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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

v mesiaci apríl po veľko-

nočných sviatkoch a jarnom 

čistení miestnych komunikácií 

v meste pokračovalo po 

celoplošnej vysprávke novým 

asfaltovým povrchom. 

V 17. týždni boli realizované vy-

správky MK na uliciach:

• Železničiarska,

• Robotnícka,

• Na Matej štôlňu,

• Námestie padlých hrdinov (MŠ),

• Bratská 14,15,16

Pokračujeme s vysprávkami miest-

nych komunikácií.

Realizujeme vysprávky miest-

nych komunikácií na uliciach:

• Námestie padlých hrdinov (MŠ), 

stred ostrovčeka bude dosypaný 

zeminou a vysadený kvetmi,

• Na Matej štôlňu.

Vysprávky realizuje fi rma Re-

novia, s.r.o. S úpravou ďalších ulíc 

budeme pokračovať.

Predpokladané náklady - cca 

35 000€.

Je potešiteľné, že okrem prebie-

hajúceho jarného upratovania 

miestnych komunikácií v  Banskej 

Štiavnici sa nezabúda ani na úpra-

vy v okolitých častiach mesta, aby 

obyvatelia tu bývajúci a  prechá-

dzajúci týmito úpravami a  celo-

plošnými novými asfaltovými po-

vrchmi boli spokojní a život bol aj 

tu krajší...

MsÚ

Ďalšie vysprávky miestnych komunikácií

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Oslavy 77. výročia oslobodenia mesta
Slovenský zväz protifašistic-

kých bojovníkov, základná 

organizácia Banská Štiavnica 

pri príležitosti 77. výročia 

ukončenia II. sv. vojny 

usporiadala spolu s Mestom 

Banská Štiavnica pietny akt 

spojený s položením kytíc 

pri príležitosti 77. výročia 

víťazstva nad fašizmom, 

v pondelok dňa 9. mája 

2022 pri Pamätníku padlých 

hrdinov nad poštou. 

Spomienkového aktu sa zú-

častnili zástupcovia mesta Ban-

ská Štiavnica: prednostka MsÚ 

Ing. Ivana Nikolajová, zástup-

ca primátorky Ing. Marián Zim-

mermann, poslanci MsZ, pred-

seda ZO SZPB Vladimír Poprac, 

zástupcovia Únie vojnových vete-

ránov SR, žiaci ZŠ J. Kollára s pani 

učiteľkou a občania nášho mesta. 

Po štátnej hymne, básni, ktorú 

predniesla Katarína Kissová a po-

ložení kytíc nasledovali príhovory 

zástupcu mesta Banská Štiavnica 

a ZO Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov. Záver pat-

ril hymnickej piesni „Kto za pravdu 

horí“. Česť a  sláva všetkým hrdi-

nom, ktorí položili svoje životy za 

našu slobodu!

Michal Kríž

Účastníci spomienkových osláv pred pamätníkom foto Michal Kríž �3.str.



2
číslo 18 • 12. máj 2022

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

DIÁR
z programu

primátorky

9.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie k  fi nanč-

nému zabezpečeniu realizá-

cie projektu Smart City na 

Ministerstve investícií, regio-

nálneho rozvoja a  informati-

zácie Slovenskej republiky.

10.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Prijatie podpredsedu vlády 

a ministra hospodárstva SR R. 

Sulíka s rodinou Geissenovou.

  Pracovné rokovanie k  zabez-

pečeniu stavebných akcií na 

ulici Dolná Resla.

11.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR v Ban-

skej Štiavnici.

  Pracovné rokovanie s  pro-

jektantom a  kontrolný deň – 

úprava verejných priestran-

stiev Dolná Resla.

12.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Stretnutie salamandrového 

prípravného výboru pre za-

bezpečenie 17. EKHT/14. SB-

MOS.

  Pracovné rokovanie s  pani 

Corneliou Reibach-Stambolija 

z  Rakúskeho veľvyslanectva v 

Slovenskej republike.

  Občiansky obrad - uvítanie 

detí do života.

  Účasť na prezentácii novej kni-

hy V. Protopopova.

13.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Účasť na predstavení makety 

mesta verejnosti.

14.5.

  Slávnostné prijatie občana 

nášho mesta v  obradnej sieni 

v  budove radnice pri príleži-

tosti oslavy životného jubilea.

  Individuálne uvítanie do života.

  Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

2.5. v Rádiu Slovensko o 5.05 bola 

reportáž o  unikátnej operácii pe-

čene – prvej na Slovensku, ktorá 

sa uskutočnila v  tento deň, pres-

ne pred štvrťstoročím 2.5.1997 

v Rooseveltovej nemocnici Banská 

Bystrica. V operačnom lekárskom 

tíme nebol nikto iný ako aj ban-

skoštiavnický rodák MUDr. Fran-

tišek Hampl.

3.5. Bol Svetový deň tlače. Aj v tej-

to sfére má B. Štiavnica výnimočné 

postavenie. Zanedlho po obsade-

ní Budína Turkami v  r. 1541 vy-

šli v B. Štiavnici prvé noviny, ktoré 

boli súčasne prvými novinami na 

území Slovenska. Ich hlavným ob-

sahom bolo informovanie o aktivi-

tách Turkov v Uhorsku. V r. 1786 

aj za výraznej spoluúčasti profeso-

rov Baníckej akadémie v  B. Štiav-

nici, renomovaní vedci a odborníci 

z  Európy i  zámoria rozhodli o  vy-

dávaní prvého medzinárodného 

vedeckého časopisu na svete „Ber-

gbaukunde“ (Baníctvo), ktorého I. 

číslo vyšlo v  r. 1789. Odborné ča-

sopisy celouhorského charakte-

ru vychádzali v B. Štiavnici hlavne 

vďaka redakcii profesorov bansko-

štiavnickej „alma mater“ v 19., ako 

aj začiatkom 20. storočia. Po vzni-

ku I. ČSR vychádzalo v B. Štiavni-

ci kontinuitne viacero novín, bolo 

tomu tak aj počas II. sv. vojny i po 

jej skončení. V  r. 1968, ešte kon-

com augusta, vyšlo špeciálne vyda-

nie Štiavnickej mlade, ktorá ostro 

odsúdila okupáciu vojsk Varšavskej 

zmluvy. Už v  decembri 1989 vyš-

la Štiavnická verejnosť, ktorá rea-

govala na aktuálnu vnútropolitic-

kú situáciu s aktualizáciou na naše 

mesto a región. V marci 1990 vyš-

lo I. číslo Štiavnických novín, ktoré 

nepretržite vychádzajú až dodnes.

4.5. v  Rádiu Lumen o  6.30 bola 

spomienka na trnavského astro-

nóma Jána Šajnoviča, ktorý zomrel 

v  tento deň v  r. 1785 a  ktorý do-

prevádzal svetoznámeho astronó-

ma Maximiliána Hella, rodáka zo 

Štiavnických Baní na jeho vedeckej 

expedícii za Severným Polárnym 

kruhom v  r. 1769 a  ktorý okrem 

iného určil pomerne veľmi presne, 

tak ako sa to dovtedy nepodarilo 

nikomu na svete, vzdialenosť Zeme 

od Slnka.

4.5. v  Rádiu Lumen od 10.08 

do 12.00 bola relácia venovaná 

86-ročnému niekdajšiemu vynika-

júcemu archivárovi a  zakladateľo-

vi slovenskej campanológie (vedy 

o zvonoch) PhDr. Jurajovi Spiritzo-

vi, CSc. Po skončení vysokoškol-

ských štúdií najprv pracoval v Štát-

nom ústrednom banskom archíve 

v B. Štiavnici a následne na archív-

nej správe ministerstva vnútra, pod 

ktoré organizačné i odborné riade-

nie patril archív. Za mnoho, čo do-

siahol archív, môže vďačiť prá-

ve jeho trvalej starostlivosti o jeho 

rozvoj.

6.5. v  Rádiu Lumen o  6.30 bola 

spomienka na Karola Plicku, kto-

rý zomrel v  tento deň v  r. 1987. 

Bol strýkom PhDr. Ester Plicko-

vej, CSc., vynikajúcej etnografky, 

ktorá dosiahla mimoriadne výsled-

ky pri výskume baníckej ľudovej 

kultúry v  našom regióne. Bol to 

práve on, ktorý jej dopomohol vy-

dať sa na túto jej celoživotnú profe-

sionálnu dráhu.

6.5. v Rádiu Devín o 7.15 bola spo-

mienka na PhDr. Milana Jankov-

ského, dlhoročného riaditeľa Galé-

rie mesta Bratislavy. Bol dôverným 

priateľom národného umelca, 

akad. maliara Jozefa Kollára a bolo 

jeho najväčšou zásluhou, že jeho 

vzácne obrazy sa ocitli v zbierkach 

mestskej galérie v Bratislave, aj na 

viacerých výstavách, a  to nielen 

v Bratislave.

6.5. v  Rádiu Slovensko o  12.30 

a  v  repríze 7.5. o  2.05 hovoril 

banskoštiavnický rodák a  euro-

poslanec Robert Hajšel o súčasnej 

a ďalšej možnej energetickej kríze 

v Európe.

Aj v predchádzajúcom týždni nebo-

lo dňa, aby vo viacerých médiách 

nevystupoval Exštiavničan Jaro-

slav Naď, minister obrany SR v sú-

vislosti s vojnou na Ukrajine a v sú-

vzťažnostiach s  touto vojnou so 

Slovenskom.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Zvoz 
zmesového komunálneho od-

padu „2x ročne“

Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica, oznamujú obča-

nom mesta, že sa dňa 17.5.2022 

uskutoční zvoz „2x ročne“, a to na uli-

ciach: Koncová a Pustá.

Miloslav Filjač, riaditeľ podniku

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.
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Sanačné práce na Antolskej ulici  foto archív autora

Na lokalite Lintich prebieha 

sanácia environmentálnych 

záťaží Banská Štiavnica - 

odkalisko Lintich - SK/EZ/

BS/85 a Svätý Anton - líniové 

odkalisko (Lintich - Sv. 

Anton) SK/EZ/BS/87, ktoré 

sú pozostatkom po úprave 

a hutníckom spracovaní rúd 

v minulosti. 

Investorom sú Rudne bane, š.p., 

celková výška investície dosiahne 

cca 2 mil EUR. Projekt sa začal vy-

konávať v roku 2019 a bude ukon-

čený do konca roka 2022. Realizuje 

ho konzorcium fi riem EBA s.r.o  – 

GeoSlovakia s.r.o. – LS a.s.

Cieľom projektu je zamedziť ší-

reniu ťažkých kovov z  odkalis-

ka a  háld do okolia, ako aj zlep-

šiť stabilitu hrádze na odkalisku 

Lintich a  vybudovať chýbajúce 

bezpečnostné prvky, ktoré budú 

z priestoru odkaliska efektívne od-

vádzať zrážkovú vodu.

Peter Žitňan, riaditeľ Rudné 

bane, š. p., Banská Štiavnica

Sanácia 
environmentálnej záťaže

V utorok 10.5. v obradnej 

miestnosti MsÚ primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková prijala podpred-

sedu vlády a ministra hospo-

dárstva SR Richarda Sulíka 

s rodinou Geissenovou.

Po privítaní a oboznámení hostí pri-

mátorkou s históriou nášho mesta 

nasledoval zápis do pamätnej kni-

hy mesta, odovzdanie prezentov 

a  spoločné fotenie. Ďalší program 

ministra s manželmi Carmen a Ro-

bertom Geissovcami a  ich dvoma 

dcérami Shaniou a Davinou pokra-

čoval v našom meste.

Nemecká rodinka navštívila okrem 

radnice aj miestnu strelnicu. Vyvr-

cholením návštevy Geissenovcov 

v Banskej Štiavnici bola návšteva 

Banky lásky, ktorá sídli v dome, kde 

prežila väčšinu života Marína, kto-

rej Andrej Sládkovič venoval najdlh-

šiu ľúbostnú báseň sveta - Marína.

Michal Kríž

Vzácna návšteva na radnici

Príhovor k 77. výročiu 
oslobodenia mesta
Vážení členovia ZO SZPB, vážené 

dámy, vážení páni!

Stretávame sa tu dnes, aby sme 

si pripomenuli významný míľnik 

v  histórii. Z  historického hľadiska 

už to všetci veľmi dobre poznáme 

a  prirodzene sa zžívame s  udalos-

ťami, ktoré zmenili vývoj dejín nie-

len na celom území republiky, ale 

i v našom meste. 8. máj je deň, keď 

si pripomíname už 77. výročie oslo-

bodenia a ďakujeme všetkým, ktorí 

našli v sebe odvahu pridať sa do ob-

čianskeho odboja ako spočiatku ne-

nápadného odporu, pomôcť parti-

zánom, sebe navzájom, čakať na akt 

oslobodenia prichádzajúcou oslo-

boditeľskou armádou.

Posolstvo našich predkov bojujú-

cich za svoj národ, pravdu, česť žije 

v nás a naďalej by sme ho mali po-

súvať ďalej. Pretože iba tak zacho-

váme spomienku na hrdinstvá čias 

minulých, z ktorých sa, verím, po-

učíme. Viac ako hlboké slovné spo-

jenia uprednostnime malé činy s hl-

bokým významom. Mementom na 

to, že život je nevyspytateľný a po-

môcť či zachrániť potrebuje aspoň 

raz za život každý z nás, je i súčas-

né obdobie, ktoré si historicky bu-

deme pripomínať ako núdzový stav, 

premenlivú epidemiologickú situá-

ciu a zákaz toho, čo sme do marca 

roku 2020 považovali za absolútnu 

samozrejmosť. Naraz sa učíme spo-

ločensky žiť, fungovať odznova.

Vážení prítomní,

kým my si tu dnes pripomíname 

oslobodenie, kúsok na východ od 

nás sa bojuje. A to, čo je pre nás dáv-

nou históriou, je pre ukrajinský ná-

rod trpkou skutočnosťou. Vojna, 

ktorá tam vypukla, má za následok 

aj masívny exodus civilného obyva-

teľstva z  bojmi postihnutého úze-

mia. Občanov Ukrajiny máme pri-

hlásených na pobyt aj v  našom 

meste. Moja vďaka patrí všetkým, 

ktorí týmto ľuďom akokoľvek po-

mohli, či už zapojením sa do zbie-

rok, poskytnutím ubytovania, ale-

bo len dobrou radou pri náhodnom 

stretnutí. Dnes netušíme, ako dlho 

budú našimi hosťami. Ak ale raz, 

keď pôjdu domov, budú na Ban-

skú Štiavnicu a Banskoštiavničanov 

spomínať, ako na priateľskú a  po-

hostinnú komunitu, bude to zname-

nať, že sme si zobrali k srdcu odkaz 

tých, ktorí položili pred 77 rokmi ži-

voty za to, aby nás zbavili fašistické-

ho režimu potláčajúceho práva na 

slobodné vyslovovanie svojho ná-

zoru, práva na slobodné rozhodo-

vanie sa. Naši osloboditelia nás pred 

77 rokmi zbavili strachu zo straty 

domova či dokonca vlastných živo-

tov, len preto, že patríme k  inému 

národu či rase. Teraz je ten čas, aby 

sme aj my ukázali, že sme tolerant-

ní, ochotní pomôcť a neodsudzuje-

me iných, napríklad len preto, lebo 

nehovoria rovnakou rečou ako my.

Vážení spoluobčania, vážení prí-

tomní!

Každá vojna je krutá, či už je útoč-

ná alebo obranná. Krutá je tým, že 

v  nej prichádzajú o  život nevinní 

bez ohľadu na vek, pohlavie, poli-

tické či náboženské presvedčenie. 

Každý vyhasnutý ľudský život bolí. 

Preto poďakujme všetkým, ktorí 

obetovali svoj život v boji za slobo-

du a pri oslobodzovaní nášho mes-

ta, našej domoviny. Česť pamiatke 

našim osloboditeľom, ako aj všet-

kým civilným obetiam hrôz druhej 

svetovej vojny!

Uctime si nielen ich pamiatku, ale aj 

pamiatku všetkých obetí II. sveto-

vej vojny tichou spomienkou a mi-

nútou ticha s  najväčším našim že-

laním, aby na celom svete utíchli 

zbrane a zavládol mier.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oslavy 77. výročia oslobodenia mesta

Delegácia v obradnej miestnosti historickej radnice  foto Michal Kríž

�1.str.
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Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 v znení Dodatku č. 1 pre rok 2022

Žiadateľ Účel
Požadova-
ná výška 
dotácie

Navrhnu-
tá výška 
dotácie
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u Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho; 

Banská Štiavnica

Zhotovenie medailí pri príležitosti 100. výročia 

stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici
1000,00€ 500,00€

Slovenský skauting, 54. zbor Posledného spojenectva 

Banská Štiavnica
Zodpovedný skaut 1000,00€ 500,00€

Eleuzína; Banská Štiavnica Flautokruhy / Flutes en cercle 6935,00€ 0,00€

Spolu 8935,00€ 1000,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2022: 1000€
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a Slovenský zväz telesne postihnutých; ZO č.  125 

Banská Štiavnica

Termálne kúpele – Rekondícia pre ľudí 

so zdravotným postihnutím
660,00€ 450,00€

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica „Aj náš svet je pestrý“ 1000,00€ 600,00 €

Špeciálna základná škola; Banská Štiavnica Denný letný tábor 2022 2297,00€ 950,00€

MARGARÉTKA; Banská Štiavnica Podpora sociálnej služby 3000,00€ vyradenie *

Spolu 6957,00€ 2000,00€

* vyradenie z ďalšieho postupu o poskytnutie dotácie §4 odst. 4 VZN

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2022: 2000€
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Živena, spolok slovenských žien; Miestny odbor  Živeny Banská 

Štiavnica

Sme v tom spolu – rozvoj, podpora a vzdeláva-

nie žien
1000,00€ 500,00€

Iniciatíva za živé mesto; Banská Štiavnica
CITADELA 2022 minifestival o fenoménoch his-

tórie, vedy, umenia a každodennosti
1800,00€ 500,00€

Rodičia a priatelia MŠ ul. 1 . mája č. 4, Banská Štiavnica Štiavnická tržnica 1197,50€ 900,00€

Slovenské banské múzeum; Banská Štiavnica Kultúrny rok 2022 v Slovenskom banskom múzeu 3980,00€ 600,00€

Občianske združenie Spectaculum; Banská Štiavnica Zvuk for Štiavnica 2022 1000,00€ 400,00€

Spevokol Štiavničan; Banská Štiavnica Činnosť v roku 2022 3650,00€ 2000,00€

Pekná hudba; Bratislava Festival peknej hudby 3000,00€ 400,00€

GALÉRIA BANSKOŠTIAVNICKÝ BETLEHEM s.r.o.; 

Banská Štiavnica
BANSKÁ ŠTIAVNICA – MODEL MESTA 1900,00€ 300,00€

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica Podpora repríz Dlhý nos v roku 2022 2000,00€ 300,00€

PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ; Banská Štiavnica
Duchovný a  umelecký odkaz banskoštiavnickej 

Kalvárie
4100,00€ 400,00€

Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Banskej 

Štiavnici 
Banskoštiavnické kladivká 2022 4300,00€ 400,00€

Občianske združenie Capalest 20. ročník festivalu Cap á l´Est 7500,00€ 300,00€

Pohronské osvetové stredisko; Žiar nad Hronom Osveta a Banská Štiavnica 1200,00€ 0,00€

Spolu 36627,50€ 7000,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2022: 7000€
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Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica 4. liga v stolnom tenise, krúžok žiakov 1000,00€ 600,00€

Športový klub Atléti BS, Banská Štiavnica Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 2022 7800,00€ 5000,00€

Klub slovenských turistov Dr. Téryho; Banská Štiavnica

Značenie a úprava turistických trás, výmena po-

škodených smeroviek, údržba TIM (smerovní-

kov)

300,00€ 300,00€

Sitno Enduro Team (SET); Banská Štiavnica

Usporiadanie Medzinárodných Majstrovstiev 

v enduro a zúčastňovanie sa  celoročného medzi-

národného seriálu

6500,00€ 2000,00€

Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica

Športová činnosť futbalových mužstiev pre 

rok 2022 – CELOROČNÉ SÚŤAŽE MUŽSTIEV 

(predprípravky, prípravky, starší a mladší žiaci, 

dorast a muži)

25300,00€ 16100,00€

Spolu 40900,00€ 24000,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2022: 30000€

AKTUALITY

V zmysle VZN č. 2/2018 

v znení dodatku č. 1 pre 

rok 2022 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica, bolo 

k 31. decembru 2021 na 

mestský úrad doručených 

celkovo 31 žiadostí o poskyt-

nutie dotácie. 

Z toho pre oblasť sociálnu a zdravot-

nú boli podané 4 žiadosti, pre oblasť 

školstva 3 žiadosti, pre oblasť kultú-

ry 13 žiadostí, pre oblasť športu 5 žia-

dostí a pre oblasť regionálneho rozvo-

ja a  životného prostredia 6  žiadostí. 

Žiadosti boli predložené na posúdenie 

príslušným komisiám mestského za-

stupiteľstva.

Pridelenie dotácie na návrh prísluš-

nej komisie mestského zastupiteľstva 

schvaľuje primátor mesta v čiastke do 

1 000€ vrátane a mestské zastupiteľ-

stvo v  čiastke nad 1  000€. Mestské 

zastupiteľstvo v uznesení č. 31/2022 

zo dňa 27.4.2022 schválilo 4 žiados-

ti o  poskytnutie dotácie, konkrétne 

pre žiadateľov Spevokol Štiavničan; 

Banská Štiavnica, Futbalový klub Sit-

no Banská Štiavnica, Športový klub 

Atléti BS, Sitno Enduro Team (SET); 

Banská Štiavnica.

Ostatné žiadosti, ktoré sú v  kompe-

tencii primátora mesta, boli schvále-

né vo výške odporúčanej príslušnými 

komisiami mestského zastupiteľstva.

MsÚ

Prehľad dotácií poskytovaných 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 pre rok 2022

�5.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Prehľad dotácií poskytovaných 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 pre rok 2022

                          Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 
v znení Dodatku č. 1 pre rok 2022

Žiadateľ Účel
Požadova-
ná výška 
dotácie

Navrhnu-
tá výška 
dotácie
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TÚLAVÁ LABKA; Banská Štiavnica
Sterilizácie a  veterinárne ošetrenie túlavých 

psov a mačiek
6200,00€ 500,00€

SENIOR LILIEN; Banská Štiavnica Kastrácie, krmivo 500,00€ 500,00€

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slo-

vensku; Banská Štiavnica

Návrh obnovy strechy z  dreveného šindľa – 

evanjelický cintorín
5200,00€ 1000,00€

KALVÁRSKY FOND; Banská  Štiavnica
Úprava vstupného chodníka na Kalvárii – III. 

etapa
1800,00€ 1000,00€

TUR; Bratislava EKOTOPFILM - ENVIROFILM 1000,00€ vyradenie*

MFF Eko , s.r.o.; Bratislava EKOTOPFILM -ENVIROFILM 1000,00€ 0,00€

Spolu 15700€ 3000,00€

* žiadosť o vyradenie z ďalšieho postupu o poskytnutie dotácie 

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2022: 3000€

Jarné upratovanie mesta 

po zimnej údržbe začalo aj 

v našom meste už od začiatku 

mesiaca marec ešte pred 

veľkonočnými sviatkami.

Jarné čistenie vykonávajú len za-

mestnanci Technických služieb, 

m. p., Banská Štiavnica a sporadic-

ky pracovníci malých obecných slu-

žieb, ktorí sa nasadzovali do jarné-

ho upratovania a čistenia v rôznych 

častiach mesta podľa ich rozpisu 

dochádzky do zamestnania (2x týž-

denne).

Od 16. týždňa bol opäť nasadený na 

zametanie ulíc v  meste Mercedes 

Unimog – zametacie vozidlo, ktoré 

bolo v  oprave. Týmto vozidlom sa 

dozametávajú všetky mestské čas-

ti od najfrekventovanejších miest, 

t. j. na uliciach: Križovatka, Dol-

ná, Kammerhof-

ská, Akademická, 

Mierová, Radničné 

nám., Nám. sv. Tro-

jice, Sládkovičova.

Postupne sa bude 

pokračovať podľa 

schváleného orien-

tačného harmo-

nogramu čistenia 

mesta, s  ktorým 

meškáme z  dôvo-

du poruchy na špe-

ciálnom zameta-

com vozidle.

Obyvatelia mesta 

v  prípade konkrét-

nych pripomienok ohľadom jarné-

ho čistenia mesta sa môžu obracať 

na zástupcu riaditeľa č. 2 JUDr. Gej-

zu Volfa na č. tel.: 0905 491 034. 

V prípade oprávnených požiadaviek 

zo strany občanov bude situácia 

riešená podľa možností a  poveter-

nostnej situácie okamžite! Za poro-

zumenie ďakujeme!

Michal Kríž

Jarné čistenie mesta pokračuje

Tip na pešiu turistiku - Náučný 

chodník Žakýlske pleso

Náročnosť: stredná

Dĺžka: 6,9 km, prevýšenie 262 m

Trvanie: 3,5 h

Počet zastávok: 9

Okružný náučný chodník začína 

priamo v  malebnej obci Podho-

rie. Obec je od Banskej Štiavnice 

vzdialená len 10 minút cesty au-

tom. Pohodlne sa dá zaparkovať 

priamo pred obecným úradom 

obce.

Trasa prechádza najprv okolo 

miestneho kostola, odkiaľ je oča-

rujúci výhľad na Štiavnické vrchy 

do všetkých svetových strán. Ďa-

lej vedie mierne kopcovitým te-

rénom s  panoramatickými vý-

hľadmi na štiavnické dominanty 

– Kalváriu a náš najvyšší vrch Sit-

no (1009mnm). Zhruba po hodine 

pešej chôdze si môžete oddýchnuť 

na stanovišti zaniknutého Žakýl-

skeho hradu s viacerými banský-

mi štôlňami. Trasa pokračuje cez 

jediné prírodné jazierko v širokom 

okolí – Žakýlske pleso. 

Príjemná prechádzka po čer-

stvom vzduchu, kde počuť len 

štebot vtákov a  lesnú zver, sa 

okružnou trasou vracia naspäť do 

dediny popri studničkách a obec-

nom múzeu.

Ďalšie tipy na výlety nájdete na: 

https://supervulkanstiavnica.sk/

Prajeme vám príjemnú prechádz-

ku!

Tím oblastnej organizácie 

cestovného ruchu

�4.str.
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Dňa 5.5.2022 sa v Rubigalle 

konalo neformálne vzdelá-

vanie k téme sociálno-pato-

logických javov, realizované 

formou interaktívnych hier, 

aktivít a diskusie.

Organizátorom podujatia bola Mest-

ská knižnica v  Banskej Štiavnici. 

Vzdelávania sa zúčastnili študenti 

a  študentky zo Školského internátu 

pri Strednej odbornej škole lesníckej 

a žiaci a žiačky ôsmeho ročníka z Ka-

tolíckej spojenej školy. Stretnutie sa 

nieslo v priateľskej, uvoľnenej atmo-

sfére, čo bol aj zámer, keďže bolo dô-

ležité, aby sme sa o závažnej téme roz-

právali čo najviac otvorene a úprimne.

V úvode stretnutia sme tvorivou ak-

tivitou defi novali sociálno-patologic-

ké javy, pokúsili sme sa medzi nimi 

nájsť súvislosti, ale aj rozdiely. Skú-

mali sme, ako rôzne formy umenia re-

fl ektujú sociálno-patologické javy, po-

mocou Dixit kariet (spoločenská hra) 

účastníci a  účastníčky vzdelávania 

v skupinách vytvárali príbehy, v kto-

rých „hlavnú úlohu hrali“ krádeže, zane-

dbávanie, drogy, či sexizmus. V ďalšej 

aktivite sme sa pokúsili vcítiť do role 

obete, ale aj agresora šikanovania na-

príklad tým, že sme si ich nakreslili 

a lokalizovali fyzické a psychické pre-

javy šikany na ich tele a  duši. Zisti-

li sme, že medzi obeťou a agresorom 

existuje častokrát tenká čiara, pretože 

aj obeť môže byť agresorom a naopak. 

Na záver stretnutia sme diskutovali 

o záškoláctve, jeho príčinách a dôsled-

koch z  pohľadu zákona, etiky, ale aj 

uplatnenia sa pri ďalšom štúdiu, či na 

trhu práce. Pracovali sme individuál-

ne aj skupinovo, s nožnicami, fi xkami 

a papiermi, ale aj mobilnými zariade-

niami. Cieľom stretnutia nemala byť 

prednáška, ale skôr spoločné zamysle-

nie sa nad témou, ako aj precvičenie si 

komunikačných a sociálnych zručnos-

tí. Keďže sociálno-patologické javy 

predstavujú širokú oblasť problémov 

a my sme pre krátkosť času ani zďale-

ka neprebádali všetky, v budúcnosti je 

možné v neformálnom vzdelávaní na 

túto tému pokračovať a ďalej ju rozví-

jať. Na záver dodáme, že metodiku, 

podnety, ako aj cenné rady a usmer-

nenia čerpala lektorka PhDr. Katarína 

Harvanová na akreditovanom zážit-

kovom vzdelávaní organizácie Iuven-

ta – Slovenský inštitút mládeže, s ná-

zvom „Prevencia sociálno-patologických 

javov“ z  dielne lektoriek Mgr. Lenky 

Mihalicovej a Mgr. Ivany Frívaldskej, 

za čo im úprimne ďakuje.

Katarína Harvanová

Neformálne vzdelávanie mládeže 
v Rubigalle

Hrad Uhrovec je situovaný 

v odľahlej polohe Strážov-

ských vrchov, cca 10 km od 

Bánoviec nad Bebravou. 

Ruina neskororománskeho hradu 

(vznikol okolo 2. polovice 13. storo-

čia) patrí charakterom, významom 

a  celistvosťou zachovaných pamiat-

kových hodnôt k  najhodnotnejším 

hradom na území Slovenska. Okrem 

neskororománskej kaplnky a  veže, 

areálu dominuje renesančný palác. 

Napriek tomu, že hrad je v  ruinóz-

nom stave už viac ako 150 rokov, je 

unikátny zachovaním výnimočných 

architektonických prvkov a  detaily 

(napr. krby, záchody a cisterny).

Z  hľadiska pamiatkových hod-

nôt hradu je významnou renesanč-

ná hospodárska budova hradu. Po 

devastačnom požiari areálu v  roku 

1848 sa zachovala v torzálnom sta-

ve. Rozsah zachovaných historic-

kých konštrukcií kamenných murív 

umožňoval, že odborníci prijali vý-

znamné rozhodnutie.

Tím Obnova, s.r.o., realizoval na tom-

to objekte citlivú rekonštrukciu spolu 

so správcom o.z. Hrad Uhrovec. Ob-

nova hospodárskej budovy vrátane 

rekonštrukcie jej prestrešenia prebie-

hala v rokoch 2019-2020. Počas obno-

vy 3 – poschodového hospodárskeho 

objektu sa primárne uplatnila kon-

zervačná metóda, použili sa tradičné 

stavebné technológie pri tesárskych, 

murárskych prácach a realizácii archi-

tektonických detailov.

Obnovená hospodárska budova bude 

mať rôznorodé využitie. Okrem expo-

zičnej časti s  prezentáciou význam-

ných nálezov z  areálu, komunitných 

priestorov pre edukačné aktivity pre 

verejnosť budova poskytne zázemie 

dobrovoľníkom, ktorí sa významne 

spolupodieľajú na obnove hradu. Prá-

ce v tejto časti hradu spolufi nancova-

lo Ministerstvo kultúry SR, prostred-

níctvom svojho grantového programu 

Obnovme si svoj dom.

V sobotu 7.5. na slávnostnom gala-

večere bolo odovzdané prestížne oce-

nenie v 15. ročníku súťaže Kultúrna 

pamiatka roka – Fénix za výnimoč-

ný počin záchrany národnej kultúr-

nej pamiatky – cena bola udelená za 

„vysokoodborný a  profesionálny prístup 

pri záchrane, sanácii a sprístupnení hrad-

ných ruín, najmä hospodárskej budovy“.

Kultúrna pamiatka roka – Fénix 

(2022)

Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, mo-

tivuje a podporuje vlastníkov cenných 

kultúrnych pamiatok v neľahkom úsi-

lí o ich záchranu a obnovu. Vyhlasova-

teľom súťaže je Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky a generálny part-

ner súťaže Nadácia SPP.

Michal Hrčka, Obnova, s. r. o.

Hrad Uhrovec je pamiatkou roka

Kultúrna pamiatka roka - Hrad Uhrovec (2009 - 2019)  foto archív autora

Záhradkárske 
okienko
Čučoriedka kanadská

Čučoriedka kanadská patrí medzi 

drobné ovocie, ktoré je pre svo-

ju výraznú chuť veľmi obľúbené. 

Pestovanie a  sadenie čučoriedok 

je nenáročné, majú však špecifi cké 

nároky na pôdu a stanovište. Vý-

ber vhodného stanovišťa a vhod-

nej pôdy je základom úspešného 

pestovania a  dobrej úrody. Ču-

čoriedky sú vhodné na prípravu 

kompótov, sirupov, sušenie i mra-

zenie. Majú vysoký obsah mine-

rálnych látok, antioxidantov, vi-

tamínu A a C. Vďaka tomu patria 

k najzdravším ovocným druhom. 

Pozitívne vplývajú na krvný tlak, 

nervový systém, cievy, riedia krv, 

zlepšujú nočné videnie a  ostrosť 

videnia.

Čučoriedka kanadská „Duke“ 

/Vaccinium corymbosum/

Čučoriedky a ich nároky na pôdu

Sadenie čučoriedok realizujeme do 

pripravenej ľahkej a  priepustnej 

pôdy s vysokým podielom organic-

kej hmoty (10%). Dôležitá je pôd-

na reakcia (pH pôdy). Čučoriedky 

sú typicky kyslomilné rastliny a po-

trebujú pôdu s hodnotou pH v roz-

medzí 3,5 – 4,5. Používaným sub-

strátom na ich pestovanie je zmes 

vrchoviskovej rašeliny, komposto-

vanej kôry a kompostovaných pilín 

z ihličnatého dreva. Dajú sa zakúpiť 

aj špeciálne pripravené substráty 

s upraveným pH, deklarované ako 

substráty pre čučoriedky. Pôdnu 

reakciu pri voľnej výsadbe môže-

me upraviť práškovou sírou. Rastli-

ny zasadené vo vhodnej pôde dob-

re rastú a dosahujú vysokú úrodu.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Poklopy
V rámci veľkoplošnej opravy v Ban-

skej Štiavnici bolo potrebné výškovo 

upraviť, resp. vymeniť cca 180 po-

klopov alebo mreží na kanalizačných 

šachtách, resp. uličných vpustoch. 

90% týchto zariadení nie je v správe 

SSC, napriek tomu sme ich museli 

upravovať. Keďže po zimnom obdo-

bí sa objavili poklopy s nevyhovujú-

cou výškovou úpravou, dali sme ich 

na jar upraviť znova. Práce na výško-

vej úprave poklopov boli ukončené 

v termíne do 8.5.2022.

Martin Guzi,

Komunikačný odbor SSC
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Spomienka

„Čas plynie a ne-

vráti to naj-

drahšie čo vzal, 

zostali len spo-

mienky a  v  srd-

ciach hlboký žiaľ.”

Dňa 18.5. si pripomíname 

1. smutné výročie, čo nás na-

vždy opustila naša milova-

ná mamička Gitka Krížová. 

Tí, ktorí ste ju poznali a mali 

radi, venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku. S  láskou 

spomína

syn Michal s rodinou

Spomienka

Dňa 15.5. si 

p r i p o m í n a -

me 10. výročie 

úmrtia Mila-

na Peťku. Tí, 

ktorí ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku.

Spomína celá rodina

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Touto cestou chceme poďako-

vať všetkým, ktorí s nami súcitia 

v týchto dňoch.

Smútiaca rodina Grolmusová

Pozvánka
Živena Banská Štiavnica a Mesto 

Banská Štiavnica srdečne pozýva 

všetky mamy, staré mamy a člen-

ky Živeny na spoločnú oslavu Dňa 

matiek 16. mája o 15.00 v KaSS 

(Kamerhofská 1). 

Tešíme sa na Vás!

Renata Taligová,

predsedníčka ZO SSŽ 

Živena BŠ

Oznam
Úradné hodiny   v kancelárii 

ZO SZTP: 

pondelok: 8.00 – 14.00, 

utorok: 8.00 – 13.00, 

streda: 8.00 – 14.30.

Cibulová Alžbeta, pracovníčka 

kancelárie Výboru ZO SZTP BŠ

Malou výstavkou archívnych doku-

mentov v  priestoroch Štátneho ar-

chívu v  Banskej Bystrici, pracovisko 

Archív Banská Štiavnica budeme ve-

rejnosti postupne prezentovať archív-

ne fondy. 

Už v  roku 2021 sa počas úradných 

hodín mohli návštevníci oboznámiť 

s  činnosťou Ochotníckeho a  vzde-

lávacieho spolku „Sitno“, a tento rok 

s históriou miestnej organizácie Čes-

koslovenského (Slovenského) Červe-

ného kríža.

Spoločnosť Československého Červe-

ného kríža sa v Československu utvo-

rila v priebehu februára 1919, za jej 

predsedníčku menovali dr. Alicu Ma-

sarykovú. Československý Červený 

kríž riadil hlavný stan, ktorému pod-

liehali divízie – česká, moravsko-sliez-

ska a  slovenská (sídlo mala v  Tur-

čianskom Sv. Martine a v Bratislave). 

Činnosť upriamili hlavne na zdravot-

níctvo, na organizovanie pomoci chu-

dobným a telesne postihnutým.

Najvýznamnejšou charitatívnou 

ustanovizňou v  Banskej Štiavnici 

bola miestna organizácia Červeného 

kríža, založená v  roku 1881. Už od 

svojho vzniku sa zamerala na hmot-

nú pomoc deťom a sirotám, na zdra-

votno-výchovnú činnosť a usporadú-

vanie kurzov prvej pomoci.

Po vzniku Československej republiky 

obnovila miestna organizácie Česko-

slovenského Červeného kríža v Ban-

skej Štiavnici už začiatkom dvadsia-

tych rokoch minulého storočia (hoci 

stanovy schválil Župný úrad vo Zvo-

lene až 4.4.1926).

Činnosť zamerali hlavne na pomoc 

sirotám a deťom nemajetných rodi-

čov, na stravovanie chudobných, na 

zriadenie poradne pre deti a neskôr 

aj poradne pre matky. V čase veľko-

nočných sviatkov každoročne pripra-

vili pre občanov mierovú akciu. Na 

Bielu sobotu o 12.00 hod. sa v mes-

te rozozvučali sirény a oznámili dve 

minúty ticha ako spomienku na obe-

te I. svetovej vojny. Okrem toho kaž-

dý rok organizovali zbierky, fi nančné 

prostriedky z  nich použili na rôzne 

charitatívne účely. Od tridsiatych ro-

kov minulého storočia, za spoluprá-

ce okresnej hasičskej jednoty a civil-

nej protileteckej obrany, organizovali 

samaritánske (ošetrovateľské) kur-

zy. Od dvadsiatych rokov až do roku 

1932 pripravovali stravovacie akcie 

(verejné kuchyne, poukážky na po-

travinové články, mliečnu akciu pre 

chorých, obedy pre chudobných štu-

dentov). Od roku 1929 do roku 1937 

prevádzkovali detskú zdravotnú sta-

nicu a poradňu pre matky. Miestnosť 

poskytlo mesto v budove starého ka-

tolíckeho spolku (pod Klopačkou). 

V rokoch 1930 – 1931 pripravili hlav-

ne pre deti zo sociálne slabších rodín 

„detskú prázdninovú kolóniu“.

Od  roku 1938 prevádzkovali „auto-

mobilovú stanicu prvej pomoci“, ktorú 

na prevoz nemocných využívali aj os-

tatné obce okresu.

Akcie fi nančne zabezpečovali z  čas-

ti členských príspevkov, z  dob-

rovoľných príspevkov, zo ziskov 

z  kultúrnych a  zábavných podujatí 

a z verejných zbierok.

V  roku 1939 sa názov spolku zme-

nil na „Spolok Slovenského Červeného 

kríža“, po oslobodení v roku 1945 na 

Spolok Československého Červené-

ho kríža a pôsobnosť rozšíril na celý 

banskoštiavnický okres. Neskôr opäť 

vznikali spolky na miestnej úrovni 

a mnohé z nich pôsobia aj v  súčas-

nosti.

Janka Schillerová

Z našich fondov

7. 5. – 12. 6. 2022 

Nám. sv. Trojice 21, 

Banská Štiavnica

Výstava Miesta Dotyku/Berührun-

gspunkte autoriek Andrey Kopeckej 

a Lavinie Lanner. www.gjb.sk

Vý stava dvoch autoriek akosi au-

tomaticky pozý va k  porovná vaniu 

ich tvorby a hľ adaniu styč ný ch bo-

dov, prelí naní , pomyselný ch miest 

dotyku. Paradoxne, to, č o umož ň u-

je dialó g medzi vý razný mi autor-

ský mi programami Lavinie Lanner 

a Andrey Kopeckej, je ich nielen vi-

diteľ ný , ale priam na omak citeľ ný  

vizuá lny kontrast. Pracujú  takmer 

výluč ne v  sesterský ch mé diá ch 

maľ by (Kopecká ) a  kresby (Lan-

ner), ktorý ch princí py a  vý razové  

prostriedky boli v  histó rii diskur-

zu o umení  stavané  proti sebe v po-

myselnej sú ť až i. Mož no prá ve preto 

obe umelkyne baví  skú mať  skutoč -

ne do hĺ bky ich hranice a  mož né  

rozš í renia prostrední ctvom š pe-

cifi cký ch technologický ch prí stu-

pov a  v  rozsiahlejš í ch cykloch/ 

sé riá ch. Banská  Š tiavnica sa v tom-

to momente stá va priam idylický m 

miestom stretnutia umelký ň , ktoré  

sú  fascinované  materialitou a  pre-

menlivosť ou ž ivé ho i než ivý ch vecí .

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Miroslava Urbanová, 

kurátorka, GJB

Pozvánka do Galérie Jula Bindera
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V dňoch 26.-27. apríla 2022 

sa v Súkromnej hotelovej 

akadémii v B.Štiavnici konali 

praktické maturitné skúšky 

žiakov 5. ročníka. 

Tentokrát sa uskutočnili formou 

spoločensko-gastronomickej akcie 

– recepcia, ktorá sa koná pri zvlášt-

nych príležitostiach a jej priebeh sa 

realizuje podľa stanoveného proto-

kolu. Všetko prebiehalo, samozrej-

me, pod prísnym dohľadom jednot-

livých členov odbornej maturitnej 

komisie. Trieda s 19 žiakmi bola roz-

delená na polovicu tak, že prvá polo-

vica triedy prezentovala v prvý deň 

svoj um a  zručnosti na tému „Deň 

matky Zeme“ v  oblasti odbytového 

strediska – obsluhy, kým druhá po-

lovica žiakov v tento deň túto recep-

ciu zvládla vo výrobnom stredisku 

– v  kuchyni. Na druhý deň si žiaci 

úlohu vymenili tak, že každý žiak si 

prešiel výrobným i odbytovým stre-

diskom, avšak v duchu novej témy 

recepcie s  názvom „Rok pôsobenia 

Súkromnej základnej školy Guliver na 

poli vzdelávania“. Samotným akciám 

predchádzalo vytvorenie tzv. libre-

ta, akéhosi scenára s  podrobným 

popisom jeho prípravy, realizáciou 

i vyhodnotením. Obsahuje písomnú 

objednávku podujatia, potvrdenie 

objednávky, spoločenský protokol, 

zvláštne želania ako je hudba, vý-

zdoba, plán miestnosti, menu a plán 

servírovania jednotlivých chodov 

vrátane návrhu rozloženia inventá-

ra, spôsobu obsluhy, zoznamu ob-

sluhujúcich s ich náplňou práce atď.. 

Pri príprave oboch recepcií muse-

li žiaci uplatniť svoju tvorivosť a cit 

pri zostavovaní bohatého menu pre 

teplý i studený bufetový stôl. Záro-

veň sa so cťou zhostili úlohy pre jed-

notlivé pozície a manažérov, ako je 

manažér pre prípravné práce, mana-

žér odbytového strediska, manažér 

animačných aktivít, manažér doku-

mentarista, manažér ekonomickej 

agendy, manažér záverečných prác, 

F&B manažér, marketingový mana-

žér a v neposlednom rade jednotli-

ví šéfkuchári, nápojári a  debarasé-

ri. Pozvaní hostia mohli ochutnať 

zo širokej škály jedál – ako pred-

jedlo napr. bruschettu s  riccotou, 

proscuittom, brusnicami a  rozma-

rínom, ďatle plnené kozím syrom 

obalené v proscuitte, maki sushi na 

sladko s  kokosom a  mangom, tep-

lé jedlá, napr. cícerové kari s  ara-

šidovým maslom, studené jedlá, 

napr. cuketový tatarák, cviklový ša-

lát s  cottage syrom, rôzne dezerty, 

napr. mini limetkové cheesecake 

bez cukru, pšeno v  mlieku s  araši-

dovým maslom a ovocím, chia ovse-

ný puding s pyré z hurmikaki a s ko-

kosom a množstvo ďalších známych 

či menej známych dobrôt. Súčasťou 

praktickej maturitnej skúšky bola aj 

obhajoba slávnostnej tabule s tema-

tikou danej recepcie a  prezentácie 

konkrétnej zručnosti, ktorej zada-

nie si žiak vopred vyžreboval. Ma-

turitná komisia tak videla od dekan-

tácie červeného vína, cez prípravu 

kávy alebo miešaného nápoja pred 

hosťom, až po fi letovanie pstruha 

či fl ambovanie ovocia alebo prípra-

vu ovocnej polievky. Žiaci vsadili pri 

realizácii oboch recepcií aj na ani-

mačný program v podobe jemných 

gitarových tónov v  podaní Dávida 

Váradiho a študenta I. ročníka SHA 

Samka Krajčíka, sokoliarov pôsobia-

cich pri SOŠ lesníckej v B. Štiavnici, 

či someliéra Martina Kissa. Touto 

cestou by sme sa radi poďakovali za 

pomoc i podporu pri realizácii oboch 

gastronomických akcií vedeniu 

a zriaďovateľovi Súkromnej základ-

nej školy Guliver, OZ Túlavá labka, 

SOŠ lesníckej v  B. Štiavnici, všet-

kým hosťom a,  samozrejme, rodi-

čom a ich deťom – šikovným žiakom 

5. ročníka, ktorí nás vtiahli do tajov 

gastronómie s ľahkosťou a sviežos-

ťou mladého ducha. Ďakujeme!

Súkromná hotelová akadémia

Praktické maturitné skúšky 
par exellence

Študenti súkromnej hotelovej akadémie  foto archív SHA BS

Slovenské banské múzeum 

– Galéria Jozefa Kollára vás 

srdečne pozýva na spoločné 

strávenie celoeurópskeho 

podujatia Noci múzeí a galérií, 

ktoré sa uskutoční v sobotu 

14. mája 2022.

Galéria Jozefa Kollára bude otvo-

rená v čase od 15.00 do 22.00.

O  20:30 hod. vás pozývame na 

špeciálnu akciu: Hudba, svetlo 

a  slovo vo výstave Žofi e Du-

bovej „Miesta mimo ciest“. Pôj-

de o autorský sprievod výsta-

vou po zotmení, v  čarovnej 

atmosfére špeciálneho osvet-

lenia a hudobného vystúpenia 

Jany Andevskej, doktorandky 

Hudobnej a umeleckej akadé-

mie Jána Albrechta v Banskej 

Štiavnici.

Tím Galérie Jozefa Kollára

Noc múzeí a galérií 
v Galérii Jozefa Kollára

Lesnícky deň
v  Botanickej záhrade Strednej 

odbornej školy lesníckej v  B. 

Štiavnici už po šestnástykrát.

Konečne pekné počasie a lesníc-

ky deň tak ako má byť. Hovorí 

sa, že pekné počasie – polovi-

ca úspechu. Tak veru pod dvoch 

rokoch s  núteným uplatnením 

mokrého variantu a  dvoch dl-

hých covidových rokoch, kedy 

nemohol byť „klasický“ lesnícky 

deň, ale len v náhradnej výtvar-

nej forme, sa to konečne podari-

lo. Hoci sa apríl javil ako studený 

a daždivý, na náš deň zasvietilo 

slniečko, ktoré vytiahlo deti zo 

škôlok a  škôl, a  niektorých do-

spelých aj z práce.

Deň bol príjemný, pekný, a  tak 

sme si to všetci užili, aj organi-

zátori, aj partneri, aj návštevní-

ci. V  Botanickej záhrade Stred-

nej odbornej školy lesníckej 

v Banskej Štiavnici na troch tra-

sách so spolu 33 stanovišťami 

už čakali na deti a  mládež naši 

zamestnanci a  študenti s  rôz-

nymi poznávacími aj pohybo-

vými aktivitami. Tí šikovnejší 

za svoju snahu získali niekto-

rú z pestrých vecných, prípadne 

sladkých odmien. Botanická zá-

hrada zvonila džavotom a smie-

chom ozývajúcim sa z detských 

hrdielok. Na záver si každý mo-

hol pochutnať na lahodných 

teplých „hot-dogoch“.

Celá akcia by sa nemohla usku-

točniť bez našich priateľov 

a  partnerov a  tiež štedrých da-

rov našich sponzorov, za čo im 

patrí veľké poďakovanie.

V. Dudíková
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 13.5. o 18.30 hod.

Doktor Strange 
v mnohovesmíre 
šialenstva
Horor, sci-fi , fantasy, 127 min., 
MP12, vstupné: 5€. V novom fi l-
me od Marvel Studios sa opäť 
stretávame so skvelým neurochi-
rurgom Doctorom Strange, ktorý 
sa vydáva na cestu za fyzickým 
a duchovným liečením a je ná-
hle vtiahnutý do sveta mystic-
kých umení. Uvidíte iba v kinách 
od 5. Mája.

Sobota 14.5. o 18.30 hod.

Podpaľačka
Triler, 120 min., MP.15, vstup-
né: 5€. V novej adaptácii kla-
sického trileru Stephena Kinga 
dievča s mimoriadnymi pyrokine-
tickými schopnosťami chráni svo-
ju rodinu a samu seba pred zlo-
vestnými silami, ktoré sa ju 
snažia získať a ovládať.

Nedeľa 15.5. o 16.00 hod.

Smradi
Animovaný, komédia, 120 min., 
MP, vstupné: 5€. Zlý vlk, žra-
lok, piraňa, jedovatý had či ta-
rantula bývajú v príbehoch zvy-
čajne tí podozriví. Čo sa však 
stane, keď sa pre zmenu rozhodnú 
páchať dobro, ukáže hravá ani-
movaná variácia na Dannyho je-
denástku.

Nedeľa 15.5. o 18.30 hod.

Divoch
Akcia, komédia, 110min., MP15, 
vstupné: 5€. Martin v zúfalej 
snahe prekonať krízu stredné-
ho veku uteká od spoločnosti, 
aby mohol žiť v lese. Zaobsta-
rá si luk a jaskynný outfi t, ale 
pravda je taká, že v prežití ne-
stojí za nič. Jedného dňa stret-
ne Musu, drogového dílera, ktorý 
je zranený a na úteku. V náde-
ji, že uniknú mnohým problémom, 
sa toto excentrické duo vydáva 
na hektickú jazdu cez fjordy. 
Prenasleduje ich miestna polí-
cia, rozzúrený Viking, násilní-
ci a v neposlednom rade Martino-
va rodina.

Utorok 17.5. o 18.30 hod.

Najhorší človek 
na svete
Komédia, dráma, 121 min., MP15, 
vstupné: 5€. Film na pomedzí 
drámy a komédie rozpráva vtip-
ne, pravdivo a s citom o vzťa-
hoch a živote v čase, keď môže-
me mať takmer nekonečné možnosti 
a napriek tomu si najhorší člo-
vek na svete. 

Štvrtok 19.5. o 18.30 hod.

Vyšehrad Fylm
Komédia, 105 min., MP15, vstup-
né: 5€. Lavi ide z jedného prob-
lému do druhého. jeho život 
plný divokých večierkov, rých-
lych áut, ľahko odetých žien 
a milovaného futbalu sa zvrtne 
priam neuveriteľne. V svadob-
ný deň zistí, že je otcom...
Neprísť o svoju čerstvú manžel-
ku, postarať sa o syna, o ktorom 
ani netušil, uskutočniť prestup 
snov z TJ Vyšehrad vyššie – toto 
všetko sa od Laviho očakáva.

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 16/2022: 

„Kto chce rozkazovať, najprv sa musí 

naučiť poslúchať.“ Výhercom sa stá-

va Angela Babiaková, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10€ (2 x  5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

23.5.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Didero-

ta: „Vďačnosť je bremenom a ... (do-

končenie v tajničke).

A., Prach na pranie, vajíčko vši, zn. 

pond a dioptria, podoba veci,

B., Začiatok tajničky,

C., Arabské meno, vlk po rusky, 

buničina, zášklb v tvári,

D., Existuješ, 1000 kg, slov. raper, 

meno Chačaturjana,

E., Ampér, druh ovocia, druh ko-

renia, v poradí na piatom mieste,

F., Pokyn pre kone, veľa ľudí, český 

herec, pracuj pluhom,

G., Muž. meno, lom, hreší, trojka,

H., Otravné látky, francúzsky spi-

sovateľ, nástroj na žatie, mnoho,

I., Pomimo, šampus, dôveruje, 

síra,

J., Správca emirátu, ráno po rusky, 

častica, starší,

K., Koleso, koniec tajničky.

1., Ruská rieka, 2. časť tajničky,

2., Vlastnili, časť celku, Emanuel,

3., Preber sa k životu, silno, muro-

val česky,

4., Hromadná doprava, dáva hlas 

pri voľbách, existoval, starogrécky 

Boh Slnka,

5., Neónové svetlá, vlastnila, sta-

robabylonské mesto,

6., Pomôcka na šitie, myšiak, na 

stom mieste,

7., Prístav, pokladňa, krík, diopt-

ria,

8., Zn. kozmetiky, horúčava, druh 

orecha,

9., Čistili praním, miasť česky, 

ozn. áut Trnavy,

10., Potomkovia, strihá stehy, dô-

veruj,

11., Býva v  noci, Verdiho opera, 

vysoké učenie,

12., Otváral okná, Tereza, síra,

13., Spojka, ozn. áut Rakúska 

a Th ajska, patriaci orlovi, existuješ,

14., Obojživelník, zisťuje dĺžku, 

existujete.

Pomôcky: Ra, Ur, TT, kokos, zdil.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A
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I

J

K

Kupón č. 18
Krížovka



10
číslo 18 • 12. máj 2022

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

26. apríl 2022 – Duchovný 

a umelecký odkaz bansko-

štiavnickej Kalvárie 2022.

Vzdať hold umeleckému a duchov-

nému dedičstvu banskoštiavnic-

kej Kalvárie sa rozhodli po tretíkrát 

nadšení pedagógovia a zamestnan-

ci ZUŠ Banská Štiavnica. V ešte ne-

istých pandemických časoch vy-

hlásili výtvarnú i  spevácku súťaž 

Duchovný a  umelecký odkaz ban-

skoštiavnickej Kalvárie 2022. Spe-

váckej časti súťaže, ktorej sa zú-

častnilo 48 spevákov zo 16 ZUŠ, 

predchádzala výtvarná súťaž. Pat-

ronát nad ňou má pani zástupkyňa 

Mgr. Miroslava Knezovičová. Sym-

bolicky v  období medzi sviatkami 

narodenia a sviatkami ukrižovania 

a vzkriesenia Ježiša Krista tak pod-

nietila žiakov zamyslieť sa nad du-

chovným a  umeleckým odkazom 

kalvárie ako takej a  špe ciálne tej 

našej – banskoštiavnickej. Porotu 

v  zložení potešila a  príjemne pre-

kvapila kvalita prác. Pán Arpád Pál, 

Mgr. Alexandra Hrivňáková a Mgr. 

Helena Chovanová mali neľahkú 

úlohu. Tešíme sa, že medzi ocene-

nými boli aj výtvarníci našej školy, 

ktorí pracovali pod vedením Zuza-

ny Hilbertovej a  Evky Kukurovej. 

Vo 4. kategórii 6-8  rokov zo ZUŠ 

získal 3. miesto Miško Štrba. V 5. 

kategórii 9-11 rokov zo ZUŠ získali 

1. miesto Laura Kajanová a čestné 

uznanie Lea Sedláková. Nina Kraj-

ňáková bola prvá v 6. kategórii 12-

14 rokov zo ZUŠ, Adela Danišková 

sa umiestnila na 3. mieste, čestné 

uznanie sa ušlo Michaele Rosíko-

vej, Amálii Paškayovej a  Gregoro-

vi Jauschovi. Aj v 7. kategórii nad 

15 rokov zo ZUŠ sme boli úspešní. 

2. miestom potešila Karolína Lepá-

čeková, čestným uznaním Amélia 

Tarandová a Paulína Tomašová.

Úvod speváckej časti súťaže pat-

ril básni Kataríny Kissovej „O dob-

rom diele“ a  Schubertovej „Ave 

Marii“ v  podaní pani Dany Mod-

ranskej. Páni učitelia podporili 

spevom piesne „Premeň ma“ sólist-

ku a laureátku súťaže z roku 2019 

Danielku Kminiakovú. Počas dňa 

sme si vypočuli skoro stovku pies-

ní, slovenských ľudových i duchov-

ných, ktorých interpretácia je špe-

cifi kom tejto súťaže. V 1. kategórii 

do 9  rokov zaspievalo 13 speváči-

kov, z  ktorých porota do zlatého 

pásma posunula dvoch, a  to žia-

kov našej štiavnickej ZUŠ Kláriku 

Ujlakyovú a  Martinka Kminiaka. 

Zo srdca blahoželáme. Striebor-

né pásmo sa ušlo Hanke Knížko-

vej a  Patrikovi Kuchtovi, bronzo-

vé Martinke Binderovej a Veronike 

Hermanovej. Veronika s Paťkom si 

prevzali aj špeciálne ceny za naj-

mladších súťažiacich /obaja majú 

len 6 rôčkov/. Druhá kategória do 

12 rokov bola počtom najsilnej-

šia. Spomedzi 24 speváčikov boli 

zo štiavnických detí strieborným 

pásmom ocenení Izabela Baaro-

vá, Mária Blašková, Nela Gulako-

vá a Tomáš Páleník, v tretej kategó-

rii bronzovým Katka Vandáková. 

Za hodnotenie patrí vďaka členom 

poroty Mgr.art. Stanislavovi Bart-

kovi, ArtD., PaedDr. Dane Modran-

skej zo Súkromného konzervató-

ria Pink Harmony Academy Zvolen 

a  Mgr.et Mgr.art. Miroslave Miči-

covej zo ZUŠ Jána Cikkera Banská 

Bystrica. Podrobnejšie o  priebehu  

a vyhodnotení oboch súťaží v Kam-

merhofe a  inštitúciách a  osobnos-

tiach, ktorým ďakujeme za pomoc 

a podporu nájdete na stránke školy 

www.banskastiavnica.edupage.org.

29. apríl 2022 – Husľová súťaž 

Rudolfa Országa v Kremnici

V piatok 29. apríla sa Husľovej sú-

ťaže Rudolfa Országa, ktorú po 12. 

krát organizovala ZUŠ Jána Levo-

slava Bellu, zúčastnili dvaja naši 

žiaci z  husľovej triedy pána učite-

ľa Juraja Janiczeka. Po prvýkrát 

sa predstavil  Peter Sopko,  získal 

bronzové pásmo a  cenné skúse-

nosti. V  Kremnici súťažil v  2. ka-

tegórii a  predstavil sa repertoá-

rom: Jean-Baptiste Lully – časti: 

Gavota a  Museta D  dur, Ludwig 

van Beethoven – Nemecký tanec 

G  dur.  Ľubka Kuchtová  si za in-

terpretáciu skladieb:  Jan Ladislav 

Dusík (Dussek): Menuett G dur a J. 

S. Bach:  Bourrée  zo suity pre vio-

lončelo č. 3, BWV 1009 vyslúži-

la pochvalu a odniesla Zlaté pásmo. 

Celú súťaž si  je možné vypočuť na 

priloženom videu. Ľubkino vystú-

penie je na zázname od 2:18:15, 

Peťkovo vystúpenie začína 3:18:00. 

Za korepetície a  pomoc pri prí-

prave patrí poďakovanie pani uči-

teľke Peťke Weisovej. Ich výkony 

posudzovala odborná porota na 

čele s  majstrom Petrom Michali-

com. Súťaž si je možné vypočuť na 

https://youtu.be/w3ApP-_pJw8

Irena Chovanová

Pestré a úspešné dni v ZUŠ

Úspešní huslisti na súťaži foto archív ZŠ BŠ

Danielka Kminiaková na otvorení súťaže  foto archív ZUŠ BŠ

Súťaž
V mesiaci máji- lásky času sme pre 

Vás opäť pripravili zaujímavú sú-

ťaž o atraktívne vecné ceny a zau-

jímavé knižné tituly. Stačí, ak nám 

v 4 súťažných kolách správne od-

poviete aspoň na 3 súťažné otáz-

ky a zaradíme Vás do žrebovania. 

Tentokrát sú otázky situované na 

A. Sládkoviča a Marínu.

2. súťažné kolo:

Otázka:

2. Kde študoval A. Sládkovič 

v BŠ?

Správne znenia spolu so súťažný-

mi kupónmi nám posielajte do re-

dakcie ŠN v termíne do 6.6. Šťast-

ných výhercov uverejníme v ŠN č. 

22/2022 dňa 9.6. Prajeme všet-

kým našim čitateľom veľa šťastia! 

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

Noc múzeí 
a galérií
18. ročník celoeurópskeho podu-

jatia.

Prejdite sa s nami historickými sa-

lónmi pri nočnom osvetlení. Na-

zrite do zakázaných častí za šnúru. 

Naučte sa s nami 16 cudzích jazy-

kov za pár minút. Dozviete sa, ako 

si doma pozlátiť nábytok či vyrezať 

čutoru. Ako Pišta Slaninák k paro-

hom prišiel? Prečo už v kaštieli ne-

straší? A  mnohé iné zaujímavos-

ti. Pripravili sme pre vás minisúťaž 

a po prvýkrát v histórii nazriete aj 

do podkrovia strechy. Vychutnať si 

budete môcť horúcu čokoládu pri 

sviečkach v kaviarničke na nádvorí.

Kde: Múzeum vo Svätom Antone

Kedy: 14. mája 2022

O  koľkej: 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 hod.

Múzeum vo Svätom Antone

citát

„Váš čas je obmedzený, tak ho nemí-

ňajte na život niekoho iného“.

Steve Jobs
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5.5.2022 MASPED strelecký 

pohár, Budapešť (HUN), 10m 

Vzdušná puška muži.

Majster Európy, Štiavničan 

Bc. Patrik Jány (SVK), dokázal 

svoju extratriedu aj v  Budapešti 

so vzduchovkou Walther LG400. 

Už v  kvalifi kačnom kole zazna-

menal Patrik najlepší výsledok 

s 631.0. V zlatom súboji konečne 

potreboval nervy ako drôt. Viac-

krát desiatka rozhodla o  bodoch 

a pri skóre 15:15 o zlatej medaile 

pre Patrika rozhodla jediná strela. 

Skvelý športový výkon Patrik! Bla-

hoželáme k  dosiahnutým výsled-

kom a  vzornej reprezentácii náš-

ho mesta!

ŠN

Patrik Jány zlatý 
na streleckom pohári v Budapešti

V dňoch 23. – 24.4.2022 sa 

konali MM SR v Country cross 

Skýcov, ktorými sa odštar-

tovala už aj sezóna endura 

a countrycrossu na Slovensku. 

Organizátori tradične pripravili kva-

litné podujatie v Skýcove, kde štarto-

vali triedy MM SR, Slovenský pohár 

a aj Pohár SMF. Sezóna začala coun-

trycrossom na dobre známej trati 

v Skýcove, kde zahviezdil Róbert Pi-

varči, ml. 737 a  umiestnil sa v  kat. 

Hobby E2 na krásnom 2. mieste. 

Žiaľ, ďalším pretekárom sa nepoda-

rilo dostať na stupienok víťazov, ale 

bojovali do poslednej minúty, niekto-

rí úplne prvýkrát na pretekoch: 666 

Peter Tóth, 680 Matej Zorvan, 689 

Jozef Koleda, 770 Jozef Kotora, 737 

Róbert Pivarči, ml., 773 Maroš Po-

tančok, 880 Marián Horváth. Gra-

tulujeme k  úspechu a  prajeme veľa 

šťastia na ďalších pretekoch!

ŠN

Róbert Pivarči ml. na stupni víťazov
na Country cross Skýcov 2022

R. Pivarči ml. strieborný na MM SR  foto archív SET BŠ

Futbal
IV. liga – 20. kolo, 7.5.

FK Sitno Banská Štiavnica – ŠK 

Partizán Čierny Balog 5:0

Góly: Kminiak 3, Pellegrini, Hu-

dák

3 body zostávajú doma.

IV. liga starší dorast, 20. kolo, 

9.5.

FK Sitno Banská Štiavnica – FK 

Jesenské 5:2

Góly: Červenák 3, Kniebugl, 

Pavlenda

Zápas zhodnotil tréner Patrik Ne-

uschl:

„Dnes sme odohrali zápas, na kto-

rý sme boli veľmi namotivovaní, pre-

tože sme sa chceli vrátiť na víťaznú 

vlnu, čo bolo vidieť hneď od začiat-

ku, keď sme súpera prehrávali vo všet-

kých smeroch a už v 8. minúte sme sa 

tešili z prvého gólu. Z tlaku na súpe-

ra sme neupustili a do konca polčasu 

pridali ešte jeden a išli do šatne za sta-

vu 2:0. Začiatok druhého polčasu sme 

sa prispôsobili tempu súpera a inkaso-

vali kontaktný gól. Chlapcov to však 

nakoplo, hru sme znovu dostali pod 

kontrolu a po pekných akciách prida-

li ďalšie dva góly. Pred koncom nás sú-

per vystrašil gólom po našej chybe, no 

znamenal len kozmetickú úpravu vý-

sledku, naopak na konci zápasu za-

vŕšil krásnym priamym kopom hat-

trick Červenák a stanovil tak konečný 

výsledok 5:2. Veríme, že táto výhra 

bude odrazovým mostíkom do záve-

rečnej fázy sezóny.“

Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás 

prišli podporiť!

U9 odohrala prípravný zápas 

s Novou Baňou

Chalani si 2.5. zápas skvele užili 

a mali obrovskú túžbu vyhrať. Veľ-

mi nás teší, že napredujú a bavia 

sa futbalom. Chceme veľmi poďa-

kovať aj rodičom za ich podporu 

a tvoriaci sa fanklub. Chlapci cítia 

veľkú podporu. Spolu sme Sitno!

Futbalový Nesia camp aj toto 

leto

Skvelá nálada, zábava, nové pria-

teľstvá a hlavne pohyb... To všet-

ko čaká na naše deti aj toto leto. 

Letný camp bude v dvoch termí-

noch, ale pozor, maximálny počet 

detí je 60, takže neváhajte a  pri-

hláste svoje ratolesti čo najskôr. 

Prihlasovanie do 15.6.2022, kon-

takt: 0915 788 643 – p. Pellegrini, 

0917 521 609 – p. Blaho.

Tešíme sa na leto, pretože sa opäť 

budeme baviť futbalom!

FK Sitno BŠ
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 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

 Prijmem čašníčku na brigádu, 

študentku aj popri zamestnaní, plat 

800,-EUR, Kantína Tratória BŠ, tel. 

č.: 0903 506 693

 Ponúkam letnú brigádu pri Kol-

pašskom jazere do bufetu- výčap, 

kuchyňa- prax vítaná /ale nie je 

podmienkou/. Mzdové podmienky 

5.50-6.50eur/hod. + osobné ohod-

notenie. V prípade záujmu volajte 

na tel. č.: 0911 816 936

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

inzercia

služby

práca

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Stredná odborná škola lesnícka

Akademická 16

969 01  Banská Štiavnica 

hľadá – INŠTRUKTORA  AUTOŠKOLY

na praktický výcvik

Termín nástupu - ihneď

Forma  prac. vzťahu: práca na živnosť 

Odmena: 6€ / 45 min. (vyučovacia hodina)

Požiadavky:

• inštruktorské oprávnenie 

(Z.z. 93/2005, §8, ods. 2), 

• vodičský preukaz skupiny B a T

• odborná spôsobilosť 

(zákon 93/2005, §4)

Kontakt:

• T. číslo: 045 / 691 11 31-32

• Email: soslbs1@gmail.com

• Stavebná činnosť 
• Rekonštrukcie 
• Výkopové a zemné práce 
• Príjazdové komunikácie 
• Inžinierske siete 
tel. č.: 0910769566, 0903542285


