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INZERCIA

V piatok 13.5.2022 bol do 

života uvedený „Model 

mesta“ zmenšenina historic-

kého mesta Banská Štiavnica 

z 20. storočia v mierke 1:150.

V  uvedenom modeli je 356 histo-

rických budov, model je vo fareb-

nom vyhotovení, ozvučený tradič-

nými baníckymi piesňami a zvonmi 

kostolov a organov. Model je záro-

veň nasvietený, teda existuje nočná 

a denná Štiavnica. Uvedený jedineč-

ný model môžete vidieť neďale-

ko Banskoštiavnického betlehemu 

na  nádvorí Radničného námestia. 

Autorom je Ing. arch. Peter Chovan, 

ktorý je zároveň autorom aj dreve-

ného betlehemu.

MsÚ

Vzhľadom na priaznivé 

počasie sme začali s obnovou – 

maľovaním vodorovného doprav-

ného značenia „priechodov 

pre chodcov“ už dňa 10.5.2022 

v historickej zóne mesta.

Postupne sú už vymaľované – obno-

vené priechody pre chodcov aj na ulici 

Križovatka, kde sú priechody utopené 

do červenej farby za účelom zvýšenia 

bezpečnosti chodcov prechádzajúcich 

po priechodoch. Ak priaznivé počasie 

vydrží (nesmie pršať), prejdeme s ob-

novou na ul. Železničiarsku a na síd-

lisko Drieňová. Pri obnove – maľovaní 

pracovníci TS, m. p., vždy rozložia do-

pravné značenie „práca na ceste“ s ob-

medzenou rýchlosťou a  priamo na 

priechode sú uložené dopravné kuže-

le. Touto cestou by som požiadal širšiu 

verejnosť, aby tieto prenosné doprav-

né značenia rešpektovali za účelom 

plnej ochrany na životoch a  zdraví 

pracovníkov TS, m. p. Za pochope-

nie vopred ďakujem! Po vymaľovaní 

priechodov pristúpime k obnove po-

zdĺžnych čiar označujúcich parkovacie 

boxy a žltých čiar označujúcich zákaz 

zastavenia motorových vozidiel v dĺž-

ke vyznačenej žltej čiary.

Gejza Volf, 

zástupca riaditeľa TS, m.p., BŠ

Model mesta

Obnova vodorovného dopravného 
značenia v meste

Model mesta  foto Michal Kríž

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

Poďakovanie 
hasičom

Mesto Banská Štiavnica a primá-

torka mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková vyslovuje poďakovanie 

členom Dobrovoľného hasičské-

ho zboru mesta Banská Štiavnica 

a Štefultov pod velením Mgr. An-

tona Goliana, Ing. Ľuboša Škvar-

ku a  ich zástupcov Miroslava Kr-

košku a Vladimíra Jarábeka, ktorí 

so svojimi kolegami zasahovali 

41 krát pri požiaroch, pátraní po 

nezvestných osobách, povodniach 

Rudno nad Hronom, Brehy. Túto 

záslužnú činnosť robili vo svojom 

voľne pre záchranu ľudí a majet-

ku. Poďakovanie patrí aj rodinám 

našich hasičov, ktorí majú preto 

pochopenie. 

Patrí Vám veľké Ďakujem!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Svetový deň 
darcov krvi
Daruj krv, 

nech svieti 

Nový zámok 

na červeno!

ŠČK – Brat-

ská 9, Banská 

Štiavnica, 14. 6. 2022 o 8.00

Registrujte sa na: 045/6921540.

SČK BŠ
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Rodina je miestom lásky a života. 

Miestom, kde láska rodí život“.

Ján Pavol II.

25.-29.4. v Rádiu Slovensko o 11.40 

a v repríze o 21.40 bola relácia „Príbeh 

na týždeň“ venovaná sokoliarstvu na 

Slovensku, ktoré je jednou zo súčas-

tí nehmotného svetového dedičstva 

UNESCO. Dominantné postavenie 

v týchto reláciách mala ZŠ Maximili-

ána Hella v Štiavnických Baniach, na 

ktorej vďaka jej riaditeľovi, vynika-

júcemu sokoliarovi Mgr. Pavlovi Mi-

chalovi sa sokoliarstvo vyučuje, čo 

je unikátne nielen na Slovensku. Aj 

vďaka tomuto školu navštevujú žiaci, 

a to nielen z B. Štiavnice, ale aj z iných 

okresov. 26.4. v Rádiu Devín po 9.00 

bola informácia o novej reprezentač-

nej publikácii o Múzeu Svätý Anton.

26.4. v Rádiu Devín o 20.00 bola pre-

miéra rozhlasovej hry Exštiavniča-

na prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. 

„Národné divadlo“ o  významnom štú-

rovskom básnikovi Jankovi Kráľovi. 

Senzačná reklama tejto hry bola už 

v predstihu, a to 25.4. o 8.20 v Rádiu 

Devín a následne aj 26.4. tiež o 8.20, 

keď o  svojej hre hovoril jej autor K. 

Horák. 26.4. o 21.30 v Rádiu Devín 

bola ďalšia hra K. Horáka „Prorok a tie-

ne“ o Ľudovítovi Štúrovi. V tento istý 

deň, ako aj v ďalších dňoch až do 29.4. 

boli vo viacerých médiách informá-

cie o unikátnom medzinárodnom vy-

sokoškolskom festivale Akademický 

Prešov, ktorý sa dožil v tomto roku 56. 

ročníka. Po celý tento čas bol jeho „spi-

ritus rector“ K. Horák, ktorý ešte stá-

le je jeho riaditeľom. O jeho význame 

hovoril v Rádiu Regina 26.4. po 17.00 

a 29.4. tiež v Rádiu Regina po 17.00. 

27.4. vo viacerých médiách bola spo-

mienka na Jána Palárika, významné-

ho národovca, katolíckeho kňaza, dra-

matika, vydavateľa a redaktora, ktorý 

sa narodil v tento deň presne pred 200 

rokmi, v r. 1822. Ako kaplán pôsobil 

najprv v Banskej Štiavnici a následne 

do roku 1852 v Štiavnických Baniach.

28.4. v  Rádiu Devín o  7.20 a  v  Rá-

diu Regina o  14.44 bola spomienka 

na štúrovského básnika Jána Bottu, 

ktorý zomrel v  tento deň v  r. 1881. 

Pôsobil aj v  B. Štiavnici a  následne 

v Štiavnických Baniach ako zememe-

rač v r. 1860-70. 30.4. v Rádiu Lumen 

po 7.00 bola spomienka na Jána Th ur-

zu, ktorý sa narodil v tento deň v r. 

1437. Aj vďaka nemu vznikla Th ur-

zovsko-fuggerovská spoločnosť, kto-

rá na prelome 15. a 16. storočia bola 

najvýznamnejším mediarskym pod-

nikom na svete. Spoločnosť význam-

ným spôsobom zasiahla aj do rozvoja 

baníctva v Banskoštiavnickom rud-

nom revíre.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Vo štvrtok 12.5.2022 bola 

v budove Kammerhofu do 

života uvedená nová publi-

kácia Banskoštiavničana 

Ing. Vladimíra Protopopova 

s názvom: „Zo Štiavnice do 

Európy, Egypta a Malej Ázie, 

spomienky a príbehy“. 

Knihu si budete môcť zakúpiť v ob-

chodíku Knihy a  darčeky na ulici 

Andreja Kmeťa, v  Banskoštiavnic-

kom betleheme a  v  informačnom 

centre mesta. Kniha bola uvedená 

do života autorom knihy a  primá-

torkou mesta posypaním kúskov 

z foto diapozitívu.

MsÚ

Nová publikácia

16.5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada Štiavnických no-

vín.

 Účasť na podujatí venovanom 

Dňu matiek.

17.5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie k potrebám 

a požiadavkám ZŠ J.Kollára.

 Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

  Pracovné rokovanie so Sloven-

ským zväzom cyklistiky k  me-

dzinárodným cyklistickým pre-

tekom okolo Slovenska, etapa 

Banská Štiavnica.

 Účasť na verejnom stretnutí 

k  predstaveniu projektu Lesov 

osobitného určenia.

 Občiansky obrad – sobáš.

18.5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na mimoriadnom 32. sne-

me ZMOS v Senci.

19.5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie na Minis-

terstve dopravy a  výstavby SR 

k  projektu Smart City Banská 

Štiavnica.

  Stretnutie s  Tomášom Drucke-

rom - predsedom strany Dobrá 

voľba.

20.5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na poslednej rozlúčke 

s  občanom nášho mesta p. Ti-

monom Turčanom.

 Účasť na podujatí 60. výročie za-

loženia Múzea vo Svätom Anto-

ne.

21.5.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Obchodné 
verejné súťaže

Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-

je v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zák. 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov s pou-

žitím §281 a nasl. Obchodného zá-

konníka na podávanie najvhodnej-

šieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj nehnuteľného 

majetku Mesta Banská Štiavnica:

I. opakovanú obchodnú verej-

nú súťaž na predaj pozemkov na 

ul. Mládežnícka: pozemok parc. č. 

C KN 4647/3, o výmere 4798 m2, 

trvalý tráv. porast, pozemok parc. č. 

C KN4590/33, o výmere 2768 m2, 

trvalý tráv. porast. Pozemky sa od-

predávajú spolu, ako jeden celok, 

s výmerou 7566 m2. Nehnuteľnos-

ti sú vedené v katastri nehnuteľnos-

tí OÚ v  BŠ, katastrálny odbor, pre 

k. ú. BŠ na LV č. 1. Vyhlásenie súťa-

že: 5.5.2022. Ukončenie predklada-

nia návrhov do súťaže je 29.6.2022 

o 13.00 hod. 

II. opakovanú obchodnú verej-

nú súťaž na predaj pozemkov v lo-

kalite Pod Trojickým vrchom: po-

zemok parc. č. C  KN 1982/1, 

o výmere 10592 m2, ovocný sad, po-

zemok parc. č. C KN 1983, o výme-

re 317 m2, zastavané plocha a  ná-

dvoria, pozemok parc. č. C KN 1984, 

o  výmere 281 m2, záhrada, poze-

mok parc. č. C KN 1985/1, o výme-

re 705 m2, ostatná plocha. Pozemky 

sa odpredávajú spolu, ako jeden ce-

lok, s výmerou 11895 m2. Pozemky 

sú vedené v katastri nehnuteľností 

OÚ v BŠ, katastrálny odbor, pre k. 

ú. BŠ na LV č. 1. Vyhlásenie súťaže: 

5.5.2022.

Ukončenie predkladania návrhov do 

súťaže je 29.6.2022 do 13.00 hod.

III. obchodnú verejnú súťaž na 

predaj pozemkov na ul. Obran-

cov mieru: pozemok parc. č. C KN 

244/1, o výmere 902 m2, záhrada, 

pozemok parc. č. E KN 5955, o vý-

mere 136 m2, záhrada. Pozemky 

sa odpredávajú spolu, ako jeden ce-

lok, s výmerou 1038 m2. Pozemky 

sú vedené v katastri nehnuteľností 

OÚ v BŠ, katastrálny odbor, pre k. 

ú. BŠ na LV č. 1 a LV 3076. Vyhlá-

senie súťaže: 5.5.2022. Ukončenie 

predkladania návrhov do súťaže je 

29.6.2022 do 13.00 hod.

Podmienky obchodných verej-

ných súťaží sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk. Bližšie 

info: mestský úrad, odd. právne 

a správy majetku, tel.: 045/6949637, 

0905413945, e-mail: olga.nigriniova

@banskastiavnica.sk. MsÚ
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Mestu Ľvov zasielame 

materiálnu pomoc v podobe: 

zdravotníckeho materiálu, 

trvanlivých potravín, drogis-

tického tovaru a hygienických 

potrieb, ako aj ďalších potreb-

ných vecí. 

Za sponzorskú pomoc ďakujeme: 

Medical Solutions Slovakia, s.r.o., 

Combin Banská Štiavnica, s.r.o., Slo-

venský Červený kríž, územný spo-

lok Banská Štiavnica a všetkým Vám, 

ktorí ste akokoľvek uvedenú zbier-

ku podporili a pomohli nám. Poskyt-

nutá pomoc je pre ukrajinské mesto 

Ľvov, ktoré je zapísané v  Zozname 

svetového dedičstva UNESCO. Na 

základe listu, ktorý primátorka mes-

ta Banská Štiavnica zaslala primáto-

rovi mesta Ľvov vo veci pomoci to-

muto mestu a jeho obyvateľom.

MsÚ

Materiálna pomoc z Banskej Štiavnice 
pre ukrajinské mesto Ľvov

V záujme zlepšenia a skvalit-

nenia života obyvateľov býva-

júcich na sídlisku Drieňová 

pripravujme projekt riešenia 

vnútroblokov.

Projekt vnútroblokov bude podkla-

dom pre budúcu realizáciu uvedených 

priestranstiev. Bude riešiť najmä: revi-

talizáciu verejných priestranstiev pro-

stredníctvom revitalizácie verejnej 

zelene, chodníkov, verejného osvet-

lenia, drobnej architektúry a mobiliá-

ru a ďalšie veci, ktoré určite prispejú 

k vytvoreniu a vybudovaniu lepšieho 

priestoru pre obyvateľov mesta, rodi-

ny s deťmi, ale aj pre seniorov.

MsÚ

Pracujeme na projekte 
vnútroblokov na sídlisku Drieňová

Aké bude riešenie vnútroblokov?  foto archív MsÚ

Pomoc pre Ukrajinu odoslaná  foto archív MsÚ

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje 

ponukové konanie v zmysle §9a ods. 

9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majet-

ku obcí v znení neskorších predpisov 

na prenájom nehnuteľného majet-

ku Mesta Banská Štiavnica, za úče-

lom využitia ako voľnočasové záhrad-

ky pre fyzické osoby, a to: C KN parc. 

č. 4575/15 o výmere 256 m2 záhra-

da s  ročným nájomným najmenej 

128,00 €. Nehnuteľnosti sú vedené 

Okresným úradom v  Banskej Štiav-

nici, katastrálny odbor, pre k. ú. Ban-

ská Štiavnica na LV č. 1. Cena roč-

ného nájmu: najnižšia cena ročného 

nájomného je vo výške 0,50€ za 1 m².

Jediným kritériom pre vyhod-

notenie ponúk je najvyššia po-

núknutá cena ročného nájom-

ného za záhradku. Účel využitia: 

voľnočasové záhradky pre fyzic-

ké osoby. Ukončenie predklada-

nia návrhov do súťaže je 15.6.2022 

o  14.00 hod. Podmienky ponu-

kového konania sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk. Bližšie in-

formácie: mestský úrad, odd. právne 

a správy majetku, tel.: 045/6949637, 

0905413945, e-mail: olga.

nigriniova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Ponukové konanie

Ponukové 
konania
Mesto Banská Štiavnica zverej-

ňuje v zmysle §9a, odst. 1 Záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o  ma-

jetku obcí v  znení neskorších 

predpisov vyhlásenie ponuko-

vých konaní na prevod pozem-

kov na ulici Poľnohospodárska, 

k. ú. Banská Štiavnica, samo-

statne pre jednotlivé pozemky 

takto:

A) - parc. č. C KN 4646/6 o vý-

mere 123 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, 

B) - parc.č. C  KN 4646/8 o  vý-

mere 183 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie,

C) - parc. č. C KN 4646/7 o vý-

mere 133 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, minimálne za kúpnu 

cenu vo výške 30 €/m2.

Pozemky sú vedené v KN Okres-

ným úradom v  Banskej Štiavni-

ci, katastrálny odbor, na LV č. 1, 

(pod B1), pre okres Banská Štiav-

nica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica, pre vlastníka 

Mesto Banská Štiavnica.

Časový plán a podmienky ponu-

kových konaní sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

MsÚ

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00

št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická pol-

tura v  hodnote 10EUR si mô-

žete zakúpiť v  Informačnom 

centre mesta Banská Štiavni-

ca na Námestí sv. Trojice. Bliž-

šie info: 045/6949653, všet-

ky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ
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Už 24. mája o 19.00 vystúpi 

v kultúrnom centre skvelý 

americký rockový hudobník 

Neil Zaza s kapelou.

Neil Zaza je vysoko uznávaný 

americký melodický gitarista, 

známy svojou špeciálnou techni-

kou rovnako ako kombinovaním 

klasických a  moderných gitaro-

vých prvkov. Okrem svojich vlast-

ných aktivít a  koncertov je často 

vyhľadávaným koncertným spo-

luhráčom svetových majstrov ako 

Steve Vai, Dweezel Zappa či Joe 

Satriani, ktorých doprevádzal na 

turné ako druhý gitarista. Meta-

lová časť rockovej verejnosti si 

ho tiež pamätá ako člena skupiny 

Firehouse.

Zaza začal hrať na gitaru v desia-

tich rokoch a študoval klasickú gi-

taru na University of Akron. Svoju 

prvú výraznú skupinu pomenova-

nú ZAZA založil v roku 1987, ktorá 

sa stala veľmi rýchlo úspešnou po 

celých Spojených štátoch. Kapela 

sa rozišla po 2 albumoch (Just Get 

It z roku 1989 a Party With Th e Big 

Boys z roku 1991) a po mnohých 

úspešných koncertoch po celom 

svete. Logicky tak Neil Zaza od-

štartoval vlastnú sólovú kariéru. 

Prvým výsledkom bol debutový al-

bum „Two Hands, One Heart“ z roku 

1992 a je dodnes kritikmi vysoko 

cenený, hlavne svojou kombiná-

ciou klasického a  moderného gi-

tarového štýlu. Hneď v nasledujú-

com roku vydáva „Th rills & Chills“ 

a  kritika opäť nešetrí chválou. 

Objavil sa ako hosťujúci gitarista 

s  Hartford Symphony Orchestra, 

s ktorým odohral dnes už klasické 

predstavenia ako 1492 alebo West 

Side Story. V roku 1996 je ako je-

den z  hlavných ťahačov na Mon-

treal Guitar Festival. V roku 1997 

vychádza Zazov tretí sólový album 

„Sing“, na ktorom je tiež obsiahnu-

tý jeho najväčší hit – „I´m Alright“.

Zaza nahráva nové albumy a spo-

lupracuje s  mnohými ďalšími 

umelcami (Steve Vai, Joe Satria-

ni, Yngwie Malmsteen, Vinnie 

Moore,Dweezel Zappa, Michaela 

Anthonyho (ex-Van Halen), Ste-

ve Smith a  Rosse Valory z  Jour-

ney, Jordana Rudesse z  Dream 

Th eater).

Jeho vystúpenia sú neobyčajným 

zážitkom pre všetkých fanúšikov 

kvalitnej inštrumentálnej rocko-

vej muziky. Nenechajte si ujsť prí-

ležitosť zažiť skvelý koncert! Líst-

ky naň zakúpite v  informačnom 

centre, stránke banskastiavnica.

sk/kultura a sieti TickeLive.sk.

Partneri podujatia: MetalEx-

press, Rocker.sk, Livemusic, Val-

halla, Metalmania.

RM

Špičkový inštrumentalista 
zahrá v Štiavnici!

Mestské lesy Banská 

Štiavnica, s.r.o., a Mesto 

Banská Štiavnica v utorok

17.5. v kine Akademik zorga-

nizovali pracovné stretnutie 

k predstaveniu projektu 

„Lesov osobitného určenia.“

Program otvoril riaditeľ Mest-

ských lesov Banská Štiavnica 

Ing. Slavomír Kicko, ktorý priví-

tal hostí, medzi ktorými nechýba-

la primátorka mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková, prednostka MsÚ 

Ing. Ivana Nikolajová, poslan-

ci MsZ a ďalší pozvaní hostia. Po 

úvodných slovách nasledovalo 

predstavenie samotného projek-

tu s tvorcami, pracovníkmi Tech-

nickej Univerzity vo Zvolene pod 

vedením doc. Ing. Róberta Sed-

máka, PhD. Následne pokračova-

la diskusia s  otázkami a  odpove-

ďami, do ktorej sa mohli zapájať 

jednotliví predstavitelia záujmo-

vých skupín, organizácií a inštitú-

cií, ktorých sa daný projekt týka. 

Diskusia bola zaujímavá a  pod-

netná pre zadávateľov projektu, 

ktorými boli Mestské lesy Banská 

Štiavnica v  spolupráci s  Mestom 

Banská Štiavnica. Po sumarizácii 

pripomienok a podnetov od všet-

kých zúčastnených a  zaintereso-

vaných strán a následne po ich vy-

hodnotení sa najbližšie stretnutie 

k projektu plánuje uskutočniť na 

jeseň tohto roku. Je potešiteľ-

né, že práve Mestské lesy Banská 

Štiavnica prišli s  touto myšlien-

kou optimalizácie hospodárenia 

v Mestských lesoch so zameraním 

na zlepšenie rekreačnej hodno-

ty lesa. Pre všetkých zaintereso-

vaných je tento projekt prijateľ-

ný, len sa musí ešte dopracovať 

a  o  ďalších krokoch a  realizácii 

projektu „Lesy osobitného určenia“ 

Vás budeme aj naďalej informo-

vať.

Michal Kríž

Lesy osobitného určenia

Memorandum o spolupráci 

medzi Mestom Banská 

Štiavnica a Slovenským 

zväzom cyklistiky bolo 

podpísané.

Slovenský zväz cyklistiky zabezpe-

čí cieľ druhej etapy pretekov dňa 

15.9.2022 v meste Banská Štiavni-

ca a Mesto Banská Štiavnica bude 

spolupracovať v  hľadaní sponzo-

rov pre realizáciu podujatia. Tiež 

bude spolupracovať pri príprave 

alebo získaní potrebných povo-

lení, rozhodnutí na území mesta 

a zabezpečení dopravného projek-

tu s  cieľom zabezpečiť bezproblé-

mový priebeh podujatia.

Pre lepšiu organizáciu a  koordi-

náciu zriadila primátorka mesta 

koordinačný štáb zložený zo za-

mestnancov mesta, Technických 

služieb, m. p., športových akti-

vistov a  dobrovoľníkov na úseku 

športu. Ak sa chceš pripojiť ako 

dobrovoľník a pomôcť s organizá-

ciou, napíš nám.

viac na: 

https://www.okoloslovenska.com/sk

MsÚ

Medzinárodné cyklistické preteky 
Okolo Slovenska budú tento rok aj v Banskej Štiavnici

Z 36.-teho 
Zastupiteľstva 
BBSK
Vo štvrtok 5. mája 2022 sa usku-

točnilo tretie zastupiteľstvo v tom-

to roku a  ja som pre Vás pripravil 

krátky prehľad o jeho priebehu.

Schválili sme

Návrh Dodatku č. 5 VZN BBSK č. 

40/2019 o  poskytovaní dotácií 

z  vlastných príjmov BBSK účelo-

vo určených na rozvoj a  podporu 

zdravotníctva.

Navrhli sme zvýšiť dotáciu na vznik 

jednej zubno-lekárskej ambulancie 

na 50 000€ v celkovej ročnej sume 

100 000€. V  prípade, že nedôjde 

k  jej vyčerpaniu (žiadosti je mož-

né predkladať do 31.8. kalendár-

neho roka), Komisia zdravotníc-

tva, so ciálnych vecí a marginálnych 

skupín rozhodne o  použití tých-

to prostriedkov v druhom kole do 

30.9. kalendárneho roka. Kraj sa 

snaží týmto VZN stabilizovať po-

skytovanie ambulantnej zdravot-

nej starostlivosti.

Návrh zmeny rozpočtu č. 3

SOŠ služieb a  lesníctva Ban-

ská Štiavnica - havária potrubia 

10 300,-eur

Podhorie - rekonštrukcia mostu č. 

2538-01 – 110 000,-eur

Návrh na použitie prostriedkov 

peňažného fondu

Navrhujeme poskytnutie dotá-

cie pre Banskobystrickú regionál-

nu správu ciest na obnovu techni-

ky. Zastaraná technika potrebuje 

neustále opravy a nemá požadova-

ný výkon.

Ďalej pridelíme takmer 648  000,-

eur na havarijné stavy v našich za-

riadeniach sociálnych služieb. Ob-

rovský investičný dlh vo všetkých 

oblastiach v správe kraja si neustá-

le žiada zvýšené fi nancovanie, aby 

naši obyvatelia mali dôstojné a kva-

litné podmienky v našich zariade-

niach.

15 200,-eur chceme prideliť na pre-

chodové rampy pri školskom inter-

náte SOŠ lesníctva a služieb.

Váš poslanec v ZBBSK

Mikuláš Pál

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

len jeden výňatok z krásneho 

programu detí materských 

škôl, ktorým sa nám predsta-

vili v kultúrnom centre ku Dňu 

matiek v pondelok 16.5.2022.

Už tradične podujatie pripravil Spo-

lok slovenských žien Živena v spo-

lupráci s mestom Banská Štiavnica. 

Preto sa na úvod všetkým prihovo-

rila, aj nás celým podujatím spre-

vádzala jeho predsedníčka Rená-

ta Taligová. Okrem nej sa ženám 

a  ďalším hosťom v  publiku priho-

voril aj poslanec MsZ v B. Štiavnici 

a poslanec BBSK Mikuláš Pál, ktorý 

všetkým matkám poďakoval a odo-

vzdal dve krásne kytice - predsed-

níčke Živeny a  primátorke mesta 

Nadežde Babiakovej. Práve ona vo 

svojom príhovore vyzdvihla dôleži-

tú, často neľahkú, ale v spoločnosti 

potrebnú úlohy matky. Zároveň do-

dala: „Veď práve slovo mama je väčši-

nou prvé, ktoré dieťa po narodení vyslo-

ví“. A mala úplnú pravdu.

Teplé májové popoludnie nám 

teda spestrili deti svojím úžas-

ným, originálnym programom, 

v  ktorom sa striedalo folklórne 

pásmo s  riekankami, vinšovačka-

mi a ďakovačkami mamám, za čo 

ich diváci niekoľkokrát odmenili 

potleskom. Postarali sa o  to pani 

učiteľky so svojimi zverencami 

z MŠ Čistinka – Drieňová, Miero-

vá 2 spod Kalvárie a MŠ 1. mája č. 

4 – Ekodubáci, Križovatka. Za čo 

im veľmi pekne ďakujeme. Ako aj 

ochotným členkám Živeny, ktoré 

pre všetkých pripravili milé občer-

stvenie. Za materiálnu podporu 

tejto akcie ešte zvlášť patrí poďa-

kovanie pani Nadežde Babiakovej 

a pánovi Mikulášovi Pálovi.

Daniela Sokolovičová

Preto sa na svete tak dobre máme, 
mne svieti mama a ja svietim mame...

Vystúpenie detí z MŠ v BŠ  foto Michal Kríž

Príhovor primátorky mesta  foto Janka Bernáthová

19.5. – 22.5. Jogovo - relaxačný 

pobyt, Staromestská 6, Ubytova-

nie Aura, BŠ, 16.00.

19.5. Múzejné dni v Slovenskom 

banskom múzeu – Mojich 7 di-

vov, Kammerhofská 2, BŠ, 15.00.

20.5. Múzejné dni v Slovenskom 

banskom múzeu – Príbeh znač-

ky Pleta, Starý zámok, Starozá-

mocká 11, BŠ, 16.00.

20.5. Koncert: Prague Quiet Mu-

sic Collective (CZ), KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 20.00.

20.5. Karpaty! s  Jankom 

Púčekom, Art Cafe, Akademická 2, 

BŠ, 18.30.

21.5. Dvoj-koncert: Adela Mede 

& Ondrej Zajac, KC Eleuzína, Hor-

ná ružová 1, BŠ, 20.00.

21.5. Múzejné dni v Slovenskom 

banskom múzeu – Múzejné tvo-

renie v  Dielničke, Kammerhof, 

Kammerhofská 2, BŠ, 10.00 – 

16.00.

21.5. Židovská Banská Štiavni-

ca, Židovský cintorín, Novozámoc-

ká, BŠ, 9.30.

21.5. Dobrovoľnícka brigáda: 

tajch Bakomi, Štiavnické Bane, 

9.00 – 12.00.

21.5. Erich „Boboš“ Procházka 

& Marek Wolf, Art Cafe, Akade-

mická 2, BŠ, 20.00.

24.5. Koncert: Neil Zaza & band 

(USA), Kultúrne centrum, Kam-

merhofská 1, BŠ, 19.00.

28.5. Židovská Banská Štiavni-

ca, Židovský cintorín, Novozámoc-

ká, BŠ, 9.30.

28.5. Silné Reči v Banskej Štiav-

nici, Spojár Kafe&Klub, Kammer-

hofská 181/6, BŠ, 19.00

28.5. Rozprávková dedinka, obec 

Počúvadlo, 14.00 – 17.00.

3.6. Deň detí na futbalovom 

štadióne, Štadión FK Sitno, BŠ, 

16.00.

3.6. Robo Kočan - Finisáž výstavy 

Pohľadnice zo Štiavnice, Hájovňa, 

kultúrno - turistické centrum, Nad 

Rozgrundom 1, BŠ, 18.00.

4.6. Židovská Banská Štiavnica, 

Židovský cintorín, Novozámocká, 

BŠ, 9.30.

4.6. Koncert k  50. výročiu za-

loženia Spevokolu Štiavničan, 

Kostol sv. Kataríny, Radničné nám. 

100/17, BŠ, 17.00.

4.6. Brigáda na fl ow-traile Hel-

ligon, parkovisko pri Hornom 

Hodrušskom tajchu, 9.00.

Zmena programu vyhradená!

OO CR Región Štiavnica
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INZERCIA

Dňa 6. mája 2022 sme sa na 

hotelke opäť po dvoch rokoch 

vrátili k tradícii organizovania 

slávnostného rodičovského 

združenia, ktoré bolo spojené 

s prezentáciou gastronomic-

kých zručností a špecialít 

kuchyne, tentokrát s tema-

tickým zameraním 70-te až 

90-te roky – Krása na vlnách 

retroštýlu. 

Prípravy na toto podujatie boli v pl-

nom prúde už od ranných hodín. 

Žiaci spolu s vyučujúcimi dekorova-

li priestor s nádychom danej témy, 

chystali nezabudnuteľné nahrávky, 

v učebni prípravy pokrmov sa roz-

delili úlohy tak, aby sa nezabudlo na 

studené, teplé pokrmy a samozrej-

me aj dezerty či nápoje. Tohtoročnú 

tému tejto akcie si zvolili žiaci sami, 

každá trieda navrhla jednu tému 

a zo všetkých sa potom vyžrebovalo 

práve retro. V priebehu jedného týž-

dňa vyberali žiaci menu na slávnost-

ný deň D, premýšľali nad dekorova-

ním priestoru, zháňali oblečenie 

a  doplnky zo skríň mám i  starých 

mám tak, aby sa čo najviac priblížili 

duchu dávnej doby. Presne v piatok 

o 14.00 hod. nastal u nás aspoň na 

chvíľu návrat v  čase. Vstupná časť 

školy sa naplnila rodičmi a  žiakmi 

pod vedením ich triednych učiteľov 

a  odborných vyučujúcich. Po sláv-

nostnom privítaní riaditeľkou ško-

ly zazneli verše a niekoľko milých, 

hrejivých slov na adresu mamičiek, 

chceli sme si predsa pripomenúť ich 

výnimočnosť v  nadchádzajúci Deň 

matiek. Potom už dostali priestor 

rodičia, ktorým sa venovali triedni 

učitelia a v neposlednom rade aj ich 

deti, naši žiaci, ktorí si pre nich pri-

pravili degustáciu tradičných pokr-

mov z dávnych čias a uniesli ich as-

poň na chvíľu do sveta spomienok 

na časy minulé, časy mladosti, časy 

tak vzácne.

Súkromná hotelová akadémia

Netradično-tradičné 
rodičovské združenie

Študenti hotelovej akadémie  foto archív SHA BŠ

Záhradkárske 
okienko
Čučoriedka chochlíkatá „Patriot“ 

/Vaccinium corymbosum/

Technika výsadby a hnojenie čučo-

riedok

Pri pestovaní v kontajneroch počíta-

me na jednu rastlinu aspoň s 20 lit-

rami kyslého substrátu. Ak sadíme 

raslinu do voľnej pôdy, je potrebné 

jamu alebo ryhu po bokoch vystlať 

fóliou, aby nedochádzalo k neutra-

lizácii substrátu a  bolo zabezpeče-

né kyslé prostredie. Na jednu rast-

linu počítame približne s 50 litrami 

substrátu. Pri pestovaní čučoriedok 

nezanedbávame hnojenie hnojiva-

mi určenými špeciálne na čučoried-

ky. Čučoriedky sú náročné na do-

statok dusíka. Ak ho nemajú, trpia 

chlorózou (žltnutím listov). Na hno-

jenie používame napríklad kyslo pô-

sobiace hnojivá ako síran amónny. 

Hnojivo rozdelíme do dávok na jar 

a na jeseň. Mladé rastliny potrebujú 

cca 30 g/rok, pre dospelé počítame 

s dávkou 100 – 120 g síranu amón-

neho za rok. Aby rastliny mali dosta-

tok vlahy, je dobré použiť nastieľa-

nie (mulčovanie) borovicovou kôrou 

a pilinami z ihličnatých drevín. Ne-

zabúdame pravidelne zavlažovať, 

hlavne v  období kvitnutia a  rastu 

kvetov. Ideálna je kvapková závlaha, 

ktorú dopĺňame 10 – 20l vody týž-

denne na jednu rastlinu.

Čučoriedka chochlíkatá „North 

Country“ /Vaccinium corymbo-

sum/

Pestovanie čučoriedkok v záhrade

Čučoriedky majú plytký koreňový 

systém, preto ich neokopávame. Bu-

rinu odstraňujeme najlepšie len ru-

kou. Ďalšiemu rastu burín bránime 

nastieľaním mulču. Pre dlhší zber 

plodov si sadíme do záhrady 3 – 4 

odrody, ktoré dozrievajú postupne. 

Niektoré odrody čučoriedok sú čias-

točne samoopelivé, iné sú cudzoo-

pelivé. Čučoriedky kvitnú v  druhej 

polovici mája. Dozrievajú postupne 

podľa odrôd od júla do septembra. 

Kríky čučoriedok sú vysoko mrazu-

vzdorné, niektoré odrody znášajú aj 

teploty do -29°C, a preto sú vhodné 

do našich polôh. Neznášajú však ve-

terné stanovištia, holomráz a sucho, 

najmä počas zimy. V  našich pod-

mienkach netrpia chorobami ani 

škodcami. V čase dozrievania chrá-

nime sieťami proti vtákom. Ak sa 

o rastliny staráme správne, úroda je 

3 – 6 kg ovocia na jeden krík.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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oznamy, 
spomienky

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

Výlet
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici v  spolu-

práci so ZO JDS Štiavnické Bane 

oznamuje svojim členom, že or-

ganizuje výlet na Baďan, Klasta-

vu s  prehliadkou tufových pivníc 

v  piatok, 20. mája 2022. Zá-

roveň sa uskutoční aj stretnutie 

s  europoslancom Robertom Haj-

šelom. Odchod autobusu je o 8.25 

z BŠ Križovatka. Ak bude záujem, 

pripravíme aj ďalší autobus. V prí-

pade záujmu je potrebné prihlá-

siť sa čo najskôr v kancelárii SZTP 

na tel. čísle: 045/ 692 08 75 alebo 

0915 896  586 alebo mailom na: 

mestykov@zoznam.sk.

Výbor SZTP

ZO JDS Štiavnické Bane

Zájazd
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že orga-

nizuje zájazd na celoslovenskú 

výstavu fotografi í (organizova-

nú SZTP) do Liptovského Miku-

láša v  stredu, 1. júna 2022. Po 

ceste naspäť navštívime aj Špa-

niu Dolinu. Odchod autobusu je 

o 7.00 z BŠ Križovatka. Poplatok 

za dopravu 5€ na osobu. V  prí-

pade záujmu je potrebné prihlá-

siť sa čo najskôr v kancelárii SZTP 

na tel. čísle: 045/ 692 08 75 alebo 

0915 896  586 alebo mailom na: 

mestykov@zoznam.sk.

Výbor SZTP

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14.00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Predstavovať Štiavničanom 

našu významnú rodáčku Emíliu 

Vášáryovú je akoby nosiť 

drevo do lesa. 

Aj keď sa kvôli prebiehajúcej vojne 

narodila v Hornej Štubni, celú mla-

dosť prežila v  meste a  dodnes sa 

sem vracia a  pomáha pri rôznych 

projektoch. Naposledy to bolo po-

čas projektu „Hlavné mesto kultúry“ 

a dlhodobo pomáha pri obnove Kal-

várie.

S rodičmi a o sedem rokov mladšou 

sestrou Magdou vyrastala na Ná-

mestí svätej Trojice, v tzv. Joergeso-

vom dome. Na svoje detstvo spomí-

na po rokoch aj takto: Keď som bola 

dieťa, na narodeniny som si moh-

la pozvať aspoň dve-tri spolužiač-

ky alebo spolužiakov a moja mama 

nám vždy urobila vynikajúce vtáčie 

mlieko. To patrí k  môjmu sviatku. 

To je ten krásny žltý krém, na kto-

rom plávajú obláčiky. Vždy tam boli 

zavarené buď maliny z našej štiav-

nickej záhrady, alebo niečo kyslej-

šie. Bolo to veľmi krásne a vždy som 

sa na to tešila. Toto boli moje na-

rodeniny do mojich pätnástich ro-

kov. 18. mája boli celé 

ulice v  Banskej Štiavni-

ci vždy plné rozkvitnu-

tých orgovánov. Ten mi 

vždy natrhali a dali k na-

rodeninám. Pre mňa je 

to obdobie plné energie, 

možno preto, že som sa 

v máji narodila.

Pani Milka mala od det-

stva skúsenosti s  ume-

leckým prednesom aj 

s  herectvom či baletom. 

V  ochotníckom divadel-

nom súbore účinkovala 

už ako osemročná. V  rozhovoroch 

prezradila, že to súviselo skôr so zá-

ujmami a  prácou jej rodičov (otec 

bol stredoškolský profesor, mama 

učiteľka), ktorí sa snažili, aby ich 

deti zmysluplne naplnili svoj voľný 

čas. „Robila som všetko, čo prišlo – teda 

nie iba divadlo a  recitovanie, ale som 

korčuľovala a hrala hokej s  chlapcami, 

chodila na klavír, na gymnastiku“.

Prvýkrát sa pani Milka objavila pred 

kamerou ešte predtým, ako nastú-

pila na VŠMU. V  maďarsko-česko-

slovenskom fi lme Dáždnik svätého 

Petra (1958) si v komparze zahrala 

slúžku a  na plátne vtedy vyslovila 

jedinú vetu: „Už idem!“ A naozaj. Ne-

trvalo dlho a išla z úlohy do úlohy.

Medzi jej najslávnejšie fi lmy pat-

ria: Až přijde kocour (1963), v kto-

rom stvárnila životnú lásku po-

stavy Jana Wericha, Medená veža 

(1970) z  prostredia Vysokých Ta-

tier a mladšie generácie poznajú jej 

rolu mamy v kultovom fi lme Pelíšky 

z roku 1999.

Okrem fi lmu účinkovala celý život 

v činohre SND a tiež na Novej scé-

ne, divadle POH a na Malej scéne. 

V  súčasnosti pôsobí na Divadelnej 

fakulte VŠMU ako pedagogička na 

katedre herectva. V roku 1978 do-

stala titul zaslúžilá umelkyňa. Emí-

lia Vášáryová sa často objavovala aj 

v  legendárnych bratislavských te-

levíznych pondelkoch. Medzi jej 

známu televíznu tvorbu patrí Ba-

lada o  siedmich obesených (1969) 

a Buddenbrookovci (1974).

Pani Milke Vášáryovej prajeme 

všetko najlepšie, veľa zdravia a no-

vých hereckých postáv.

Martin Macharik

Emília Vášáryová 
oslavuje 18. mája životné jubileum

Milka okolo r.1952 na Nám. sv. Trojice so sestrou Magdou  foto archív EV 

Touto cestou by sme sa chceli 

poďakovať p. Mgr. Michalovi 

Krížovi, ktorý pre naše 

občianske združenie zakúpil 

2 ks prepraviek pre mačky, 

ktoré využívame a potrebu-

jeme pri prevoze zvierat na 

veterinárne úkony a vyšet-

renia. 

Každú pomoc si v tejto dobe nes-

mierne vážime a  ak by ste chceli 

aj Vy pomôcť nášmu OZ, môžete 

tak urobiť zakúpením krmiva pre 

mačky, príp. fi nančným príspev-

kom na transparentný účet: SK68 

0900 0000 0051 4712 8597, za 

každú pomoc vopred Ďakuje-

me! Naše labky Vám zato budú 

vďačné! Bližšie info o  nás nájde-

te na www.ozmurko.sk, kontakt: 

0910 903 947.

Roman Klein, OZ Murko, 

Kakalík a Miška

Poďakovanie
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Láska
Láska je sila večná,

život vyžaruje.

Láska je nežná-

svet celý udržuje.

Láska je prameň, svetlo,

na perách úspech stvorí.

S láskou prejde všetko,

keď duša sa k nej skloní.

Láska všetko chápe,

všetko strpí a prežije.

Bez lásky srdce

len stone, nežije.

Láska stvorí svet,

stromom dáva kvet.

Srdce plné lásky,

dáva pokoj nám vždy.

I dnes nosí láska

hriech tvoj, slabú vieru.

Ľutovať hriech snaž sa,

srdcom skloň sa k Bohu.

Nech znie naša pieseň,

čo o láske spieva.

Bez nej vládne tieseň,

čo nám srdce zviera.

Preto lásku objím,

tým ju rozdať chceš.

Ver, že za to stojí

a srdcom zbohatneš.

Eva Kolembusová

V utorok 26.10.2021 sa usku-

točnila brigáda Slovenského 

banského múzea Banská 

Štiavnica.

V rámci spolupráce dvoch organizá-

cií Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s  r.o., a Slovenského banské-

ho múzea Banská Štiavnica, v sna-

he znižovať „uhlíkovú stopu“, ako aj 

prispievať k ochrane životného pro-

stredia sa uskutočnila úspešná ak-

cia spojená so zalesňovaním les-

ných porastov v lokalite Kanderka.

Zamestnanci SBM pod ochran-

ným okom pracovníkov ML Banská 

Štiavnica vysadili štyristo nových 

sadeníc, čím premenili svoje odhod-

lanie ozeleniť povrch našej planéty 

na hmatateľný čin.

Veríme, že novým stromčekom sa 

bude v lese páčiť a čoskoro nás od-

menia v  podobe nových zelenších 

výhľadov.

ML Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Poďakovanie

Zalesňovanie v lokalite Kanderka  foto archív ML BŠ

Žiakom našej školy sa v tomto 

jarnom období mimoriadne 

darilo v medzinárodných 

súťažiach.

Drevorubač Junior - tradičná sú-

ťaž sa konala už 16. krát v  areá-

li Strednej lesníckej školy v  Kři-

vokláte v  Českej republike. Je to 

medzinárodná súťaž žiakov les-

níckych škôl v obratnosti pri práci 

s  motorovou pílou. Zúčastnili sa 

jej žiaci z  dvanástich škôl z  Čes-

kej republiky a z piatich zahranič-

ných škôl - Slovenská republika, 

Slovinsko, Bulharsko, Rakúsko, 

Poľsko. Každé družstvo tvori-

li dvaja žiaci, ktorí súťažili v pia-

tich disciplínach – 1 ťažba dreva, 

2 rozborka –  zborka reťaze mo-

torovej píly, 3 kombinovaný rez, 

4 rez na podložke, 5  odvetvova-

nie. Jeden z našich študentov Ši-

mon Hanus získal v  tejto silnej 

a početnej konkurencii 1. miesto 

v disciplíne „rez na podložke“.

V súťaži družstiev sa spolu s To-

mášom Maliniakom umiestni-

li v  prvej polovici zúčastnených 

družstiev a  v  súťaži jednotlivcov 

dokonca v prvej desiatke. Obidva-

ja chlapci sú žiaci tretieho ročníka 

študijného odboru operátor les-

nej techniky.

Fourfest Rimavská Sobota - 1. 

miesto

Na 13. ročníku Medzinárodných 

majstrovstiev Banskobystrického 

kraja v  odborných zručnostiach 

žiakov stredných odborných škôl 

Fourfest - Euroakademik Gastro 

2022 konaných v Rimavskej Sobo-

te, získala žiačka tretieho ročníka 

učebného odboru kaderník Mag-

daléna Danková spolu s modelom 

Martinom Dominikom, 1.miesto 

v kategórií Pánsky módny účes.

V  konkurencii dvanástich súťa-

žiacich porotu zaujala účesom vy-

tvoreným na tému „Jar - obdobie 

farieb, vôní a chutí“, ktorý bol jed-

noduchý, pohodlný a  dobre udr-

žateľný.

Víťazom srdečne gratulujeme 

a ďakujeme za úspešnú reprezen-

táciu Strednej odbornej školy slu-

žieb a lesníctva, Banská Štiavnica.

Viera Hlinková

Veľké úspechy žiakov SOŠ služieb 
a lesníctva Banská Štiavnica

Šimon Hanus  foto: J. Moravík                      Magdaléna Danková  foto: M.Hocková

Knihy v IC
Informačné centrum mesta 

Vám ponúka: Banská Štiavnica, 

mesto svetového dedičstva UNE-

SCO, 2. vydanie 15€, Banskoštiav-

nická vodohospodárska sústava – 

Tajomstvá štiavnických hôr 20€, 

Banskoštiavnická vodohospodár-

ska sústava 45€, Jozef Lackovič, 

maliar baníkov, vinohradníkov 

a  lesníkov 15€, Odkazy minulos-

ti II 22€, Kvety baní 30€, Šibal-

stvá, huncútstva a príbehy Štiav-

nického Nácka 6€, Zlatá Banská 

Štiavnica 18,90€, Vystrihovačka 

Banská Štiavnica 11€, Bansko-

štiavnický Salamander 10€, Potul-

ky svetom minerálov 9,90€, Chvá-

la zberateľstvu – Klenoty SBM 

39€, Vocabularium Internationa-

le Sigillographicum 28€, Príbeh 

značky PLETA 5€, Banícke unifor-

my 5€ a mnohé ďalšie. 

Kontakt: 0456949653.

IC BŠ
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 20.5. o 18.30 hod.
Nedeľa 22.5. o 18.30 hod.

Ženy a život
Komédia, 87 min., MP12, vstupné: 
5€. Eliška je dobré dievča. Mož-
no až príliš. Chýbajú jej ostré 
lakte a premáha ju slepá vie-
ra. O to akčnejšia je však jej 
voľnomyšlienkárska, všetkého 
schopná sestra Ilona. Obe slečny 
sa spoločne vrhnú do budovania 
rodinného podniku, fungujúceho 
tak trochu „od steny k stene“, 
rovnako ako Eliškin vzťah so sa-
moľúbym populárnym športovcom. 

Sobota 21.5. o 18.30 hod.

Sanitka
Triler, 120 min., MP15, vstup-
né: 5€. Hlavným hrdinom svižné-
ho thrilleru Sanitka, režisé-
ra a producenta Michaela Baya 
je vojnový veterán Will Sharp 
(držiteľ ceny Emmy Yahya Ab-
dul-Mateen II), ktorý pod tlakom 
okolností urobí osudovú chybu. 
V snahe zaistiť peniaze na za-
platenie účtov za liečbu svojej 
manželky požiada o pomoc člove-
ka, ktorého o ňu rozhodne žia-
dať nemal. Jeho nevlastný brat 

Danny (držiteľ oscarovej nominá-
cie Jake Gyllenhaal), je chariz-
matický kriminálnik. Namiesto 
peňazí ponúkne Willovi prácu – 
účasť v tíme, ktorý pripravu-
je najväčšie prepadnutie banky 
v dejinách Los Angeles a ktoré 
má Willovi vyniesť 32 miliónov 
dolárov. Will nedokáže ponuke 
odolať, zvlášť keď je život jeho 
ženy v ohrození.

Nedeľa 22.5. 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. 

Utorok 24.5. o 18.30 hod.

Na ceste
Dráma, 93 min., MP15, vstupné: 
5€. Na prvý pohľad sa to zdá byť 
obyčajný rodinný výlet. Mrzutý 
otec má nohu v sadre, starší syn 
nešikovne šoféruje, mladší sa 

neúnavne stará o rozruch a mat-
ka sa snaží všetky tie rozdielne 
energie harmonizovať. Ibaže zda-
nie klame. Cesta plná smiechu, 
vtipov a úsmevov naberá znepoko-
jivý smer, o ktorom sa dozvedáme 
len z drobných náznakov. Reži-
sér Panah Panahi vo svojom de-
bute majstrovsky kombinuje kla-
sickú roadmovie s tichým, ale 
naliehavým spoločenským posol-
stvom o krajine, v ktorej slo-
boda často končí hneď za oknami 
auta. V intímnom portréte jednej 
rodiny sa spája humor, nalieha-
vosť, nevtieravá tragika a ne-
obyčajne silné i uveriteľné cha-
raktery.

Štvrtok 26.5. o 18.30 hod.
Sobota 28.5. o 18.30 hod.

Top Gun: Maverick
Akcia, 120 min., MP15, vstupné: 
5€. Viac než 30 rokov v služ-
be. Pochvaly. Vyznamenania. Je-
diný, kto za posledných 40 ro-
kov zostrelil tri nepriateľské 
lietadlá. Napriek tomu ho nik-
dy nepovýšili. Prečo? Pretože je 
to Maverick. Rebel, ktorý počúva 
len sám seba.

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, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č. 17/2022: „Že 

nedostanete vždy, čo chcete je niekedy 

obrovské šťastie.“ Výhercom sa stáva 

Anna Ferková, B. Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10€ (2 x  5€) v  pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 30.5.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Roche-

foucalda: „Milujúce ženy ľahšie... (do-

končenie v tajničke).

A., Kape, červená planéta, papagáj,

B., 3. časť tajničky,

C., Farba, sopka na Sicílii, prášok na 

čistenie, opak dnu,

D., 995 v  Ríme, okár bez dĺžňa, 

1000kg, píšeme ním,

E., Boh vetrov, ozn. ruských lieta-

diel, váľa, Daniel, dioptria,

F., Iniciálky spisovateľa Zúbeka, 

amerícium, druh korenia, rúno bez 

dĺžňa, listová skratka,

G., Drahocenná tekutina, les-

né zviera, solíme nimi, predložka, 

urán,

H., Samohlásky v slove dcéra, oce-

án, povraz so slučkou, zn. cigariet,

I., Horký žalúdočný liek, podarova-

la, letec,

J., Bezhrbá ťava, biograf, časť trli-

ce, tebe,

K., Koniec tajničky, aj.

1., Starší, prací prach, 2. časť taj-

ničky, krídla odborne,

2., Onam, odborový zväz, sta-

rogrécky Boh Slnka, mastná plodi-

na,

3., Spoluhlásky v slove zadák, sever-

ské muž. meno, oslovenie mamy,

4., Niekde, cudzie žen. meno, me-

ter,

5., Eman, prístrešok z  celtoviny, 

sliepka, pojem duše u Egypťanov,

6., Iniciálky Kramára, Národná 

rada, lomy, 549 v Ríme,

7., Papagáj, výstup turistu, samice 

jeleňov,

8., Prednášajúci, salón česky,

9., Múr, voda na tráve, telúr,

10., Žen. meno 26.7., vialo, skôr,

11., Slov. spisovateľ, madam, prí-

jemne,

12., Akciová spol., dar nevesty, da-

rovalo, polomer,

13., Spoluhláska v slove ara, čistia-

ca pasta, porotcovia,

14., Autozn. Rakúska, Talianska, 

Nórska, začiatok tajničky, ampér.

Pomôcky: Kora, Olav, Ra, DIL, 

AIN, ala, Mil, Mars.

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

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 19
Krížovka
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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.

3. súťažné kolo: Otázka:

3. V ktorom roku vznikla najdlh-

šia báseň na svete Marína??

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.3

29. apríl 2022 - Vidiečanova 

habovka, Kokava nad 

Rimavicou

Do ZUŠ v  Banskej Štiavnici sme 

29. apríla priniesli aj strieborné 

pásmo. Na detskom hudobnom 

festivale v  Kokave nad Rimavicou 

ho získal Martin Kminiak sa spev 

dvoch ľudových piesní „Hej, keď ma 

šikovali dole tou Bystricou“ a „Dievčat-

ko oravskuo“. Gratulujeme!

Na krajskú prehliadku, ktorú or-

ganizovalo Ipeľsko-podpolian-

ske osvetové stredisko Veľký Kr-

tíš, postúpil z  regionálneho kola 

Červené jabĺčko /Banská Štiav-

nica, Žiar nad Hronom, Žarnovi-

ca/. Bohatý program tvorili vystú-

penia detských ľudových hudieb, 

jednotlivcov spevákov, heligonká-

rov a  speváckych zložiek detských 

ľudových súborov. Za akordeóno-

vý sprievod k piesňam patrí vďaka 

p. uč. Tomášovi Valíčekovi, za  prí-

pravu pani učiteľkám Danke Taká-

čovej a Andrejke Halibožekovej. Za 

odvoz oteckovi - pánovi Martinovi 

Kminiakovi.

4. máj 2022 – Banskoštiavnic-

ké kladivká 2022 - celoslovenská 

klavírna prehliadka

Tento veľký a úspešný projekt ZUŠ 

v Banskej Štiavnici mal svoje 5. po-

kračovanie. Pán učiteľ Mgr. art. 

Martin Jánošík, ArtD. si ako jeho 

iniciátor získal svojou poctivou prá-

cou, prípravou, organizáciou a nasa-

dením uznanie slovenského klavír-

neho pedagogického sveta.

Program začal pred deviatou hodi-

nou otvorením a predstavením od-

bornej poroty. Klavírne výkony sú-

ťažiacich posudzovali renomované 

osobnosti z  oblasti klavírnej inter-

pretácie a  pedagogického pôsobe-

nia. Z  Akadémie umení v  Banskej 

Bystrici doc. Mgr. art. Eva Varha-

níková, ArtD., predsedníčka poro-

ty, Mgr. art. Peter Pažický, ArtD., 

z  Katedry klávesových nástrojov 

a  cirkevnej hudby VŠMU v  Bra-

tislave doc. Jordana Palovičo-

vá, ArtD. a Mgr. art. Zuzana Zam-

borská, ArtD. et PhD. Klavírnej 

prehliadky sa zúčastnilo bezmála 

60 klaviristov sprevádzaných svoji-

mi pánmi učiteľmi z 24 základných 

umeleckých škôl od Bratislavy po 

Košice.

Súťažný repertoár bol podľa ka-

tegórií časovo odstupňovaný, veľ-

mi pestrý, výkony súťažiacich pô-

sobivé. V každom vystúpení musela 

byť zaradená jedna skladba sloven-

ského skladateľa. Tak sme mali 

možnosť počuť skladbičky M. Ba-

žíkovej, P. Kršku, Ľ Kuruca, V Didi-

ho, P, Špiláka, T. Boroša, M. Langa, 

L. Bernátha, J. Kmiťovej, T. Martst, 

Ľ, Čekovskej, či nášho pána učiteľa 

Martina Jánošíka.

Ostatný ročník klavírnej prehliadky 

sám zhrnul týmito slovami: „Milé 

klaviristky, milí klaviristi. Tento ročník 

súťaže, už piaty, máme úspešne za se-

bou. Nesmierne nás teší, že po dvojroč-

nej prestávke ste do Banskej Štiavnice 

zavítali v takom hojnom počte. No ešte 

viac nás teší, že Vaše výkony neboli o nič 

horšie ako na poslednom ročníku. Titul 

Laureát patrí v  tomto roku Kamilovi 

Kulichovi zo ZUŠ Bojnice. Za celkových 

víťazov štvorručnej hry porota vybra-

la Davida Perrota a Matúša Bučeka zo 

ZUŠ L. Árvaya v Žiline. Všetkým pra-

jeme veľa ďalších úspechov, veľa chuti 

a trpezlivosti pri cvičení! Tešíme sa na 

Vás pri ďalšom ročníku klavírnej súťaže 

u nás v Banskej Štiavnici.“

Základnú umeleckú školu Banská 

Štiavnica reprezentoval v 5. kategó-

rii Patrik Hrnčiar z triedy pána uči-

teľa Gregora Zúbeka. Na Patrikovi 

je obdivuhodné, že napriek tomu, 

že sa v  našej ZUŠ najskôr zdoko-

naľoval v hre na husle, pred necelý-

mi tromi rokmi sa nadchol pre hru 

na klavír. Pod vedením pána uči-

teľa mal vôľu zmerať si svoje in-

terpretačné a  technické schopnos-

ti so žiakmi, ktorí hrajú na klavíri 

od útleho detstva. Patrikov výkon 

bol porotou ocenený strieborným 

pásmom a zriaďovateľom ZUŠ v za-

stúpení pani Viery Ebert aj Cenou 

mesta Banská Štiavnica. Gratuluje-

me. Odovzdávanie cien sa uskutoč-

nilo v priestoroch Rubigallu v pod-

krovnej miestnosti čitárne, za čo 

patrí naša vďaka oddeleniu kultúry. 

Cenu mesta prevzal za svoje nasa-

denie a skvelú organizáciu súťaže aj 

pán učiteľ Martin Jánošík, ktorému, 

ako aj celému tímu ZUŠ, zo srdca 

ďakujem. Súťaž z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu ume-

nia, Hudobný fond a  Mesto Ban-

ská Štiavnica. Kompletné výsledky, 

ako aj foto a  video záznam zo sú-

ťaže môžete nájsť na stránke súťa-

že: www.bskladivka.eu. Podrobnej-

šie informácie aj na stránke školy: 

www.zusbanskastiavnic.edupage.org.

Irena Chovanová

Pestré a úspešné dni v ZUŠ

Slovenské banské múzeum – Galé-

ria Jozefa Kollára vás srdečne po-

zýva na podvečerné autorské čí-

tanie z knihy Evy Ďurovec „Nové 

formy myšlienkových máp“, kto-

ré sa uskutoční v stredu 25. mája 

2022 o 17:00 hod. 

Autorka zároveň prečíta úryvky 

z ďalších textov a prevedie nás svo-

jou výstavou v  Galérii Jozefa Kol-

lára s  názvom Vojnový denník. 

Nenechajte si ujsť živé stretnutie 

s autorkou. Tešíme sa na vás!

Vstupné: dobrovoľný príspevok

tím Galérie Jozefa Kollára

Nové formy myšlienkových máp
(autorské čítanie z knihy Evy Ďurovec)

Slávnostné oceňovanie súťažiacich  foto J. Petrík

Futbal
IV. liga – 21. kolo, 15.5.

FK 98 Hájnačka - FK Sitno Banská 

Štiavnica – 0:3. Góly: Budinský, Hu-

dák, Khomechko. 3 body zostávajú 

doma. Sportika Miniliga U11 ObFZ 

ZH, 17. kolo

U11 12. 5. zvíťazila

TJ Partizán Župkov – FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 1:16. Góly: V. Šemo-

da, P. Hudec, J. Ivanič, M. Štrba 2, L. 

Sabo 5, A. Mangult 6. 

Sportika Miniliga U9 ObFZ ZH. 

11. 5. sa na našom štadióne odo-

hralo prvé jarné kolo Sportika Mi-

niliga U9 ObFZ ZH. Okrem našich 

chalanov sa mini turnaja zúčastni-

li chalani zo Žarnovice, Novej Bane 

a Brehov. Veľmi nás teší, že sa nikto 

nezranil a chalani si výborne zahrali.

Sportika Miniliga U11 ObFZ ZH, 

16. kolo

U11 9. 5. odohrala domáci zápas 

proti rovesníkom s MFK Žarnovica. 

FK Sitno Banská Štiavnica – MFK 

Žarnovica 5:6. Góly : Zajac 3, Ivanič, 

Sabo. Stretnutie zhodnotil tréner P. 

Hanzlík: „Len s 2 hráčmi na striedanie 

sme po bojovnom výkone a  množstve 

nepremenených šancí prehrali doma so 

ZC...“

Bavíme sa futbalom!

FK Sitno BŠ
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Keď som mal 13 rokov, začal 

som jazdiť autocross. 

Priviedol ma k  nemu otec, kto-

rý tiež kedysi pretekal. Kto sa mo-

toršportu venuje, vie, aké je ťažké 

sa presadiť, najmä kvôli fi nančnej 

náročnosti tohto športu. A tam to 

celé začalo. Myslím, že v žilách mi 

niekedy miesto krvi prúdi benzín, 

a tak sme sa v roku 2015 s kama-

rátmi, ktorí vyznávajú rovnakú lás-

ku k motoršportu rozhodli, že zalo-

žíme SKY racing team asi preto, že 

sa hovorí „sky is the limit“, niečo ako 

jazdíme až ku hviezdam. Postup-

ne sme vyrástli z chlapcov a zača-

li brať preteky vážnejšie. Väčšinou 

z vlastných fi nancií sme si postavi-

li závodné autá. Stojí to peniaze, to 

áno, ale aj čas, ktorý sme tomu ve-

novali na úkor iných vecí našťastie 

priniesol ovocie. Momentálne jaz-

díme medzinárodný šampionát 

AutoSlalomShow, už je to siedma 

sezóna. Je to závod, kde bojujete 

so stotinami, niekedy až tisícina-

mi sekúnd.

Zúčastňujeme sa aj iných podujatí, 

napr. preteky do vrchu, kde nás re-

prezentuje Jožko Brhlík so svojím 

BMW. Jeho cieľom je závodne za-

čať driftovať, a  tak na tom usilov-

ne pracuje vo svojej garáži. Posled-

ný aprílový a  prvý májový deň sa 

zúčastnil pretekov na Ostrej Lúke, 

kde jazdil medzi špičkovými jazdca-

mi ako predjazdec. S autom aj svo-

jím výkonom bol spokojný. Dizajn 

aj zvuk Jožkovho závodného auta 

je na akomkoľvek  podujatí nepre-

hliadnuteľný.

Adrián Skarba so svojou Hondou 

Civic 4g jazdí seriál AutoSlalom-

Show, kde sa mu v  roku 2020 po-

darilo v celkovom umiestnení sezó-

ny vyjazdiť absolútne tretie miesto. 

Aďo minulý rok okúsil aj chuť au-

tocrossu, z  ktorého je po prvom 

preteku veľmi nadšený a chystá sa 

na ďalšie. Držíme mu palce. V ne-

deľu 8.5.2022 sa na letisku v Skla-

binej konal pretek s  názvom Race 

For Children VII – kde každý je ví-

ťaz. Myšlienkou tohto preteku je 

všetky vyzbierané peniažky, či už 

zo štartovného alebo dobrovoľných 

príspevkov venovať OZ Svetielko 

nádeje, teda malým onkologickým 

pacientom. Adriánovi sa podarilo 

svoju kategóriu vyhrať a odniesol si 

domov krásny pohár, ktorý doplní 

jeho zbierku na poličke a pomohol 

tak dobrej veci. Spolu sa na akcii vy-

zbieralo 5 150€.

Adam Páleník-jazdec medzinárod-

ného šampionátu AutoSlalomShow. 

V rokoch 2020 aj 2021 som sa stal 

vicemajstrom svojej kategórie, kde 

jazdím na Honde Civic 5g, motor-

šport je pre mňa ako droga-ale taká 

neškodná, no veľmi návyková :) ako 

som spomínal, moje jazdecké zruč-

nosti som začal získavať ako chla-

pec na autocrosse, neskôr som pre-

sedlal do autoslalomu, okúsil som 

aj jazdu do vrchu na Ostrej Lúke 

v roku 2020, kde som sa umiestnil 

na 3.mieste. Mojím cieľom je stá-

le zlepšovať svoje jazdecké zruč-

nosti a aj výkon môjho závodného 

auta. Zatiaľ sa mi to darí a na kaž-

dom preteku sa umiestnim v prvej 

trojici jazdcov. Obetujem svojmu 

hobby všetok voľný čas a  cestuje-

me na preteky po celom Slovensku. 

Náš seriál pretekov sa jazdí aj v Ma-

ďarsku na Kakucs ringu, ktorý patrí 

medzi naše najobľúbenejšie okruhy. 

Snažíme sa Banskú Štiavnicu repre-

zentovať v  čo najlepšom svetle, že 

aj v  malom mestečku sa v  našich 

garážach zrodili závodné špeciály. 

V dnešnej dobe to nie je ľahké, ku-

povať neustále nové pneumatiky, 

oleje, platiť štartovné, a tak sa sna-

žíme oslovovať sponzorov, ktorých 

je žiaľ, málo. 

V našom tíme máme zastúpené aj 

nežnejšie pohlavie. Vierka Balážo-

vá jazdí za SKY racing team od roku 

2020. Nie je ešte úplne bežné byť 

ženou – pretekárkou, ale na kaž-

dom preteku sa zúčastní minimálne 

10 žien. Vierke sa podarilo za 2 roky 

pozbierať niekoľko trofejí a posled-

nou je 3. miesto v  kategórii Ženy 

z Dlhej pri Trnave. Jej cieľom na se-

zónu 2022 je nevynechať ani jeden 

pretek. Uvidíme, čo prinesú súboje, 

ktoré sú niekedy naozaj veľmi tes-

né. Vierka by chcela odkázať, že aj 

ženy patria za volant a môžu v mo-

toršporte na Slovensku niečo do-

siahnuť.

V  roku 2021 sa do tímu pridal aj 

Rastislav Kružlic na Seat Ibiza, kto-

rý jazdí pod vlajkou SKY racing tiež 

medzinárodný seriál AutoSlalom-

Show. S  autom je spokojný a  verí-

me, že ak všetko dobre pôjde, ešte 

vo svojej kategórii zamieša karty.

Ďalšími členmi sú aj Denis Pin-

tér a  Matúš Chmelo, pochádzajú-

ci obaja z Levíc. Zúčastňujú sa Au-

toSlalomShow na vozidle Nissan 

Micra. Sme radi, že sa k  nám pri-

dali aj závodníci z iného mesta. Ob-

čas sa k nám na pretek pridá aj Ši-

mon Zupka na Honde Civic, ktorý je 

tiež členom. Najbližšie nás môžete 

vidieť na motokárovej dráhe v Tre-

baticiach v dňoch 4. a 5. júna 2022. 

Budeme radi, ak nás podporíte svo-

jou prítomnosťou na preteku teraz, 

keď to už pandemická situácia do-

voľuje aj pre divákov.

Adam Páleník

SKY racing team

Úspešný autokrosový tím B. Štiavnica  foto SKY Racing tím

Patrik Jány 
dvojnásobný majster Sloven-

ska!!!

Majstrovstvá Slovenska 13. 

a 14.5.2022 zo vzduchových zbra-

ní v Šali.

Cez víkend sa naši strelci zúčast-

nili vzduchovkových MSR v  Šali. 

Na úvod pretekov sa naše stre-

lecké páry predstavili v disciplíne 

VzPu mix tímy a obidva mix páry 

sa stretli vo fi nále o  zlato. Maj-

strom Slovenska sa stal strelec-

ký pár Patrik Jány a Beáta Šályo-

vá. Ďalší deň sme strieľali súťaž 

jednotlivcov VzPu 60, kde ukáza-

li výborné výsledky Ondrej Hol-

ko 627,4 a  Štefan Šulek 628,2. 

Na stupňoch víťazov nenašli naši 

muži konkurenciu a  napokon 

Majstrom Slovenska sa stal Patrik 

Jány s  výsledkom 630,4. V  rov-

nakej disciplíne u  žien obsadi-

li Beáta Šályová 4. a Mirka Kyse-

lová 5. miesto. V  disciplíne VzPi 

60 zvíťazil Juraj Tužinský a  Ma-

rek Kostúr obsadil 6. miesto. Gra-

tulujeme!

Zdroj: Dukla shooting team

ŠN

Rozprávková 
dedinka
Rozprávkový deň pre deti a do-

spelých pod názvom „Roz-

právková Dedinka“ sa uskutoč-

ní 28.5.2022 od 14.00 hod. 

v  obci Počúvadlo (posledný 

vstup o  17.00 hod.). Vstupy sú 

každých 20 min. Vstup: dospelí, 

deti: 5,-EUR. Deti z Mikroregió-

nu Južné Sitno majú vstup zdar-

ma! Pre deti je pripravený zau-

jímavý program, rôzne atrakcie 

a občerstvenie.

Obec Počúvadlo
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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 

6.00-7.00eur/hod. + osobné ohod-

notenie. V prípade záujmu volajte 

na tel. č.: 0911 816 936

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

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách


