN: To všetko je pravda, ani to nikto 

nespochybňuje, ale ľudia poukazu-

jú na to, že prečo ste začali s vypúš-

ťaním práve na začiatku letnej se-

zóny?

Ľ.Krno: Vodná nádrž Richňava je 

svojím objemom  980 tisíc m3 vody 

najväčšou vodnou nádržou spome-

dzi všetkých štiavnických tajchov. 

Vybudovaná bola pred takmer  275-

timi rokmi a dokončená v roku 

1740, keď na trón nastúpila Má-

ria Terézia. Výpustné ventily nádr-

že však odvtedy nikto nemenil, tak-

že vieme si asi predstaviť ako sa pod 

ne podpísal zub času. Hoci si niek-

torí pamätníci ešte spomínajú na 

vypustenú Richňavu v 60-tych ro-

koch, no vtedy sa len čistila, ale ne-

rekonštruovala. Keď moji kolegovia 

zo strediska historických vodných 

diel Slovenského vodohospodárske-

ho podniku v Štiavnických Baniach 

chceli odskúšať výpustné ventily, 

tak jeden sa nedal otvoriť vôbec a 

druhý síce pootvorili, ale odrazu zis-

tili, že sa najskôr vôbec nedal uzav-

rieť. Táto skutočnosť nás doslova 

prinútila začať s vypúšťaním už v 

júni, pretože spočiatku za 24 hodín 

poklesla hladina v nádrži len o 10 až 

15 centimetrov. Pritom výška hladi-

ny pri hrádzi pred začiatkom vypúš-

ťania bola 19,2 metra.

Takže, ak by sa takým tempom 

(povedzme 15 cm/24 hod.) mala 

Richňava vypúšťať, tak by to trva-

lo vyše 120 dní, čo predstavuje 4 

mesiace. Pritom vybratému uchá-

dzačovi o rekonštrukciu, ktorý bol 

vybratý na základe výberového ko-

nania vo verejnom obstarávaní, 

musíme stavbu odovzdať najne-

skôr v septembri, pretože do sep-

tembra budúceho roka bude musieť 

byť celá stavebná i technologická 

časť rekonštrukcie ukončená, keď-

že to je aj posledný termín na zúč-

tovanie fi nančných prostriedkov z 

eurofondov. Postupne sa však zužo-

vaním reliéfu dna dosiahlo aj rých-

lejšie znižovanie hladiny, denne o 

40 až 45 centimetrov, takže vypúš-

ťanie je na niekoľko dní prerušené. 

Momentálne je v Richňave ešte stá-

le zhruba 11 až 12 metrov vysoká 

hladina, samozrejme už s podstat-

ne nižším objemom vody, takže dá 

sa tam ešte stále si aj zaplávať, rybá-

ri sú tam taktiež neustále, no a pri 

tomto objeme vody nehrozí ani jej 

prehriatie, ktoré by mohlo uškodiť 

rybám. Možno teda konštatovať, 

že aj napriek výhradám viacerých 

chatárov a návštevníkov Richňavy 

je ešte vody pomerne dosť a sťažo-

vať si absolútne nemôžu ani rybá-

ri, ktorí po ďalšom znížení hladiny 

uskutočnia aj kompletný výlov rýb 

a ich premiestnenie do inej vodnej 

nádrže.

ŠN: Takže, vlastne malá priepust-

nosť staručkých výpustných venti-

lov, resp. len jedného, ešte ako-tak 

funkčného ventilu, bola hlavným 

dôvodom skorého začiatku vypúš-

ťania. Čitateľov však bude teraz is-

totne najviac zaujímať, čo všetko sa 

na Richňave v rámci rekonštrukcie 

vykoná.

Ľ.Krno: Slovenský vodohospodár-

sky podnik musí pri rekonštrukcii 

rešpektovať tri zásadné podmien-

ky. Tajch musí predovšetkým spĺ-

ňať všetky súčasne požadované 

technicko-bezpečnostné paramet-

re, ktoré musia byť v súlade so zá-

konom č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochra-

ne pred povodňami. Ďalšou pod-

mienkou je zachovanie pôvodného 

historického vzhľadu tejto vodnej 

nádrže, ktorá je spolu s ďalšími taj-

chami vzácnym svetovým dedič-

stvom celej Banskej Štiavnice a jej 

okolia, no a treťou podmienkou je 

zabezpečenie príjemného a účelné-

ho prostredia pre všetkých rekre-

antov, ktorí na Richňavu zavítajú. 

Treba si pritom občas aj uvedomiť, 

že Štiavnické tajchy sú skutočný-

mi klenotmi v tejto chránenej kra-

jinnej oblasti a čo dnes mnohí z nás 

berú ako samozrejmosť, že za kúpa-

nie v tajchoch  platiť nemusia! Pri-

tom náklady štátu na rekonštrukciu 

a údržbu tajchov nie sú malé. Veď 

napríklad len rekonštrukcia Veľ-

kej Richňavy bude stáť okolo 700 

tis. eur bez DPH. No a nehovoriac o 

ďalších fi nanciách, ktoré musí Slo-

venský vodohospodársky podnik, 

š.p. vynakladať na pravidelnú údrž-

bu a drobnejšie opravy už aj tajchov 

zrekonštruovaných, kde sa občas 

ešte stále stretávame aj s nežiadu-

cim  vandalizmom, ako to bolo na-

príklad na Belianskom tajchu, kde 

niekto povytrhával skaly z hrádzo-

vého opevnenia.

Nuž a pokiaľ ide o samotnú rekon-

štrukciu, tak v prvom rade vybuduje 

sa nový vtokový a výtokový objekt 

pod hrádzou s novými výpustnými 

ventilmi. Ďalej vybudujeme bez-

pečnostný priepad, ktorý bude si-

tuovaný popod príjazdovú cestu na 

hlavnú hrádzu a tzv. pozorovacie 

sondy na sledovanie priepustnosti 

v telese hrádze.  Rozsiahlou kame-

nárskou prácou bude vydláždenie 

a zabetónovanie vyše 500 metro-

vého úseku návodného svahu obi-

dvoch hrádzí lomovým kameňom 

do hĺbky 8 metrov, čo bude pred-

stavovať vydláždenie plochy viac 

ako 4 tisíc m2, ďalej na hlavnej hrá-

dzi pribudne na vstup do vody v ur-

čitých vzdialenostiach 5-toro sa-

mostatných kamenných schodov 

na pohodlný vstup do vody, ďalšie 

schody budú vybudované aj na hrá-

dzi medzi Veľkou a Malou Richňa-

vou, no a v časti plytkého vstupu do 

jazera v blízkosti bufetu sa z lomo-

vého kameňa vybudujú oblúkovité 

terasy na postupný vstup do vody 

najmä pre deti, a pri zostupe z te-

rás na samotné dno tam bude vy-

sypaný štrk, aby deti nestúpali na 

ostré kamene. Prvým a zatiaľ jedi-

ným technickým riešením v rám-

ci štiavnických tajchov bude však 

aj vytvorenie rampy na bezproblé-

mový vstup pre telesne postihnu-

tých spoluobčanov, odkázaných na 

invalidný vozík. Samozrejme, že 

tak ako je to aj na iných tajchoch, 

hrádza bude pekne zatrávnená a v 

každom prípade tam chceme vylú-

čiť parkovanie, ale vytvoriť súčasne 

záchytné parkovisko niekde povy-

še tajchu. A okrem toho má už Slo-

venský vodohospodársky podnik 

schválený aj plán opravy a údržby 

dvoch prívodných jarkov Vysocké-

ho a Kopaničiarskeho, aby sa nádrž 

po jej vypustení aj rýchlejšie a po-

tom pravidelne napúšťala.  

ŠN: No a ešte jedna otázka. Kedy 

sa začne s opätovným vypúšťaním, 

kedy sa uskutoční výlov rýb a kedy 

sa začne s rekonštrukciou.

Ľ.Krno: Ďalšie vypúšťanie bude 

pokračovať v druhej polovici augus-

ta, výlov rýb by sa mal po dohode so 

SRZ uskutočniť v poslednej dekáde 

septembra a potom bude stavenis-

ko odovzdané víťazovi verejnej sú-

ťaže, ktorý bude už môcť začať s re-

konštrukčnými prácami. 

ŠN

Dohady okolo rekonštrukcie Richňavy
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Rekonštrukcia Domu č. 9 (23/I), 

tzv. Carl. Jungov dom

„Koncom 20. stor. uvidela Banská Štiav-

nica tvár smrti. Zdalo sa, že bude mať 

rovnaký osud ako mnohé veľké a sláv-

ne historické mestá, ktoré opustili obda-

rení jasom tvorivého ducha, aby potom 

zomreli potichu, v bezbrannosti a poko-

re unavené časom tak, ako zomiera ne-

šťastný človek“. 

Ing. Marián Lichner, CSc., primá-

tor Banskej Štiavnice v rokoch 

1990-2006 

Renesančný dom sieňového typu zo 

16. storočia, vybudovaný na zákla-

doch pôvodne dvoch románskych 

domov, ktoré boli v 15. storočí go-

ticky prestavané. Renesančnou sta-

vebnou etapou vznikol reprezen-

tatívny meštiansky palác s tromi 

nadzemnými podlažiami, v 19. sto-

ročí bol rozšírený o ďalšie podla-

žie a získal klasicistickú fasádu. Do-

dnes sa zachovali cenné konštrukcie 

a architektonické detaily z rôznych 

stavebných etáp, z ktorých vynika-

jú kamenné ostenia gotických por-

tálov a miestnosť na 1. poschodí s 

diamantovou klenbou. Oprava 

domu sa začala ešte v 80. rokoch 20. 

storočia, pokračuje etapovite s pre-

stávkami aj po roku 2000. V roku 

2014 bola ukončená rekonštrukcia 

prízemia a fasády jeho východného 

traktu. Majiteľom budovy je známy 

banskoštiavnický podnikateľ Ivan 

Celder a v tejto súvislosti sme mu 

položili pár otázok:

Ivan, prečo si sa rozhodol zrekon-

štruovať tento objekt?

„Tento objekt roky ležal ľadom a má 

úžasný potenciál, preto som sa rozhodol 

ho zrekonštruovať. Bola to pre mňa ob-

rovská výzva tak profesionálne, ako aj 

občana tohto mesta.“

Aká vysoká bola investícia do re-

konštrukcie nehnuteľnosti?

„Cena bola pre mňa prijateľná. Samo-

zrejme pri kúpe som sa stretol s množ-

stvom prekážok. Havarijný stav budovy 

bolo treba v prvom rade vyriešiť. Vstu-

poval som do niečoho nového. V krát-

kom časovom úseku sa podarilo budovu 

zachrániť. V prvom rade bolo treba uro-

biť strechu, aby do objektu nezatekalo, 

potom sa postupne vybudovalo vnútor-

né  schodište. Bolo treba vyriešiť pada-

júci južný trakt a celú budovu napojiť na 

inžinierske siete. “

Aký je hlavný cieľ využitia objek-

tu?

Idea využitia tejto budovy je veľkým 

problémom, a to ako aj ďalších niekoľ-

kých objektov v starom meste. Vzhľa-

dom k ich pôvodným funkciám a obje-

mom, je ich oživenie zložité a ekonomicky 

neúnosné, na druhej strane im to však 

neuberá na ich jedinečnosti a kráse. Tu 

niekde vznikla príležitosť, alebo výzva. 

Práve ona zvádza ľudí rôznych profe-

sií, obdareným duchom tvorivosti niečo 

urobiť a zanechať po sebe  trvalú stopu. 

Môj počin mi umožnil začať od toho naj-

kritickejšieho bodu, statika roky ohrozo-

vala nielen budovu samu, ale aj susedov, 

keďže objekt nemal strechu voda urobi-

la svoje. Za 40 rokov prešiel desiatkami 

vlastníkov, bohužiaľ nepodarilo sa im z 

rôznych dôvodov dotiahnuť ani technic-

ky, ani stavebne. „Je to zakliaty dom, 

stiahne ťa to ku dnu tak ako tých pred 

tebou“ , počúval som navôkol. 

„Že slabý je ten, kto stratí vieru a malý 

ten, kto stratí ciel“ povedané slovami 

klasika.

Pýtaš sa na využitie? 

Mam víziu  rovnako nehanebne  odváž-

nu ako na začiatku. Atraktívnosť pred-

ného  traktu využiť z hlavnej ulice a  

prilákať obchodníkov, a tak ho skomerci-

onalizovať. Zo zadného  traktu so vstu-

pom zo Striebornej ulice urobiť malo-

metrážne byty.

Za tento počin ti Mesto Banská 

Štiavnica udelilo Výročnú cenu 

mesta za záchranu kultúrneho 

dedičstva, čo toto ocenenie pre 

teba znamená?    

Ako pre každého tvoriaceho človeka žijú-

ceho v tomto meste je mi cťou, keď niekto 

uzná moju prácu. Uznanie parí  aj mojej 

manželke Diane s ktorou roky tvoríme 

tím. Za náš život sme spolu  zrealizovali 

deväť historických  objektov, z nich naj-

zložitejší bol práve tento. Pri tejto príle-

žitosti by som veľmi rád vyzdvihol spo-

luprácu s Mestom Banská Štiavnica a 

poďakoval sa primátorke mesta Mgr. 

Nadežde Babiakovej a vedúcej odd. Vý-

stavby, územného plánovania a životné-

ho prostredia Ing. Zuzane Kladivíkovej, 

ktorí mi boli nápomocní pri spracovaní 

administratívnej agendy, ale aj pri rieše-

ní dopravy a technického zabezpečenia 

stavby.“ Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž 

Rekonštrukcia objektu

Vonkajšia fasáda Carl. Jungovho domu  foto M. Kríž

Interiér Carl. Jungovho domu  foto M. Kríž

Kam v BŠ 
a okolí?

Do 16.8. Festival Cap a l´Est

Európsky festival poézie, di-

vadla a hudby. www.capalest.

com.

14.8. Prázdninové tvorivé 

dielne pre šikovné rúčky. Vy-

robíš si zvieratká zo slamy, 

upevnenej farebnými nitkami 

a korálikmi. 

Divná pani, 17:00, 3 €.

14.8./21.8. Koncert: Ludvik 

Kašuba. Terasa u Blaškov. 

Počúvadlianske jazero, 19:00.  

15.-16.8. Remeselná dielnič-

ka v Kammerhofe, Kammer-

hof-nádvorie, 9:30-15:30, 

vstup od 1,50 €.

15.8. 3. ročník obnovenej 

Šmintorínskej púte. Kaplnka 

na Šmintoríne, 15:30.

15.8. Koncert: Darkness posi-

tive trio. Archanjel Caffe Bar, 

20:00.

15.8. Oldies disco party. V štý-

le Black&White. Penzion Co-

smopolitan – bowling, 20:00. 

16.8. Festival bizarných plavi-

diel – Utopenec. Penzion Co-

smopolitan, Tajch Vindšach-

ta, od 11:00.

16.8./23.8. Pečené prasiatko 

na terase u Blaškov. Hrá coun-

try skupina Pacipacifik. Počú-

vadlianske jazero, od 18:00.

17.8. Festival: Osmidiv. Amfi-

teáter, 15:00. 

19.8. Prázdninové tvorivé 

dielne pre šikovné rúčky. Ako 

sa dá zužitkovať nepotrené cé-

dečko!

Divná pani, 17:00, 3 €.

20.8./27.8. Špeciálne vstupy 

pre rodiny s deťmi. Kammer-

hof, 14:00.

21.8. Seniorské talentárium. 

Kino Akademik. 

21.8. Prázdninové tvorivé 

dielne pre šikovné rúčky. Ako 

zužitkovať obyčajnú plastovú 

fľašu! Divná pani, 17:00, 3 €.

21.-23.8. Jazznica 2014 

22.8. Pečené prasiatko na te-

rase u Blaškov. Hrá country 

skupina Hurikán. Počúvad-

lianske jazero, od 18:00.

23.8. Sitnianska paškrta

Počúvadlianskej jazero, 9:30.

29.8. Divadlo Paradájz Pikčr:  

Do ružova. Kaštieľ Svätý An-

ton, 19:00.

Denne, 11:00-17:00 Terra 

permonia. 

Región Banská Štiavnica
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Osvetová a poradenská činnosť 

rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitosti

V Banskej Štiavnici sa rozvíja čin-

nosť kancelárie, ktorá bude slú-

žiť osvetovej, konzultatívnej a po-

radenskej činnosti smerovanej ku 

všetkým občanom, ktorí potrebu-

jú pomoc v oblasti rovnakého zaob-

chádzania, rovnosti príležitostí - v 

oblasti ako je napríklad poskytova-

nie informácií v oblasti násilia, dis-

kriminácie, rodového aspektu ako 

aj iných oblastí života, ku ktorým 

sa rôzne cieľové skupiny  na zákla-

de nedostačujúcich informácií ne-

môžu dostať.  Projektová kancelá-

ria - osvetová a poradenská činnosť 

rodovej rovnosti a rovnosti príleži-

tosti od 14.7. 2014 má ofi ciálnu ad-

resu na L. Svobodu 40, B. Štiavni-

ca. Kancelária sa nachádza v rámci 

areálu ZŠ J.Kollára na sídlisku Drie-

ňová. Kanceláriu zriadilo OZ Savo-

re za parciálnej fi nančnej podpory 

Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR z dotačnej schémy, kto-

rá sa zaoberá rodovou rovnosťou 

a rovnosťou príležitostí. Význam-

ným potenciálnym partnerom pro-

jektu bude samotné Mesto  Banská 

Štiavnica, ktoré poskytlo priestory 

pre zriadene kancelárie a iní oslo-

vení partneri. Cieľom  projektu je  

vyhľadávacia činnosť osôb s nerov-

ným postavením v spoločnosti (s 

dôrazom na ženy) a presadzovanie 

rovnakého zaobchádzania formou 

osvetových a poradenských čin-

ností, ktoré môžu zmierniť nerov-

né postavenie žien v spoločnosti, 

podporiť  ich rovnosť v spoločnosti 

a odstraňovať nerovnosti medzi že-

nami a mužmi.

Kancelária poskytne možnosť 

klientom získať bezplatné informá-

cie, poradenstvo a sociálnu asisten-

ciu v oblasti rodovej rovnosti a rov-

nosti príležitostí, diskriminácie a 

násilia. 

Kancelária sa zameriava prevažne 

na pomoc viacnásobne znevýhod-

neným skupinám ako sú ženy, tý-

rané ženy, osamelé matky s deťmi, 

zdravotne hendikepovaní, národ-

nostné menšiny. Každý klient má 

úplnú anonymitu a všetky formy 

pomoci sú bezplatné.

Kancelária poskytne:

- Prvý kontakt, konzultáciu a po-

radenstvo s klientkou alebo klien-

tom. V rámci prvého kontaktu 

spolu s klientkou alebo klientom  

pracovníci zmapujú  jej/jeho prob-

lém a prekonzultujú možné rieše-

nia a východisko z ťaživého soci-

álneho, alebo inak defi novaného 

problému. 

- Sociálnu asistenciu, sociálne spre-

vádzanie klientky alebo klienta do 

iných inštitúcii, organizácii (napr. 

úrady, lekár/ka) alebo k vecne kom-

petentnému/nej pracovníkovi/čke 

príslušného orgánu oprávnené-

ho riešiť a pomôcť  v danom prob-

léme  konkrétnej osobe. Poskytne 

sa súčinná pomoc pri vybavovaní 

dokladov, dokumentov, získavanie 

potrebných sociálnych zručností, 

pomoc pri zorientovaní sa v sie-

ti inštitúcii, pomoc pri usmernení  

hľadania zamestnania, písania ži-

votopisu, rôznych podkladov, žia-

dostí...

- Psychickú podporu a poskytnutie 

odbornej pomoci  v záťažových ži-

votných situáciách, kedy si klient 

alebo klientka nevedia poradiť 

vlastnými silami a potrebuje okam-

žitú odbornú pomoc. Často sa jed-

ná o krízové situácie.

- Neformálne skupinové stretnutia  

formou podpornej skupiny, určenej 

pre osamelé matky, ženy zažívajúce 

násilie a diskrimináciu. Vytvárame  

priestor  pre ženy  kde sa môžu cí-

tiť bezpečne, môcť otvorene hovo-

riť o tom čo prežili, získať vzájom-

nú oporu, podporu, či energiu pre 

budovanie života v bezpečí. Sku-

pina je svojpomocná a anonymná. 

Záujemcovia majú možnosť do nej 

vstúpiť a vystúpiť kedykoľvek na 

základe vlastného uváženia. 

- Osvetovú činnosť- podporu a roz-

voj vedomostí v oblasti rodovej rov-

nosti, diskriminácie a násilia pre ZŠ 

a viacnásobne znevýhodnené sku-

piny.

Konzultácie a poradenstvo  budeme 

poskytovať rôznymi formami a to 

napr. individuálnou formou osob-

nej návštevy kancelárie, telefonic-

ky, alebo prostredníctvom webovej 

stránky. Na kontaktných údajoch -  

e-mail nedajsabransa@gmail.com 

alebo telefonicky 0944/126521.

Konzultácie a poradenstvo posky-

tujeme individuálne formou osob-

nej návštevy kancelárie https://

goo.gl/maps/W5hnb. V prípade, že 

z nejakého dôvodu klient nemôže 

prísť osobne, je možné využiť našu 

e-mailovú poradňu nedajsabransa@

gmail.com, prostredníctvom kto-

rej sa na nás klient môže anonym-

ne obrániť so svojim problémom, 

či žiadosťou o pomoc. Na osob-

né stretnutie je vhodné  sa vo-

pred objednať telefonicky na tel. č. 

0944/126521.

Projektová kancelária má ambíciu 

pomáhať všetkým, ktorí majú dob-

rý úmysel, chcú požiadať o pomoc. 

Pomáhať chceme bez rozdielu, ale 

najmä matkám, tehotným ženám, 

a iným skupinám obyvateľstva, 

ktorí si nevedia v ťaživých krízo-

vých situáciách sami pomôcť.

Prosíme verejnosť, média o pomoc, 

aby sa do projektu zapojili dobro-

voľníci z radov odborníkov ako aj 

všetci tí, ktorí môžu pomôcť akou-

koľvek formou ľuďom, ktorí sa do-

stali do ťažkej a zložitej životnej 

situácie. Žijeme v občianskej spo-

ločnosti, a tak by sme sa k sebe aj 

mali správať. 

Vlasta Tökölyová

Projektová kancelária OZ Savore

Ilustračné foto  foto OZ Savore

Pozvánka
Pozývame Vás na podujatie pod 

názvom „Znej pieseň Márii“.

Dňa: 16.8.2014 o 17,00 hod. do 

kaplnky kaštieľa vo Svätom An-

ton. Kultúrne podujatie konané 

na počesť Sedembolestnej Panny 

Márie. Vystúpi cirkevný spevokol 

a recitátori z obce Svätý Anton.

Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica a Živena 

– Spolok slovenských žien v Ban-

skej Štiavnici Vás srdečne pozý-

vajú na uvedenie do života zbier-

ku básní autorky Katky Kissovej 

„Vidieť srdcom“, ktoré sa uskutoč-

ní dňa 20.augusta 2014 o 16:00 

hod. s príjemným programom a 

odpredajom zbierky. Miesto ko-

nania: Základná umelecká škola v 

Banskej Štiavnici. Ďakujeme Vám 

za hojnú účasť!   Organizátori  

Pozvánka
3. ročník obnovenej „Šmintorín-

skej  púte“, ktorý sa uskutoční 15. 

augusta 2014 (piatok) o 15,30 

hod pred kaplnkou pri Šmintorín 

štôlni na Hornej Resle v Banskej 

Štiavnici. Program:

1. Banícke piesne z CD – pred za-

čiatkom podujatia, o 15,30 rozo-

zvučanie zvona na Starom zámku 

na 5 minút

2. Otvorenie, privítanie hostí, mo-

derovanie podujatia - V. Poprac

3. Banícka hymna „Zdar Boh hore!“ 

– spoločne, resp. z CD

4. Slávnostné odhalenie pamät-

nej tabule – Ing. Durbák + Ing. E. 

Sombathy

5. Pobožnosť + požehnanie pa-

mätnej tabule – Mgr. Pikala, de-

kan

6. Príhovor primátorky mesta, 

Mgr. Babiakovej

7. Pieseň „Nad Šmintorínom na tej 

rovni“ – spoločne, resp. z CD

8. Ukončenie, poďakovanie - V. 

Poprac

9. Banícka hymna – spoločne, 

resp. CD

10. Občerstvenie 

Na Vašu hojnú účasť sa tešia orga-

nizátori! 

Vladimír Poprac
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Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Tekvicová nátierka 

s rascou a cesnakom
Potrebujeme:

1,25 kg tekvice (hmotnosť po ošú-

paní a očistení od jadrovníkov), 

2-3 strúčiky cesnaku, 2 polievkové 

lyžice celej rasce, polievková lyži-

ca balzamikového octu, rastlinné 

maslo na vymazanie žiaruvzdor-

nej nádoby 

Postup:

Tekvicu nakrájajte na väčšie 

kúsky, uvarte na pare do polo-

mäkka a roztlačte. Cesnak ošúpte 

a prelisujte. Tekvicu, cesnak, rascu 

zmiešajte. Hmotu preneste do žia-

ruvzdornej nádoby (vhodná bude 

obdĺžniková alebo okrúhla), ľahko 

vymazanej rastlinným maslom. 

Vložte do rúry predhriatej na 200 

- 220ºC a zapekajte 10 -15 minút. 

V prípade potreby znížte teplotu, 

aby sa hmota nepripálila. Do tep-

lej nátierky pridajte balzamikový 

ocot a jemne spojte. 

Dobrú chuť!

Základnej škole s materskou 

školou vo Svätom Antone 

bol 26. júna 2014 odovzdaný 

certifikát k udeleniu 

čestného názvu ZŠ s MŠ 

Ferdinanda Coburga. 

S myšlienkou  pomenovať  ško-

lu po bývalom bulharskom cá-

rovi a poslednom užívateľovi 

svätoantonského kaštieľa pri-

šiel starosta obce Svätý Anton 

pán Jozef Baranyai a s jeho ná-

padom sa stotožnila obec i ško-

la. V dnešných časoch obce mu-

sia riešiť mnohé problémy a 

ťažko zabezpečujú financie na 

základný chod. Je veľmi pre-

zieravé, že vo Svätom Antone 

dokážu  pri základných prob-

lémoch myslieť nato najdôle-

žitejšie – na budúcnosť našich 

detí. My v múzeu túto myšlien-

ku od začiatku  podporujeme. 

Veľmi dobre vieme, že žiad-

ny panovník inej krajiny ne-

mal tak rád naše Slovensko ako 

práve Ferdinand Coburg (1861 

– 1948). Nie nadarmo  tvori-

li práve Slováci jeho najbliž-

ší personál. Neustále podpo-

roval šikovných mladých ľudí 

na našom území. Vďaka nemu 

sa uchovali vzácne exponá-

ty vo svätoantonskom kaštieli 

i počas druhej svetovej vojny. 

Cez osobu Ferdinanda Cobur-

ga sa môžu deti zdokonaľo-

vať vo viacerých predmetoch: 

histórii, biológii (cár ako vý-

borný prírodovedec objavil aj 

nové druhy rastlín a motýľov, 

ktoré nesú jeho meno v latin-

skom názve), znalosti cudzích 

jazykov (cár ovládal aktívne 18 

jazykov), vo výtvarnom preja-

ve (cár bol talentovaný a dobre 

maľoval), geografii (ako cesto-

vateľ navštívil mnoho krajín aj 

na iných kontinentoch), hud-

be, ... a iných. Pri profilácii a 

aktivitách školy bude naše mú-

zeum všemožne pomáhať. Spo-

ločne – hlavne vďaka výbornej 

spolupráci s  J. E. Margaritou 

Ganeva – mimoriadnou a spl-

nomocnenou veľvyslankyňou 

Bulharskej republiky v SR, sa 

nám podarilo zabezpečiť náv-

števu J. V. Simeona Sachse-

Coburg Gotha s manželkou 

kráľovnou Margaritou na sláv-

nostnom zhromaždení k ude-

leniu čestného názvu školy. 

Vnuk bulharského cára Sime-

on II. prijal pozvanie staros-

tu obce a Múzeum vo Svätom 

Antone zabezpečilo bohatý 

program pre kráľovskú náv-

števu na Slovensku. Na samot-

nom zhromaždení odovzdal  J. 

V. Simeon II. škole a obci vzác-

ne dary a sám prevzal z rúk 

starostu dar – umelecké die-

lo, ktoré vytvoril  banskoštiav-

nický umelec Arpád Pál (mimo-

chodom jeho diela už vlastnia 

viaceré veličenstvá a osobnosti 

– anglická kráľovná Alžbeta II., 

nórsky kráľ Harald V., Madelei-

ne Allbright a ďalší). Keďže ZŠ 

s MŠ vo Svätom Antone už dlh-

šie spolupracuje s Bulharskou 

školou Christa Boteva v Brati-

slave, tak aj kultúrny program 

pre vzácnu návštevu prezento-

vali spoločne deti z našej svä-

toantonskej školy s deťmi a 

pedagógmi z bulharskej ško-

ly. Vzácni hostia si prirodze-

ne prezreli kaštieľ vo Svätom 

Antone, kde sme pre nich v ka-

plnke pripravili koncert s vy-

stúpením speváčky zo Svätého 

Antone Barbory Schaling Le-

gényovej a trubačov zo SOŠL v 

Banskej Štiavnici. Tu sme krá-

ľovskej návšteve osobne pred-

stavili všetkých zamestnancov 

múzea, vzácnych partnerov 

obce i dobrého priateľa mú-

zea – spisovateľa Antona Hy-

kischa. Jeho strýko pracoval u 

cára a maestro vytvoril aj ro-

mán „Spomeň si na cára“. Pred 

kaštieľom ich zaujalo vystúpe-

nie fujaristov zo súboru Sitňan 

a v parku posadil J.V. Simeon 

Coburg  lipku, ktorá bude vzác-

nu  návštevu pripomínať  aj v 

budúcnosti. Naše poďakovanie 

patrí aj Bonislavovi Donevo-

vi, ktorý poskytol pre vzácnu 

návštevu ubytovanie v penzi-

óne Cosmopolitan v Banskej 

Štiavnici, kde sa stretli vzác-

ni hostia s primátorkou mes-

ta Mgr. Nadeždou Babjakovou 

a niektorými členmi mestské-

ho zastupiteľstva. Naše múze-

um zorganizovalo aj program 

kráľovskej návštevy na dru-

hý deň – 27. júna 2014, keď 

sme spoločne navštívili Po-

horelskú Mašu, Zlatno, Pred-

nú Horu, Muránsku planinu 

a Slovenskú Ľupču. Rád po-

znamenávam, že J.V. Simeon 

Sachse-Coburg Gotha s man-

želkou kráľovnou Margaritou 

boli veľmi milo prekvapení s 

pripraveným programom a ne-

ustále zdôrazňovali, že vôbec 

nečakali takú úžasnú pohos-

tinnosť a úprimnú srdečnosť,  

s akou sa na Slovensku stre-

tli.  Nestáva sa veľmi často, 

že kráľovská návšteva príde 

na pozvanie malej obce. Veľmi 

si vážime, že vzácni hostia  k 

nám prišli hlavne kvôli deťom 

a obyčajným jednoduchým ľu-

ďom - obyvateľom Svätého An-

tona i Horehronia, ktorí si do-

dnes vážia pomoc bulharského 

cára Ferdinanda Coburga. 

Návšteva veľmi pomohla aj pri 

rozvoji priateľstva medzi Bul-

harskom a Slovenskou repub-

likou. Všetkým, ktorí pomohli 

kráľovskú návštevu zabezpe-

čiť  sa chcem aj týmto príspev-

kom úprimne poďakovať.

Marian Číž

Kráľovská  návšteva vo 
Svätom Antone

J. V. Simeon Sachse - Coburg Gotha foto Ľ. Lužina

Poďakovanie 
mestskej polícii
Dobrý deň, stal som sa častým 

návštevníkom Banskej Štiavnice, 

vďaka manželke, ktorá pravidel-

ne trávila prázdniny v tomto krás-

nom historickom meste. Som in-

validný dôchodca  s obmedzeným 

pohybom a chodievam už niekoľ-

ko sezón na akcie v centre mesta 

a teda skúseností s mestskou po-

líciou v Banskej Štiavnici  mám 

viac. Všetky pozitívne! Vždy mi 

našli miesto na zaparkovanie blíz-

ko námestia a ich správanie bolo 

slušné a úctivé. Robia dobré meno 

mestu a zaslúžia si pochvalu a po-

ďakovanie. Ste dôležitou súčasťou  

Samosprávy mesta a významným 

pomocníkom pri riešení poriad-

ku, ale aj rozvoja cestovného ru-

chu. Želám vám veľa úspechov a 

pokojnú sezónu.

Štefan Horánsky,

Námestie SNP 49, Zvolen 
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. B

Štvrtok, 14. 8. o 20:00 hod.Štvrtok, 14. 8. o 20:00 hod.
Sex TApeSex TApe
Komédia, USA,  2014, 110 min., Komédia, USA,  2014, 110 min., 
vstupné: 4,00 €  vstupné: 4,00 €  
Manželský pár (Cameron Diaz, Ja-Manželský pár (Cameron Diaz, Ja-
son Segel) sa jedného večera roz-son Segel) sa jedného večera roz-
hodne okoreniť si svoj sexuálny život hodne okoreniť si svoj sexuálny život 
tým, že svoj akt lásky nakrúti na vi-tým, že svoj akt lásky nakrúti na vi-
deo. Ráno však zistia, že inkrimino-deo. Ráno však zistia, že inkrimino-
vaná páska chýba. Obaja preto po vaná páska chýba. Obaja preto po 
nej začnú zbesilo pátrať. Podarí sa im nej začnú zbesilo pátrať. Podarí sa im 
dolapiť človeka, čo im pásku zobral, dolapiť človeka, čo im pásku zobral, 
skôr, než bude neskoro a všetko sa skôr, než bude neskoro a všetko sa 
prezradí?prezradí?

Piatok, 15.8., Sobota, 16.8. a Piatok, 15.8., Sobota, 16.8. a Štvr-Štvr-
tok, 21.8. o 20:00 hod.tok, 21.8. o 20:00 hod.
ExpeNdAbles 3 ExpeNdAbles 3 
Akčný / triler, USA, 2014, 126 Akčný / triler, USA, 2014, 126 
min., vstupné: 4,00 €min., vstupné: 4,00 €
Tím Expendables bude čeliť priamo Tím Expendables bude čeliť priamo 
jednému zo svojich zakladateľov a jednému zo svojich zakladateľov a 
bývalých šéfov. Conrad Stonebanks bývalých šéfov. Conrad Stonebanks 
stál pri ich zrode, potom sa však z stál pri ich zrode, potom sa však z 
neho stal odpadlík a dokonca jeden neho stal odpadlík a dokonca jeden 

z Barneyho zadaní na zabitie. Pre-z Barneyho zadaní na zabitie. Pre-
žil a teraz má tento bezcitný obchod-žil a teraz má tento bezcitný obchod-
ník so zbraňami, čo sa ničoho neštíti, ník so zbraňami, čo sa ničoho neštíti, 
jediný cieľ: zniesť zo sveta niekdaj-jediný cieľ: zniesť zo sveta niekdaj-
šieho parťáka a celý ten tím postrá-šieho parťáka a celý ten tím postrá-
dateľných veteránov. Ibaže plány Ex-dateľných veteránov. Ibaže plány Ex-
pendables sú presne opačné.pendables sú presne opačné.

Sobota, 16. 8., Nedeľa, 17. 8. a Sobota, 16. 8., Nedeľa, 17. 8. a Ne-Ne-
deľa, 24. 8 o 18:00 hod.deľa, 24. 8 o 18:00 hod.
PošTÁr PAT vo fi lMePošTÁr PAT vo fi lMe
Animovaný / Rodinný / Detský,  Animovaný / Rodinný / Detský,  GB, GB, 
2014, 85 min., vstupné: 4,00 €2014, 85 min., vstupné: 4,00 €
Poštár Pat, skromný a obľúbený do-Poštár Pat, skromný a obľúbený do-
ručovateľ pošty, žije so svojou ženou ručovateľ pošty, žije so svojou ženou 
Sárou a ich mladým synom Juliánom Sárou a ich mladým synom Juliánom 
idylický život na britskom vidieku, v idylický život na britskom vidieku, v 
svojráznej dedinke Zelené údolie. Po-svojráznej dedinke Zelené údolie. Po-
tom, ako Pat uvidí epizódu televíznej tom, ako Pat uvidí epizódu televíznej 
talentovej show „Si ten pravý“, hodí talentovej show „Si ten pravý“, hodí 
rukavicu do ringu a pustí sa do súťa-rukavicu do ringu a pustí sa do súťa-
že o veľkú cenu, ktorá zahŕňa aj na-že o veľkú cenu, ktorá zahŕňa aj na-
hrávaciu zmluvu a výlet do Talian-hrávaciu zmluvu a výlet do Talian-
ska. Pat je vynikajúcim spevákom ska. Pat je vynikajúcim spevákom 
a v súťaži to dotiahne až do veľkého a v súťaži to dotiahne až do veľkého 
londýnskeho fi nále. Čaká na neho vý-londýnskeho fi nále. Čaká na neho vý-

let do veľkého mesta, šialeného sve-let do veľkého mesta, šialeného sve-
ta celebrít a televíznych osobností. ta celebrít a televíznych osobností. 
Bude to pre neho veľké, no nebezpeč-Bude to pre neho veľké, no nebezpeč-
né dobrodružstvo.né dobrodružstvo.

Piatok, 22. 8. a Sobota, 23. 8. o Piatok, 22. 8. a Sobota, 23. 8. o 
20:00 hod.20:00 hod.
NiNjA korYTNAčkY NiNjA korYTNAčkY 
Sci-fi  / Akcia / Fantasy, USA, 2014, Sci-fi  / Akcia / Fantasy, USA, 2014, 
90 min., vstupné: 4,00 €90 min., vstupné: 4,00 €
Mesto New York zúfalo potrebu-Mesto New York zúfalo potrebu-
je hrdinov. Ovláda ho totiž strach a je hrdinov. Ovláda ho totiž strach a 
všetkého schopný Shredder, ktoré-všetkého schopný Shredder, ktoré-
ho pozícia vládcu podsvetia je úpl-ho pozícia vládcu podsvetia je úpl-
ne neotrasiteľná. Až kým sa v mest-ne neotrasiteľná. Až kým sa v mest-
skej kanalizácii vinou nepodareného skej kanalizácii vinou nepodareného 
genetického experimentu neobjavia genetického experimentu neobjavia 
štyria bojovníci v pancieri s mimo-štyria bojovníci v pancieri s mimo-
riadnymi schopnosťami. Tam, kde sú riadnymi schopnosťami. Tam, kde sú 
Michelangelo, Donatello, Leonardo Michelangelo, Donatello, Leonardo 
a Raphael nesmie chýbať ani zveda-a Raphael nesmie chýbať ani zveda-
vá reportérka April. Spoločne odha-vá reportérka April. Spoločne odha-
lia Shredderove desivé plány na roz-lia Shredderove desivé plány na roz-
šírenie jeho impéria a rozhodnú sa ich šírenie jeho impéria a rozhodnú sa ich 
vlastnými, výrazne vylepšenými sila-vlastnými, výrazne vylepšenými sila-
mi prekaziť.mi prekaziť.

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup tovaru v 

hodnote 10,-eur v predajni ALLCOM, 

Radničné nám. 14, Banská Štiavni-

ca si výherca môže vyzdvihnúť v re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížovky 

z č.24/2014: „Sme zvyknutí nato, že sa 

ľudia vysmievajú tomu, čomu nerozume-

jú.“ Výhercom sa stáva Michal Beňo, 

Križovatka 10, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na nákup tovaru 

v hodnote 10,-eur v predajni Afasion, 

Radničné nám. 11, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupónom do 

redakcie ŠN v termíne do 25.8.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok J. Bruye-

ra: „Treba sa smiať skôr ako budeme 

šťastní, ... (dokončenie v tajničke).

A., Zohne, umieral, vrch v ČR, daj na 

ukážku,       

B., Koniec tajničky, 

C., Biograf, rieka po rusky, bodavý 

hmyz, choď dnu exp.,  

D., Domáce zvieratá, alkohol z hroz-

na, fáza mesiaca, konzervovalo dy-

mom, 

E., Staroegyptský boh Slnka, názov, 

strihá štichy, pozerajú exp., ruská rie-

ka,  

F., Muzikál s Madonou, ozaj, čistiaci 

prostriedok na nábytok, obrá-

zok skr.,     

G., Timotej, pani v Španielsku, 

odrie, tu v ČR, ozn. talianskych 

áut,        

H., Mužské meno, ochotne, 

omotaj, pohľadá,      

I., Spojka, kaz, obal, citoslovce 

výsmechu, zn. bulharských ci-

gariet, 

J., Patriaca Eve, pobýval, znač-

ky tónov, mrie,

K., Zakrivení, kňaz v minulosti, 

čuv, českí spisovateľ,

L., 2.časť tajničky,

M., Ozn. ruských lietadiel, ha-

nia, šľachtic vo Francúzsku, fi -

nančná hodnota,

1., Dub po anglicky, 1.časť taj-

ničky, poobíjaj, 

2., Vylučuje hnis, pleťte vence, 

zatĺkol,    

3., Nie je nárečovo, vedľa, vil si básn., 

vodík, 

4., Stred slova nezob, rastlinné maslo, 

poraní, textová skratka, 

5., Žen. meno, Dagmar, spoluhlásky 

slova živena,    

6., Polomer, sušená tráva, číra tekuti-

na, sluha,       

7., Emanuel, madam, tropická živica,

8., Žen. meno, časť čižmy, jeden z ro-

dičov, bybylonská bohyňa Zeme,   

9., Povzdych, podopri, dal na nohy, 

nemocničné odd pediatrie, skr.,           

10., Časť B.Štiavnice, odmotaj, než-

nosť,            

11., Nasýtený uhľovodík, daj na ope-

radlo, buď horlivý,          

12., Mínus, vyučujte, ohava, 

13., Štáty v USA, 502 v Ríme, skoro 

česky, úder v boxe,

14., Mútia, uje, vlastníte,

15., Brat Kaina, poludňajšie jedlo, 

anglické mužské meno,

16., 3. časť tajničky, ako.

Pomôcky: Evita, Lea, Brian, Rais, 

Etui, Elemi, Ra, Ma, Záhy, Reka, Veto, 

Resla  

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Kupón č. 26
Krížovka
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,,Keď sa maliar dlho pozerá do 

krajiny, aj krajina sa pozrie do 

neho.“

Týmito krásnymi slovami otvoril 

vernisáž  diel účastníkov nového 

maliarskeho sympózia Bohumír 

Bachratý v nedeľu 10.augusta 

2014 v Kultúrnom centre v Ban-

skej Štiavnici.

Sympózium pripravilo Zdru-

ženie pre integrálne vzdeláva-

nie v Bratislave, ktoré organizu-

je rôzne umelecké kurzy a práve 

na podnet p. Bohumíra Bachra-

tého, ktorý  má mesto a krajinu 

pod Sitnom mimoriadne rád, sa 

ich letné stretnutie uskutočnilo 

v Banskej Štiavnici. V dňoch od 

5.do10. augusta tu umelci nachá-

dzali inšpiráciu priamo v meste, 

galériách, okolitej prírode, zú-

častňovali sa zaujímavých pred-

nášok, kultúrnych podujatí, z 

ktorých mnohé boli pripravené 

práve pre nich. Viacerí účastní-

ci sympózia sa takéhoto pleneru 

zúčastnili prvýkrát a získané in-

formácie skúsenosti boli pre nich 

veľmi cenné. Akademický maliar 

Dušan Sekela hovoril o maľbe a 

technikách vo výtvarnom ume-

ní, spisovateľ Anton Hykisch 

pútavo porozprával o knihách 

a banskoštiavnickom maliarovi 

,,M.S.“, Ing. Iveta Slobodníková 

pripravila prednášku o farbách 

a psychológii, a lektor sympózia 

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. sa 

podelil o svoje bohaté znalosti o 

kultúrnej Banskej Štiavnici, kra-

jinomaľbe, histórii, súčasnosti a 

osobnostiach nášho výtvarného 

umenia. Nezabudnuteľné pocity 

v nich zanechal koncert vynikajú-

cej folkovej speváčky Zuzany Su-

chánkovej v Kammerhofe, pod-

manivý spev Perly P. Voberovej a 

verše Zdenky Tránekovej v hor-

norovňanskom kostolíku, sakrál-

ne piesne v Kostolíku sv. Alžbe-

ty v podaní Blaženy Tublerovej, 

Ivety Slobodníkovej, Tomáša Tu-

rana a Eduarda Gombíka, čarov-

ne rilkujúca fl auta a  klavírne 

majstrovstvo mladých košických 

umelcov Slávky Stehlíkovej a Eri-

ka Jambora,  a skromne verím, 

že ich potešili aj básne autor-

ky tohto článku počas slávnost-

nej vernisáže, na ktorej sa okrem 

maliarov zúčastnili aj obyvatelia 

a návštevníci nášho mesta. Ne-

skrývanú radosť prejavil Ing. Ján 

Ivanič s manželkou, ktorý si nos-

talgicky zaspomínal na časy sláv-

nych sochárskych, maliarskych a 

rezbárskych sympózií s medziná-

rodnou účasťou, organizovaných 

počas 13 rokov v Galérii SOUL. 

Duše vnímajúce a vytvárajúce 

krásu sú do nášho mesta priťa-

hované akýmsi zvláštnym mag-

netizmom a my sa z toho úprim-

ne tešíme.

Janka Bernáthová

KULTÚRA

Účastníci maliarskeho sympózia foto J. Bernáthová

Aktivity centra pedagogicko – 

psychologického poradenstva 

a prevencie v Špeciálnej 

základnej škole v Banskej 

Štiavnici.

Centrum pedagogicko – psycholo-

gického poradenstva a prevencie v 

Banskej  Štiavnici vás v tomto čís-

le Štiavnických novín   informu-

je o činnosti, ktorú sme uskutoč-

nili v Špeciálnej základnej škole v 

Banskej Štiavnici v školskom roku 

2013/2014. Pod vedením koordi-

nátora drogovej prevencie v ŠZŠ 

PhDr. Jozefa Kalla, sme v uplynu-

lom školskom roku realizovali pra-

videlné stretnutia spojené s pre-

ventívnou činnosťou na tejto škole. 

Počas  každého mesiaca sme inten-

zívne pracovali na podpore proso-

ciálneho správania, na podpore je-

dinečnosti žiakov prostredníctvom 

aktivít, ktoré tematicky koreš-

pondovali s jednotlivými okruhmi 

určenými na prácu v šk. roku 

2013/2014. V mesiacoch október 

a december  sme zorganizovali be-

sedu spojenú s aktivitami na tému 

Zdravá výživa určenú  pre žiakov 

I.  aj II. stupňa, kde sme sa snaži-

li mladším žiakom priblížiť potrebu 

zdravého stravovania sa, potrebu 

utvrdzovania hygienických návy-

kov počas stravovania, možnosti 

využitia základných potravín v je-

dálničku,   podpora pitného režimu 

– čistá voda. U starších žiakov sme 

sa  zamerali viac na prevenciu faj-

čenia a nadmerného užívania alko-

holických nápojov a návykových lá-

tok.  

Keďže väčšina žiakov  tejto školy 

pochádza  zo sociálne znevýhod-

neného prostredia, snažili sme sa 

dievčatám aj prostredníctvom témy 

Riziká predčasnej sexuality poskyt-

núť všeobecné a základné informá-

cie o prevencii v oblasti sexuálneho 

života, PPCH, ako aj o antikoncepč-

ných metódach. V zimných mesia-

coch január a február sme  deťom 

ukázali ako efektívne a zmysluplne 

sa dá tráviť voľný čas, ktorým dis-

ponujú prostredníctvom hier a po-

bytu na čerstvom vzduchu.  V ďal-

šom mesiaci sme upozornili na Deň 

vody – voda pre žiakov, kde sme vy-

tvorili nádherné vesmírne rakety z 

PET fl iaš (I. stupeň). 

Pre II. stupeň sme zrealizova-

li besedu na tému Šikanovanie a 

jeho prevencia, snažili sme sa žia-

kov II. stupňa oboznámiť s týmto 

pojmom, ukázať im, kde sú   hra-

nice morálneho, slušného, aser-

tívneho a  nenásilného  správania 

sa , ktoré oni často prekračujú, čo 

je trestno - právna zodpovednosť.  

Posledný školský mesiac sme so 

žiakmi  celej školy strávili prí-

jemný Deň pod slnkom, kde sme 

prostredníctvom hier a aktivít za-

vŕšili našu celoročnú a veľmi aktív-

nu spoluprácu. 

V školskom roku 2013/ 2014sa 

zapojilo do jednotlivých aktivít 32 

žiakov ŠZŠ.  Chceme sa   prostred-

níctvom Štiavnických novín poďa-

kovať za celoročnú spoluprácu a 

zaželať úspešný vstup do nového 

školského roka nielen žiakom ŠZŠ 

v Banskej Štiavnici, ale aj žiakom z 

iných škôl, pedagógom a rodičom. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v 

novom školskom roku.  

CPPPaP Banská Štiavnica

Poradenské centrum 
v Špeciálnej základnej škole

Talentovaní maliari v Banskej Štiavnici

Hlas  svedomia

Výčitka srdca vlastného

- ťažké bdenie až k ránu,

je mútna rieka bez brehov

a moc má nevídanú.

Môžeš prejsť krížom šíry svet,

putovať celé veky,

múdrosť kníh poznať naspamäť,

byť niktošom, či niekým,

môžeš bohatstvom oplývať,

byť mladý - ružolíci,

no tvoja duša bude mať

tvár starca o palici.

Môžeš mať tisíc tátošov,

pýšiť sa krídlom orlím,

hriechom zamknutý do okov

neujdeš pred svedomím.

Nad tebou držať bude stráž 

tvoj pán i sluha verný,

hlasu jeho sa neschováš,

nebuchneš pred ním dvermi.

Až nakoniec sa  vrátiš sám,

pokľakneš na bodľačí,

tvárou v tvár vlastným výčitkám 

a odpustíš si v plači.

Janka Bernáthová
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Heslo dňa 

I.trieda dospelí

2. kolo hralo sa 9.8.2014

Sitno Banská Štiavnica - OŠK 

Stará Kremnička. 2:1 (1:1)

Góly: 40.min. Kminiak p.k., 86. 

Kmeť

Vylúčení: 7.min Čík

Zostava: Kraják-Halát (90.Bo-

roška), Čík, Beták, Ferenčík, 

Beňadik, Kmeť, Kminiak, Hrab-

ko (50.Židík M.,79.Binder Š.), 

Chmelina (87.Javorský), Šovčík 

(33.Číž)

V zápase 2 nováčikov súťaže sa 

hral bojovný futbal i keď prie-

mernej úrovne. Naše mužstvo 

odohralo 83 minút len s desiati-

mi hráčmi čo ovplyvnilo priebeh 

celého zápasu. Po zlej rozohráv-

ke v 7. min. na polovici ihris-

ka našou obranou sa k lopte do-

stal hosťujúci hráč, ktorý mohol 

isť sám na brankára, toho fau-

loval Čik, za čo uvidel červenú 

kartu. Ďalší úder pre naše muž-

stvo prišiel hneď po rozohratí 

priameho kopu. Hostia dotla-

čili loptu do našej siete a otvo-

rili skóre zápasu. Od tej chvíle 

sa naše mužstvo snažilo o vy-

rovnanie, ale zahadzovalo jed-

nu šancu za druhou. V 14.min 

sa po peknej prihrávke ocitol 

sám pred brankárom Chmeli-

na, no strelil iba do neho. Dob-

rú príležitosť zahodil v 23.min. 

i Beňadik. Peknú strelu hostí v 

24.min Kraják vyrazil. Na dru-

hej strane v 34. min. Hrabkovu 

strelu takisto hosťujúci brankár 

vyrazil. Brankár Kraják sa vy-

znamenal v 37.min., keď vytia-

hol zo šibenice strelu hráča hos-

tí. Vyrovnania sme sa dočkali v 

40. min., keď po faule na Číža 

Kminiak bezpečne premenil po-

kutový kop.

V 2. polčase sme pokračovali v 

snahe o otočenie stavu v zápa-

se, čo sa nám podarilo až v 86. 

min., keď presný center z pravej 

strany Beňadika našiel v 16-tke 

Kmeťa, ktorý hlavičkou k tyči 

nedal šancu hosťujúcemu bran-

károvi a strelil náš víťazný gól. 

Treba pochváliť našich hráčov 

za snahu a bojovnosť, ktorou 

otočili zápas

Kam za futbalom?

I.trieda dospelí

3.kolo hrá sa 17.8.2014 o 16.00 hod.

Tabuľka: 

Inter Horná Ves - Sitno Banská 

Štiavnica

II.liga starších a mladších žia-

kov

3. kolo hrá sa 17.8.2014

FK Lučenec - Sitno Banská 

Štiavnica

II. liga MŽ U13 skupina JUH

FK Sitno Banská Štiavnica 1:0 

(0:0) MFK Žarnovica  

Mladší žiaci nám všetkým spra-

vili radosť hneď na začiatku sú-

ťaže, kde sa začína prejavovať 

sila ročníkov 2003/2004, ktoré 

otvárajú svoju sezónu u mlad-

ších žiakov za pomoci brankára 

Mateja Palova a medvedíkov v 

obrane Kružlica s Luptákom. 

Je len škoda, že okrem skal-

ných rodičovských fanúšikov 

si ostatní nenájdu čas pre svo-

je deti a neprídu povzbudiť svo-

je ratolesti. II. liga SŽ U15 sku-

pina JUH  

FK Sitno Banská Štiavnica 0:4 

(0:2) MFK Žarnovica

V prvom zápase sezóny sa pre-

javila netrénovanosť takzva-

ných opôr tímu. Výpadok roč-

níka 2001 nás bude sprevádzať 

počas celej sezóny. Mladšie roč-

níky potrebujú čas na adaptáciu 

vo vyššej žiackej kategórii.

Ivan Javorský, 

Richard Neubauer

Odohrali sme 83 minút len 
s desiatimi hráčmi

1. Bzenica 2 2 0 0 3:1 6

2. Brehy 2 1 1 0 6:3 4

3. Banská Štiavnica 2 1 1 0 2:1 4

4. Tekovská Breznica 2 1 1 0 2:1 4

5. Hodruša-Hámre 1 1 0 0 5:1 3

6. Lovča 2 1 0 1 4:3 3

7. Horná Ves 2 1 0 1 3:6 3

8. Hliník nad Hronom 2 0 2 0 3:3 2

9. Veľká Lehota 2 0 2 0 1:1 2

10. Kremnica 1 0 1 0 1:1 1

11. Janova Lehota 2 0 1 1 0:1 1

12. Slaská 2 0 1 1 1:3 1

13. Stará Kremnička 2 0 0 2 2:4 0

14. Lutila 2 0 0 2 1:5 0

Mladí futbalisti II. ligy foto archív šn

Slovenský 
pohár v 
triatlone

V sobotu sa v Starej Turej zišli vy-

znávači tohto zaujímavého špor-

tu už na 6. kole. Prezentovala sa 

100-ka pretekárov z celého Slo-

venska, ale aj z Čiech, ktorí to sem 

mali blízko. Súťažilo sa v šprinte, 

750m plávanie, 20km cyklistika a 

5km beh. Plávalo sa v jazere v prí-

jemnej 23ºC voda, cyklistika bola 

dosť náročná, kopcovitá a beh sa 

absolvoval v okolí jazera. Najviac 

síl mal v záverečnom behu Miro-

slav Ozorák z Nových Zámkov, 

ktorý zvíťazil a vedie aj celkové v 

tejto súťaži. Výborný výkon podal 

aj Tomáš Nemčok z KMT Banská 

Štiavnica, keď v kategórii muži 

30-35 roční v tejto vekovej sku-

pine obsadil 1.miesto, je to jeho 

tohtoročné maximum. Za dobrú 

dlhoročnú úspešnú činnosť si za-

slúži uznanie. 

Vlado Nemčok, st. KMT BŠ  

Zážitkový 
seminár 
„Cesta ku šťastiu a úsmevu, radosť zo 

života“

21.8.2014, začiatok o 10:00 hod., 

Banská Štiavnica, Hostel sv. Juraj

Pozývame Vás na 4-dňové sústre-

denie (od 21. - 24. augusta 2014), 

plné praktických cvičení a zážitkov 

na ceste ku šťastiu a radosti. Čaká 

Vás zvýšenie energie, vnútorný 

úsmev, meditácie, rozvinutie kre-

ativity. Seminárom vás budú viesť 

Tina Topi (Martina Topalovic) a 

Iskra (Peter Poslušný). Organizá-

tor: Centrum Cesta k sebe, bližšie 

info: http://cestaksebe.com.

„Práca je posledný zúfalý pokus ako 

získať peniaze.“
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služby

Predám RD v blízkosti Dudiniec,  

super cena, tel.č.: 0948 959 697

Predám  prerobený  2 – izb. teh- 

lový byt  na Križovatke. Cena 34 tis. 

€. Tel. 0907 791 861

Predám 1-izbový byt v Banskej  

Štiavnici, na Križovatke. Byt je po 

kompletnej rekonštrukcii. Cena 25 

500 €. Tel.č. 0917 781 074

Prenajmem 1-izbový byt v Ban- 

skej Štiavnici, cena dohodou, tel.č. 

0910 422 167

Prenajmem 1-izbový zariadený  

byt v Banskej Štiavnici. Kontaktuje-

te na 0905 124 948 od 25.8.2014.

Predám 3- izbový byt v pô- 

vodnom stave na Drieňovej, uli-

ca L.Svobodu 14. Cena 28.500,- €. 

Tel.č.: 0905 178 047

Dám do prenájmu 1 ½ izbový  

byt na Povrazníku. Cena dohodou, 

tel.č.: 0914 148 211 

Prenajmem 1-izbový byt na Kri- 

žovatke, nájomné 150,-€ + energie, 

tel.č.: 0903 964 689

Predám 2- izbový byt s pekným  

výhľadom na mesto, sídl. Drieňová, 

tel.č. 0915 777 765 

Taxi nonstop 0940 747 999 

Pôžičky Provident aj nezamest- 

naným, tel.č.: 0907 693 596

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- 

teľnosti v Dobrých realitách, tel.č.: 

0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-

il: madar@dobrereality.sk. 

Obnovujem písmenka na ná- 

hrobnom kameni zlatou a striebor-

nou farbou Banská Štiavnica a oko-

lie. Volať od 16.00 hod. na tel.č. 

0918 235 033 

reality

Masáže  Dolná 6/a v BS    Masáže  Dolná 6/a v BS    
Ponúkam rôzne druhy masáží napr: Ponúkam rôzne druhy masáží napr: 
Klasická, Refl exná chrbta, chodidiel, Klasická, Refl exná chrbta, chodidiel, 
Banková, Medová, Anticelulitídna, Banková, Medová, Anticelulitídna, 
Lávovými kameňmi, Aromaterapia, Lávovými kameňmi, Aromaterapia, 
Lymfodrenáž ručnú aj strojovú, In-Lymfodrenáž ručnú aj strojovú, In-
dickú masáž hlavy, Protimigrenóznu, dickú masáž hlavy, Protimigrenóznu, 
Relaxačnú, Kavitáciu a Rádiofrek-Relaxačnú, Kavitáciu a Rádiofrek-
venciu. Tiež môžete využiť infrasau-venciu. Tiež môžete využiť infrasau-

nu a trakčné lehátko. nu a trakčné lehátko. 
Stavte na tradíciu a kvalituStavte na tradíciu a kvalitu

tel.: 0908 648 707tel.: 0908 648 707

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 

zásypový kameň a 

dunajský štrk

Tel.: 0911 343 051

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

Rozhovor s Petrom Friseé:

Študovali ste organ skutočne veľ-

mi dlho na rôznych významných 

miestach a u rôznych významných 

ľudí. Rada by som sa opýtala, čo vás 

viedlo k študovaniu organu? Prečo ste 

si vybrali práve organ?

Úprimne, bolo to niečo ako malá revolúcia, 

pretože pôvodne som sa chcel stať klaviris-

tom, študoval som klavír, no potom, keď 

som mal deväť rokov, bol som na jednej sú-

ťaži a prehral som ju. Tak ma to naštvalo, 

až som si povedal, že už nikdy viac nebu-

dem hrať na klavíri. Hľadal som teda ne-

jakú alternatívu a rozhodol som sa pre or-

gan. Potom som šiel do kostola, skúsil si na 

organe zahrať a úplne som sa doňho zami-

loval.

A dobre ste spravili! V Banskej Štiavni-

ci však nie ste po prvýkrát. Čo vás opä-

tovne privádza na Slovensko a zvlášť 

do Banskej Štiavnice? Čo máte na Slo-

vensku tak radi?

No, bol som aj v Kremnici na festivale 

Kremnický hradný organ a aj tu na festi-

vale BachTribute pred dvomi rokmi. Slo-

vensko mám naozaj rád asi hlavne kvô-

li vašej minulosti, pretože nebola ľahká, 

najmä politicky. Je tu toho toľko, čo sa ešte 

môže zrealizovať, uskutočniť a objaviť, toľ-

ko, čo ešte môže byť vytvorené, a myslím, 

že je to tento duch, ktorý mám tak rád. Cí-

tiť to práve tu, v Banskej Štiavnici, pretože 

je to mesto, ktoré bolo mŕtve, ale povstalo k 

novému životu, k novému rozkvetu, hlav-

ne čo sa týka hudby, a to ma veľmi inšpi-

ruje. Vo Viedni je hudba taká chladná, rov-

naká už sto rokov a nie je tam nič, čo by ste 

mohli vynájsť, všetko už bolo spravené. Ale 

tu je toho ešte veľa neurobeného a čo nao-

zaj milujem je, že máte skvelých posluchá-

čov. Prichádza vždy veľa ľudí a skutočne 

počúvajú a páči sa im to. Ešte nepoznajú 

všetky podoby hudby a baví ich to objavo-

vanie. No asi je to hlavne prednosť východ-

ného Slovenska, pretože napríklad v Brati-

slave hudba už nie je taká „neobjavená“.

To ste vystihli! A čo robíte teraz? Učí-

te organ?

Nie, neučím organ, som koncertný orga-

nista. To je jedna časť náplne môjho živo-

ta a druhá je organizovanie orchestra, tak-

že som aj niečo ako manažér kultúry. To 

nás tak spája s Matúšom Sliackym, pre-

tože viem, aká je to ťažká práca nájsť pe-

niaze a ľudí. Takže hrám a trochu aj učím, 

ale len súkromne. Pripravujem niektorých 

študentov na prijímacie skúšky na univer-

zitu. 

No a nakoniec by som sa vás rada opý-

tala, vzhľadom na váš pestrý život, čo 

považujete za najväčší úspech vo va-

šej, nazvime to, organovej kariére?

Tak, pre mňa osobne bolo najväčším úspe-

chom keď som bol na turné v Mexiku. Mal 

som tam koncert, na ktorom bolo šesť tisíc 

poslucháčov a potom som musel celé tri ho-

diny rozdávať autogramy. Cítil som sa as-

poň nachvíľu ako popová hviezda! 

Ďakujem vám teda krásne za tento 

obohacujúci rozhovor a úžasný kon-

cert!  Lucia Švecová

Festival Bachovej hudby 2014


