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Prinášame rozhovor s riaditeľom Strednej premyselnej školy S. Mikovíniho Ing. Jánom Totkovičom

Zlúčenie dvoch stredných škôl v B. Štiavnici
Od septembra  tohto roku a so 

začiatkom nového školského 

roku 2008/2009 nastali zmeny 

aj na dvoch stredných školách 

v B. Štiavnici, SPŠ S. Mikovíniho 

(bývalá banícka škola) a SPŠ S. 

Stankovianskeho (bývalá chemic-

ká škola). 

Po rozhodnutí VÚC a delimitácii 
SPŠ S. Stankovianskeho a násled-
nom presťahovaní SPŠ S. Miko-
víniho do priestorov SPŠ S. Stan-
kovianskeho zostala budova SPŠ S. 
Mikovíniho pre VÚC ako zriaďo-
vateľa tejto školy prebytočným ma-
jetkom. Zlúčením dvoch stredných 
škôl a následným presťahovaním 
ešte počas letných prázdnin zostala 
jedna škola, ktorá nesie názov SPŠ 
S. Mikovíniho. V tejto súvislosti 
sme sa opýtali na aktuálnu situáciu 
súčasného riaditeľa tejto školy Ing. 

Jána Totkoviča a požiadali sme ho 
pre čitateľov ŠN o rozhovor:
ŠN: Pán riaditeľ, aké zmeny nasta-
li s novým školským rokom?
JT: Na úvod treba povedať, že zá-
merom VÚC ako zriaďovateľa 
týchto škôl bolo školy integrovať 
a vytvárať silné subjekty. Nakoľko 
boli tu vedľa seba dve školy s po-
dobnými študijnými odbormi, cie-
ľom tohto procesu malo byť, aby 
vznikla jedna veľká škola. Vedenie 
VÚC preto rozhodlo o integrácii 
týchto dvoch škôl.
ŠN: Čo bolo dôvodom tejto integ-
rácie? 
JT: Dôvodom tejto integrácie bol 
malý počet žiakov na škole. Od 
tohto faktoru sa vlastne všetko 
odvíjalo. Vychádzalo sa vlastne 
z toho, že budova SPŠ S. Stanko-
vianskeho je Národnou kultúrnou 
pamiatkou, v minulosti bola síd-

lom Akadémie. A preto z tejto bu-
dovy nemohlo byť nič iné ako ško-
la. VÚC si túto situáciu uvedomilo, 
a preto došlo aj k tejto zmene.
ŠN: Ako sa tieto zmeny dotkli štu-
dentov, pedagógov?
JT: Škola nesie názov SPŠ S. Miko-

víniho, v školskom roku 2008/2009 
máme celkom 460 žiakov, 22 tried 
denného štúdia, 9 študijných od-
borov, pracuje tu 53 pedagogic-
kých pracovníkov a 13 technicko-
hospodárskych pracovníkov.

(Pokračovanie na 4.str.)

Faber Dance School  je jedna 

z najväčších tanečných škôl na 

Slovensku. Pôsobí v Banskej Bys-

trici, Zvolene, Brezne, Podbrezovej 

a teraz aj v B.Štiavnici. 

Učiteľ tanca a tréner tanečného 
športu, profesionálny tanečník 
a majster Slovenskej a Českej repub-
liky v latinsko-amerických tancoch 
Juraj Fáber, ktorý vás bude učiť, 
vychoval množstvo tanečníkov a 
tanečných párov, reprezentujúcich 
tanečnú školu na Slovensku i v za-
hraničí. V súvislosti s pripravova-
ným kurzom latinsko-amerických 
tancov v Banskej Štiavnici sme sa 
opýtali p. Juraja Fábera, inštruktora 
a spoluorganizátora, aby nám pri-

blížil, ako bude kurz prebiehať:
ŠN: P. Fáber, diváci Vás poznajú 
ako tanečného partnera p. Marty 
Sládečkovej z tanečnej šou Let´s 

dance 2. Čo Vás viedlo k myšlienke 
zorganizovať kurz práve tu v Ban-
skej Štiavnici?

(Pokračovanie na 4.str.)

Tanečná škola Faber Dance School

Moderne vybavená počítačová učebna v SPŠ Samuela Mikovíniho v B.Štiavnici

Juraj Fáber a Marta Sládečková z tanečnej šou Let´s Dance 2
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Z diára primátora Vláda SR prijala Uznesenie č.593
Rokovanie vlády o pálčivých problémoch okresu Banská Šti avnica

Rokovanie vlády SR, ktoré sa usku-
točnilo 3.9.2008 v priestoroch auly 
bývalej SPŠ S. Mikovíniho v B. 
Štiavnici, viedol predseda vlády Ro-
bert Fico. V úvode predseda vlády 
privítal na rokovaní vlády účastní-
kov rokovania prizvaných k bodu 
1: Analýza sociálno-ekonomickej 
situácie okresu Banská Štiavnica 
a návrhy na zlepšenie v sociálnej a 
hospodárskej oblasti, ktorú pred-
ložil na rokovanie minister hospo-
dárstva M. Číža, podpredsedu NR 
SR, J. Laššákovú, poslankyňu NR 
SR, E. Müllerovú, poslankyňu NR 
SR, M.Murgaša, predsedu BBSK, M. 
Žabku, prednostu Obvodného úra-
du v Žiari nad Hronom, P.Balžanku, 
primátora mesta B. Štiavnica, R. 
Vazana, primátora mesta Krupina, 
M. Zimmermanna, poslanca Zastu-
piteľstva BBSK, J. Čabáka, zástup-
cu primátora mesta B. Štiavnica, 
N. Babiakovú, prednostku MsÚ B. 
Štiavnica, P. Múdreho, vedeckého 
pracovníka, E. Radu, podnikateľa, 
S. Neuschla, starostu obce Štiav-
nické Bane, A.Ciglanovú, starostku 
obce Prenčov, E. Kohútovú, starost-
ku obce Bzovík, M. Čmelu, staros-
tu obce Ladzany, D. Lacu, starostu 
obce Žibritov. 
Vláda po prerokovaní materiálu 
prijala Uznesenie č.593 z 3.9.2008 
v ktorom: berie na vedomie analý-
zu sociálno-ekonomickej situácie 
okresu Banská Štiavnica a návrhy 
na zlepšenie v sociálnej a hospodár-
skej oblasti a ukladá:
 - podpredsedovi vlády pre vedo-
mostnú spoločnosť, európske zá-
ležitosti, ľudské práva a menšiny 
v spolupráci s ministrom fi nancií 
podporiť projekty okresu zamerané 
na tvorbu a zavedenie informačných 
technológií (do 31. decembra 2010),
 - ministrovi hospodárstva 
a) majetkovo usporiadať pozemky 
v správe Rudných baní, š. p., Banská 
Bystrica, nachádzajúce sa pod ko-
munikáciami a verejnými priestran-
stvami v prospech mesta Banská 
Štiavnica a príslušných obcí okresu 
(priebežne), 
b) zabezpečiť vypracovanie analýzy 
environmentálnych následkov, tech-
nicko-ekonomického vyhodnotenia 
a sociálneho dopadu útlmu banskej 
činnosti v štiavnicko-hodrušskom 
rudnom rajóne (do 31. decembra 
2009),
c) zabezpečiť prostredníctvom Slo-

venskej agentúry pre cestovný ruch 
všetky formy propagácie regiónu 
Banská Štiavnica (do 31. 9. 2009),
d) v spolupráci s ministrom výstav-
by a regionálneho rozvoja a minis-
trom fi nancií analyzovať možnosti 
uplatnenia špecifi ckých ekonomic-
kých nástrojov pre podporu cestov-
ného ruchu okresu Banská Štiavnica 
s prihliadnutím na jeho osobitný 
historický a kultúrny charakter (do 
31. decembra 2008),
- ministrovi pôdohospodárstva
a) previesť odplatným prevodom do 
majetku mesta Banská Štiavnica ma-
jetok v správe Národného lesnícke-
ho centra (do 31. decembra 2008),
b) podporiť projekty zamerané na 
lesné hospodárstvo (trvale),
c) z rozpočtovej kapitoly rezortu 
Ministerstva pôdohospodárstva SR 
„štátna pomoc“ systémovými opat-
reniami podporiť rozvoj všetkých 
odvetví živočíšnej výroby s trhovou 
i bez trhovej produkcie (trvale),
- ministrovi dopravy, pôšt a teleko-
munikácií
a) zabezpečiť na základe žiadosti 
mesta Banská Štiavnica odplatný 
prevod objektu Kammerhofská ul. 
č. 17, Banská Štiavnica, ktorý je v 
správe Železníc Slovenskej repub-
liky, do vlastníctva mesta Banská 
Štiavnica (do 31. marca 2009),
b) v prípade delimitácie cesty II/525 
v úseku Banská Štiavnica – Hron-
ská Breznica z Banskobystrického 
samosprávneho kraja na Sloven-
skú správu ciest do novembra 2008 
zabezpečiť prípravu a projektovú 
dokumentáciu predmetnej cesty 
vrátane územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia (do 31. de-
cembra 2010) a výstavbu predmet-
nej cesty (do 31. decembra 2012),
- ministrovi životného prostredia
a) podporiť projekty environmen-
tálnej infraštruktúry a ochrany ži-
votného prostredia (trvale),
b) zabezpečiť zachovanie sídla Ob-
vodného úradu životného prostre-
dia v Banskej Štiavnici a pracovísk 
Štátnej ochrany prírody Chránená 
krajinná oblasť Štiavnické vrchy, Slo-
venskej agentúry životného prostre-
dia a pracoviska Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š. p. 
(trvale),
c) zabezpečiť fi nancovanie revitali-
zácie areálu Banského múzea v prí-
rode v zmysle projektovej dokumen-
tácie, so zreteľom na dobudovanie 

expozície baníckej architektúry – 
oblasť Prachárne, ako ďalšieho roz-
voja Slovenského banského múzea 
(do 31. decembra 2009),
d) vyhodnotiť doterajší geologický 
prieskum v rudnom revíri Banská 
Štiavnica a okolí a zabezpečiť fi nan-
covanie vyhľadávacieho ložiskového 
geologického prieskumu drahoko-
vovej mineralizácie v banskoštiav-
nicko-hodrušskom rudnom poli (do 
31. decembra 2009),
e) poskytnúť súčinnosť pri fi nan-
covaní projektov zo štrukturálnych 
fondov na vybudovanie vodovodu 
v miestnej časti Banky, miestnej 
časti Počúvadlianske jazero, kana-
lizácie, čistiarne odpadových vôd 
a vodovodu v Štiavnických Baniach 
(do 31. decembra 2009),
f) podporiť program starostlivosti a 
revitalizácie historických štruktúr, 
ako aj previazanosť s cestovným ru-
chom v území NATURA 2000 - Sit-
no a priľahlom ochrannom území 
(do 31. decembra 2009),
g) podporiť projekty miestneho 
územného systému ekologickej sta-
bility so stanovením záťaže krajiny 
pre územie s potenciálom investič-
ného rozvoja CR (Banská Štiavnica, 
Štiavnické Bane, Ilija, Svätý Anton, 
Banská Belá) do 31. decembra 2009, 
h) podporiť investičný zámer dobu-
dovania a údržby tematického par-
ku (Geopark Banská Štiavnica) do 
31. decembra 2010,
i) v spolupráci s ministrom hos-
podárstva poskytnúť súčinnosť pri 
riešení rekonštrukcie prívodných 
jarkov a priechodnosti vodných 
štôlní (tajchov) ako súčasti ban-
skoštiavnického vodohospodár-
skeho systému do vodných nádrží 
Klinger, Richňava, Evičkino, Bako-
mi, Vindšachta, Počúvadlo, Banský 
Studenec po vyriešení vlastníckych 
vzťahov (do 31. decembra 2010),
j) poskytnúť súčinnosť pri zabez-
pečení technológie na čistenie vôd 
vo vodných nádržiach vodohospo-
dárskeho systému (do 31. decembra 
2009),
k) zabezpečiť sadu geopriestorových 
údajov digitálnych vrstiev pre geo-
grafi cký informačný systém o život-
nom prostredí na úrovni presnosti 
katastrálnych máp pre potreby Re-
gionálneho geografi ckého infor-
mačného systému a činnosť verejnej 
správy (do 31. decembra 2010),

(Pokračovanie na 3.str.)

Bolo...
19.9.
Pracovné rokovanie s ministrom 
zdravotníctva SR p. Richardom 
Rašim k problematike Regionál-
nej nemocnice, n. o., v Banskej 
Štiavnici. 
V popoludňajších hodinách se-
minár venovaný problematike 
transparentnosti v regionálnej 
politike.
20.9.
Prijatie futbalového družstva 
z partnerského mesta  Hűnene-
berg vo Švajčiarsku.
22.9.
Slávnostné otvorenie Akademic-
kého roka 2008/2009 na Stredo-
európskej vysokej škole v Skalici 
a účasť na zasadnutí správnej 
rady, kde sa hovorilo o možnos-
tiach spolupráce v oblasti vzdelá-
vania.
23.9.
Práca v meste, individuálne stret-
nutia s občanmi.
24.9.
Pracovné stretnutie predstavite-
ľov samosprávy, Kalvárskeho fon-
du a Rím.- kat. cirkvi za účasti J.E. 
Mons. Rudolfa Baláža  k proble-
matike záchrany a obnovy Ban-
skoštiavnickej kalvárie.
Pracovné rokovanie k príprave 
a organizačnému zabezpečeniu 
pripravovaného podujatia Aka-
demici. 
Pracovné stretnutie k mestským 
kúpeľom.
25. – 26.9.
V meste Ptuj ( Slovinsko ) sa usku-
točnilo Stretnutie primátorov eu-
rópskych historických miest.

Bude...
27.- 28.9.
Uskutoční sa prvé stretnutie baníc-
kych miest Slovenska v Pezinku.
28.9.
Účasť na podujatí Živý šach v 
Nitre, ktoré sa uskutoční v rámci 
festivalu Divadelná Nitra.
30.9.
Konferencia Komunálny manaž-
ment 2008.
1.10.
Zasadnutie Valného zhromažde-
nia spoločnosti Mestské lesy Ban-
ská Štiavnica, spol. s r.o.
2.10.
Pracovné stretnutie členov Zdru-
ženia miest a obcí – Žiarsky regi-
ón.     Andrea Benediktyová
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Mestská polícia informujePolícia Informuje

Banská Štiavnica 11 000 000 Sk

Banská Belá  1 000 000 Sk

Kozelník 200 000 Sk

Štiavnické Bane 800 000 Sk

Svätý Anton 600 000 Sk

Prenčov 700 000 Sk

Baďan 600 000 Sk

Dekýš 200 000 Sk

Vysoká 200 000 Sk

Počúvadlo 200 000 Sk

Beluj 200 000 Sk

Podhorie 400 000 Sk

Močiar 200 000 Sk

Ilija 300 000 Sk

Banský Studenec 400 000 Sk

(Pokračovanie z 2.str.)
- ministerke práce, sociálnych 
vecí a rodiny
- podporiť programy okresu Ban-
ská Štiavnica v oblasti podpory 
zamestnanosti a riešenia neza-
mestnanosti a dlhodobej neza-
mestnanosti (do 31. decembra 
2010), 
- ministrovi kultúry
a) podporovať projekty na rekon-
štrukciu pamiatok zapísaných 
v zozname svetového dedičstva 
UNESCO zo zdrojov Obnovme 
si svoj dom, resp. z iných zdrojov 
v rozsahu priorít a v objemoch ka-
pitoly „Kultúra“ štátneho rozpočtu 
na príslušný rok (trvale),
b) ustanoviť komisiu na posúdenie 
optimálneho rozsahu ochranných 
pásiem a záchranu lokalít zapísa-
ných v zozname svetového dedič-
stva UNESCO (do 30. júna 2009),
- podpredsedovi vlády a ministro-
vi vnútra 
a) zabezpečiť technické a tech-
nologické vybavenie Štátneho 
ústredného banského archívu na 
digitálnu archiváciu a propagá-
ciu fondov zapísaných v zozname 
UNESCO – Pamäť sveta (do 31. 
decembra 2010),
b) zabezpečiť zvýšenie počtu poli-
cajtov Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru Banská Štiavnica 
(do 31. decembra 2008),
c) zabezpečiť rozvoj technického 
vybavenia Obvodného oddelenia 
Policajného zboru Banská Štiavni-
ca (do 31. decembra 2008),
- ministrovi fi nancií 
a) vyčleniť každoročne v návrhu 
štátneho rozpočtu SR fi nančné 
prostriedky s účelovým určením 
pre mestskú pamiatkovú rezervá-
ciu Banská Štiavnica ako lokality 
svetového kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva UNESCO,
b) predložiť na rokovanie vlá-
dy návrh na použitie fi nančných 
prostriedkov vo výške 25 mil. Sk 
na účely rekonštrukčných a rozvo-

jových projektov v týchto mestách 
a obciach okresov Banská Štiav-
nica a Krupina, z toho pre okres 
Banská Štiavnica:

- zabezpečiť poskytnutie fi nanč-
ných prostriedkov podľa tohto 
uznesenia (do 30. septembra 
2008)
- ministrovi výstavby a regionál-
neho rozvoja 
v rámci Národnej stratégie regi-
onálneho rozvoja SR podporiť 
jedinečnosť postavenia regiónu 
Banská Štiavnica konkrétnymi 
rozvojovými opatreniami (do 1. 
januára 2010)
- podpredsedovi vlády a minis-
trovi školstva
podporiť návrh zriadenia detašo-
vaného pracoviska vysokej školy 
so zameraním na environmenta-
listiku, resp. cestovný ruch (do 1. 
septembra 2009) a
- odporúča predsedovi Banskobys-
trického samosprávneho kraja
vypracovať koncepciu rozvo-
ja a modernizácie sociálnej in-
fraštruktúry (do 31. januára 
2009) 
zabezpečiť delimitáciu cesty II/525 
v úseku Banská Štiavnica – Hron-
ská Breznica na Slovenskú správu 
ciest v zmysle tohto uznesenia (do 
novembra 2008).

Vyhasnutý život :
Dňa 16.9.2008 oznámila telefonic-
ky na Obvodné oddelenie PZ v B. 
Štiavnici M.Z, že toho istého dňa 
odišiel jej manžel V.Z. z ich domu 
v obci Prenčov na neznáme miesto 
bez udania dôvodu. K prevereniu 
oznamu bola vyslaná policajná 
hliadka Obvodného oddelenia PZ 
B. Štiavnica, ktorá prvotným vyko-
naným šetrením zistila popis ob-
lečenia osoby, (na nohách mal len 
šľapky) a ďalšie relevantné skutoč-
nosti potrebné k pátraniu po osobe. 
Keďže v čase získavania informácii 
k nezvestnej osobe bola už tma 
(19.30 hod.), bolo zo strany polície 
vykonané prvotné pátranie v po-
hostinstvách v služobnom obvode 
OOPZ B. Štiavnica, bola prevere-
ná autobusová stanica, železnič-
ná stanica, nemocnica a pod. bez 
kladného výsledku. V nasledujúci 
deň bola OO PZ B. Štiavnica ne-
odkladne vyhlásená pátracia akcia 
pod priamym vedením zástupcu 
riaditeľa OO PZ mjr. Ing. M. Kašia-
ra, kde do akcie okrem prísl. polície 
bol zapojený aj psovod z Okresné-
ho riaditeľstva PZ Žiar, dobrovoľní-
ci zo spomenutej obce. Spoločnými 
silami sa podarilo osobu nájsť, a to 
v hustom neprístupnom poraste 
v blízkosti obydlia menovaného, 
ktorý však už nejavil známky živo-
ta. Privolaný lekár konštatoval smrť 
udusením bez zavinenia cudzej 
osoby a následne nariadil zdravot-
no-bezpečnostnú pitvu.
Nepovolená jazda :
Dňa 17.9.2008 poverený prísl. OSV 
UJKP Žiar začal a súčasne vzniesol 
obvinenie M.M. z BŠ pre prečin 
„Marenie výkonu úradného roz-
hodnutia „ podľa § 348 ods. 1 písm. 
d Tr. zákona, preto, že M.M. viedol 
osobné motorové vozidlo zn. SAAB, 
a to dňa 7.8.2008 o 20.15 hod. po 
meste BŠ a po Nám. sv. Trojice, kde 
bol zastavený policajtmi Obvodné-
ho oddelenia PZ B. Štiavnica. Bola 
vykonaná dychová skúška na ziste-
nie alkoholu v krvi, namerali 0,40 
mg/l a ďalšou následnou kontrolou 
bolo zistené, že menovaný má ulo-
žený zákaz viesť motorové vozidlá 
akéhokoľvek druhu na základe roz-
hodnutia dopravného inšpektorá-
tu BŠ po dobu 8 mesiacov od dňa 
27.5.2008. Za uvedený skutok hrozí 
páchateľovi odňatie slobody až na 
dva roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Dňa 18.9.2008 vo večerných ho-
dinách bolo na útvar MsPo ozná-
mené, že na Ul. Kysihýbeľská je 
požiar, ktorý vznikol skratom 
z drôtu vysokého napätia padnu-
tého  na zemi. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto privolala  na 
uvedené miesto elektrikára. 

V ten istý deň vykonala hliadka 
MsPo kontrolnú činnosť pred 
reštauračnými zariadeniami Kelt, 
Pražovňa a 6/4. Pred polnocou tu 
došlo k  bitke a  následne k útoku 
na hliadku MsPo 
 a príslušníka PZ. Útočník M.K. 
bol predvedený na OO PZ, kde si 
ho prevzal vyšetrovateľ z Úradu 
justičnej a kriminálne polície.

Dňa 19.9.2008 v ranných hodi-
nách MsPo na Ul. A. Kmeťa po-
čas rekonštrukcie budovy zabez-
pečovala bezpečnosť a  plynulosť 
cestnej premávky. 

Dňa 20.9.2008 o 9.00 hod. hliad-
ka MsPo na Námestí sv. Trojice 
počas „Námetového cvičenia“ 
hasičov zabezpečovala bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premáv-
ky. 

Dňa 22.9.2008 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Pod Čer-
venú studňu, kde sa nachádzal 
voľne sa pohybujúci pes, kto-
rý ohrozoval chodcov idúcich 
po ulici. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v blokovom 
konaní.

MsPo

B.Štiavnica  – Hünenberg 1:0 
(0:0)
Gól: 77’ Kminiak
Dňa 20.9.2008 sa stretli v pria-
teľskom stretnutí naši hráči FK 
Sitno proti hráčom z partnerské-
ho mesta Hünenberg. Stretnutie 
prinieslo svižný futbal z oboch 
strán. Hral sa útočný futbal, no 
brankári potvrdili svoje kvality, 
a tak o konečnom výsledku roz-
hodol náš striedajúci hráč Kmi-
niak tri minúty pred koncom.

FUDO

Naši proti

Hünenbergu
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(Pokračovanie z 1.str.) 
Treba povedať, že integráciou škôl 
žiadny študijný odbor nezanikol. 
Dokonca uvažujeme v budúcnosti, 
že odbory sa budú aj naďalej roz-
víjať, budeme prehodnocovať exis-
tenciu súčasných odborov a bude-
me ich prispôsobovať súčasnému 
trhu práce. Čo sa týka pedago-
gických pracovníkov, skoro všetci 
prešli na túto školu, okrem tých, 
ktorí boli v dôchodkovom veku 
alebo sa chystali do dôchodku. My 
sme dokázali s existujúcimi ľuďmi 
zabezpečiť pedagogický proces tak, 
aby bola zabezpečená odbornosť. 
ŠN:  Aké sú priestorové možnosti 
na škole?
JT: Čo sa týka priestorových mož-
ností, my sme tu priestory mali, 
v minulosti na tejto škole študo-
valo okolo 600 žiakov. Samozrej-
me, nebolo to až také náročné ako 
dnes, neboli triedy rozdelené na 
skupiny, neboli umelecké odbory, 
boli tu len technické – chemické 
odbory, to znamená, že v budove 
laboratórií priestory boli. Dostali 
sme 3,3 mil. Sk na to, aby sme tie-
to priestory upravili a vytvorili pre 
študentov vhodné učebne, špeciali-
zované učebne a aby sme pripravili 
priestor pre geodetov, čo sa nám 
sčasti aj podarilo. Vytvorili sme 
aj nové ateliéry a rozšírili sme po-
čítačové učebne. V súčasnej dobe 

máme 4 počítačové špecializované 
učebne na informatiku, 4 ateliéry, 
špecializované učebne pre geode-
tov, životné prostredie, pre výučbu 
chemických odborných predmetov 
a jednotlivé jazykové učebne. Celá 
škola je teraz plne využitá.
ŠN: Ako je to so starými priestor-
mi v SPŠ S. Mikovíniho?  
JT: Zostali nám v správe dielne, 
v týchto dielňach sa vyučuje štu-
dijný odbor polytechnika, sú tam 
štukatérske dielne. Problémom 
zostáva nezávislé zabezpečenie 
týchto priestorov od el. energie, 
vody a vykurovania z hlavnej bu-
dovy. Situácia sa rieši a verím, že 
v dohľadnej dobe sa tento problém 

odstráni.
ŠN: Čo nové pripravujete v bu-
dúcnosti?
JT: K hlavným zmenám, ktoré sa 
pripravujú, patrí napr. poskyt-
nutie kapitálových fi nančných  
prostriedkov na zmenu užívania 
časti laboratórií Botanika, kde by 
sa zriadila výdajňa stravy spolu 
s jedálňou vo výške 4,950 mil. Sk, 
realizované by to malo byť v budú-
com roku na jar a využívali by sme 
ju spolu so SLŠ. Pripravuje sa ter-
mostatizácia a hydraulické vyregu-
lovanie a zateplenie okien v oboch 
budovách školy, to zn. ústredné 
kúrenie a zlepšenie pracovnej klí-
my. Riešime osamostatnenie vy-

kurovania a zriadenie sociálnych 
zariadení v objekte dielní budovy 
bývalej SPŠ S. Mikovíniho vo výš-
ke 400 000,-Sk, ďalej potrebujeme 
pokryť strechu garáží plechom 
a opraviť strop, objekt bude slú-
žiť na výučbu praxe pre umelecké 
odbory so zameraním na štuku. 
V budúcnosti by sme chceli rozší-
riť umelecké odbory so zameraním 
na výtvarné spracovanie keramiky 
v spolupráci s akademickými so-
chármi V. Oravcom a p. Vojčiakom 
a študijný odbor na reštaurovanie 
kovu, dreva, nábytku v spolupráci 
s Ing. Šlaukom.

Za rozhovor poďakoval Mgr. 
Michal Kríž

Zlúčenie dvoch stredných škôl v B. Štiavnici

(Pokračovanie z 1.str.) 
JF: „Mal som niekoľko tanečníkov 
z Banskej Štiavnice, a tak viem že spo-
ločenský tanec je tu málo obsiahnutý, 
a tak asi bude žiadaný. Moja taneč-
ná škola má veľký záber, vyučujem 
v Brezne a okolí v Banskej Bystrici, 
Zvolene, a teraz aj v Banskej Štiavnici. 
V Banskej Bystrici a vo Zvolene sme 
vychovali mnoho majstrov Slovenska 
v plesových choreografi ách a možno 
sa nám to v budúcnosti podarí aj v B. 
Štiavnici.“
ŠN: Odkedy sa venujete profesio-
nálne tancu?
JF: „Od desiatich rokov tancujem 
a ozajstný tanečný profesionál som sa 
stal až v roku 2002, keď som prestúpil 
do profesionálneho tábora. Tancom sa 
živím od roku 1996.“
ŠN:  Pre koho bude kurz určený, kde 
bude kurz prebiehať?
JF: „Zatiaľ budeme vyučovať na dvoch 
základných školách, kde bude prebie-
hať kurz pre deviatakov zakončený 

tanečným venčekom. Vo večerných 
hodinách budeme učiť tancovať dospe-
lých v kurzoch Latino – Salsa a druhý 
kurz Spoločenské tance. Mnohí dospelí 
si povedia, že sú starí na to, aby sa učili 
tancovať. V mojej tanečnej škole učím 
tancovať aj sedemdesiatnikov, poslan-
cov mesta, primátorov, doktorov a aj 
riaditeľov silných fi riem, ktorí si nájdu 
spoločný koníček s priateľkou,  man-
želkou a v príjemnej atmosfére sa učia 
tancovať. Tam vznikajú potom partie, 
ktoré chodia spolu na plesy a spoločné 
posedenia.“
ŠN: Kde sa budú môcť záujemcovia 
prihlásiť?
JF: „V Rubigalle v Trámovej miest-
nosti na 2.posch. 30.09. o 18:00 
hod. a 07.10. o 18:00 hod., alebo 
v ostatné dni osobne na odd. kultúry, 
cestovného ruchu a športu u p. Zuzky 
Patkošovej, príp. telefonicky na  tel. č.: 
045/6949650, e-mail: kultura2@ban-
skastiavnica.sk.“
ŠN: Kedy kurz začne?

JF: „14.10.2008 o 18:00 Latino - Salsa 
14.10.2008 o 19:30 Spoločenské tance“
ŠN: Aké podmienky musia spĺňať 
účastníci kurzu?
JF: „Veselá nálada, chuť učiť sa tan-
covať. 
Oblečenie: deti – tepláky, tričko, cvič-
ky, spoločenský tanec dospelí a mládež 
– spoločenské oblečenie a topánky, lati-
no – voľné oblečenie.“
ŠN: Dokedy bude kurz trvať?
JF: „Obidva kurzy trvajú: 10 lekcií po 
90 min. (10x v utorok).“
ŠN: Koľko bude kurz stáť?
JF: „Máme jednotné ceny pre všetky 
mestá a obce:
900,- Sk/osoba, na desať 90 min. lekcií 
pre deviatakov a stredoškolákov vráta-
ne vstupného na  Venčekový ples a 
1 500,- Sk/osoba, na desať 90 min. 
lekcií pre dospelých na kurz Latino 
a Spoločenské tance“
ŠN: Kto okrem Vás bude tanečným 
inštruktorom (-kou)?
JF: „Okrem mňa bude učiť moja žiač-

ka Margaréta Klimová.“
ŠN:  Čo by ste chceli odkázať Ban-
skoštiavničanom a čitateľom Štiav-
nických novín?
JF: „Tancovanie je to najkrajšie hobby 
pre muža a ženu. Je to krásne spojenie 
pohybu s hudbou a tanečným part-
nerom, a to pocítia naši tanečníci už 
po absolvovaní prvého kurzu. Na ta-
kýchto kurzoch zažívam kopec srandy, 
a preto sa na kurzy dospelých veľmi 
teším. Pre dámy odporúčam, aby do-
viedli  svojich priateľov alebo manže-
lov aspoň na prvú lekciu a tam všetci 
chlapi zistia že tancovanie nie je nič 
zložité a že sa dajú, už na prvej lekcii 
zvládnuť minimálne dva až tri tance. 
Na začiatku budeme všetci na jednej 
lodi, a tak sa všetko pomaličky naučí-
me. Tancovanie zlepšuje držanie tela, 
koordináciu pohybov, náladu, zdra-
votný stav, a mnohé iné faktory. Teším 
sa na vás Juraj Fáber.“ 

Za rozhovor poďakoval 
Mgr. Michal Kríž

Tanečná škola Faber Dance School v Štiavnici už čoskoro

Výstavné priestory vo vestibule na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikoviniho v Banskej Štiavnici
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Jazyková polícia 
vypátrala...

Počuli sme, prečítali sme si  
„Deň, kedy sa prepísala budúc-
nosť.“ (Markíza  11.9.2008, Re-
klama)
Správne: Deň, keď
„Prišiel čas, kedy si budete mu-
sieť vybrať.“(Markíza 10.4.2008, 
Priateľky)
Správne: čas, keď
„Sú chvíle, kedy chcete spomaliť 
čas.“ (Markíza, 11.4.2008, Rekla-
ma)
Správne: čas, keď
Zámenná opytovacia príslovka 
kedy sa nenáležite používa pri 
uvádzaní vzťažnej vety prívlast-
kovej s časovým významom. Ak 
sa môžeme opýtať otázkou kedy, 
použijeme keď.
(Kedy? V roku 1990, keď došlo k 
vzniku...)
Kedy je na mieste vtedy, ak sa pý-
tame otázkou čo ( Neviem, kedy 
prídem. Čo neviem?)  NB

V sobotu 20.9.2008 doobeda sa 
premietal v kine Akademik fi lm 
pre deti. V kinosále sa nachádzalo 
64 detí a 5 osôb dospelých. Požiar 
nahlásil Ing. Sliacky pracovník 
kultúry veliteľovi zásahového ha-
sičského družstva Banská Štiavnica 
Miroslavovi Krkoškovi, ten okam-
žite nahlásil požiar HaZZ Banská 
Štiavnica a DHZ v Štefultove a zá-
roveň vyhlásil požiarny poplach 
sirénami. Na miesto požiaru sa 
ako prví dostavili členovia HaZZ v 
Banskej Štiavnici na hasičskom aute 
LIAZ. Slavomír Ostrihoň vykonal 
prieskum v priestore kina a zároveň 
vyniesol zraneného chlapca. Členo-
via DHZ Miroslav Krkoška. Tomáš 
Zábudlý, Radoslav Búzalka, Jakub 
Zachar, Michal Bokroš, Zdenko 
Soldán a Ing. Vladimír Kotilla po-
tom vytvorili útočné vedenie na 
dopĺňanie cisterny vodou, druhé 
útočné vedenie smerom na budovu 
a tretie útočné vedenie do priesto-
ru kina a spoločne s členkami SČK 
začali s evakuáciou zranených detí. 
DHZ Štefultov na čele s Jozefom 
Ďuricom predsedom DHZ vytvo-
rili útočné vedenie ku zadnému vý-
chodu kina, druhé útočné vedenie 
ku premietacej miestnosti a tretie 
útočné vedenie do PPS - 12 DHZ 
Banská Štiavnica. Bilancia zrane-
ných bola tragická: jedna žiačka 

bola usmrtená, 2 deti ťažko zranené 
a 4 deti ľahšie zranené.
NAŠŤASTIE bolo to FINGOVANÉ 
a spracované pre spoločné hasičské 
cvičenie. Po ukončení hasičského 
zásahu sa všetci zúčastnení zišli v 
hasičskej zasadačke DHZ Banská 
Štiavnica, kde ich predseda DHZ 
Vladimír Poprac privítal a poďako-
val sa za profesionálny prístup pri 
hasičskom cvičení. Odovzdal slovo 
veliteľovi HaZZ v Banskej Štiavni-
ci p. Ing. Milanovi Hrudkovi, kto-
rý tiež poďakoval zúčastneným i s 
pripomienkou, že takéto rozsiahle 
cvičenie sa musí pripraviť v dlhšom 
časovom priestore. Do diskusie sa 
prihlásil p. Slavomír Ostrihoň, kto-
rý teoreticky i grafi cky v spolupráci 

s Miroslavom Krkoškom, Jozefom 
Borským a Ing. Milanom Hrudkom 
pripravili hasičské cvičenie, ďalej 
vysvetlil, ako sa dá využiť a pripraviť 
hasičské cvičenie za ešte vyššej od-
bornej spolupráce. Touto cestou im 
srdečne ďakujeme za ich prípravu, 
čo prítomní ocenili aj potleskom. 
Poďakovanie vyjadril aj náš požiar-
ny technik mesta Banská Štiavnica 
p. Jozef Borský so želaním, aby sa 
takáto súdržnosť udržiavala i naďa-
lej. Záverom predseda sa poďakoval 
aj členkám SČK p. Kataríne Senci-
ovej riaditeľke ÚV SČK, p. Ružene 
Starej za maskovanie fi gurantov a 
p.Marte Boroškovej vedúcej KD za 
sponzorskú pomoc pred  cvičením 
a po cvičení v  priestoroch KD na 

Námestí sv.  Trojice. Ďakujeme aj 
Petrovi Ivaškovi, p. JUDr. Dušano-
vi Lukačkovi veliteľovi MsPo a in-
špektorke MsPo s. Maťke Bačíkovej. 
Ďakujeme p. Tomášovi Zábudlému 
za sponzorstvo vo forme vínneho 
moku a p. Júlii Popracovej pri za-
bezpečovaní stravy pre účastníkov 
cvičenia. Presunuli sme sa potom 
na spoločný obed Pod Galériu, kto-
rý objednal p. Mgr. Pavol Balžanka, 
za čo mu v mene nás srdečne ďaku-
jeme. Po dobrom obede u p. Baráka 
a dobrej obsluhe sme sa s pocitom 
dobre vykonanej práce rozišli. Toľ-
ko zo spravodajstva jedného hasič-
ského cvičenia.
POŽIAROM ZMAR!!!

Vladimír Poprac predseda DHZ

Ubehli už dva mesiace, čo v zre-

konštruovaných priestoroch 

s novým vybavením funguje 

Ambulancia lekárskej služby 

prvej pomoci pre deti a dorast 

vo zvolenskej nemocnici. Stalo 

sa tak aj vďaka najväčšej súk-

romnej zdravotnej poisťovni 

DÔVERA, ktorá na tieto účely 

prispela sumou 312-tisíc korún 

(10 356,50 eur) v rámci projek-

tu podpory detských pohoto-

vostí na Slovensku.

Ošetrených tú býva mesačne pri-
bližne 450 detí, od bábätiek po de-
vätnásťročných tínedžerov. Lekári 
na ich vyšetrenia už používajú nové 
pomôcky ako fonendoskopy, oto-
skopy, tlakomery alebo diagnostic-
ké svietidlá, terapeutické prístroje, 
odsávačky, vyšetrovacie stoly a nové 
diagnostické zariadenia.
„Pani lekárka nám na prístroji uro-

bila za tri minúty  test z jednej kvap-
ky krvi, a tak určila diagnózu. Hneď 
nám nasadila príslušné lieky. Takto 
by to malo fungovať všade,“ vyjad-
rila sa mamička malej pacientky 
Julky z Detvy. Nové prostredie 
oceňujú aj lekári „Konečne pracu-
jeme v kultúrnom prostredí a máme 
na diagnostiku a liečbu nové a mo-
derné vybavenie.“ spokojne kon-
štatovala lekárka LSPP MUDr. 
Eva Beňová, MUDr. Martin Olej, 
organizátor LSPP, zmeny pozitív-
ne ohodnotil tiež: „Cieľom bolo 
zlepšiť diagnostiku a komfort nášho 
malého pacienta. A to sa na našu 
radosť stalo.“
Zmeny sa dotkli i čakárne. Má 
nový detský kútik a jej steny zdo-
bia práce žiakov I. Základnej ško-
ly v Krupine. Spätnú väzbu dávajú 
aj malí pacienti, ktorí si pochvaľu-
jú nové priestory slovami: „U pani 
doktorky som sa vôbec nebála, lebo 

tam boli hračky a pekné obrázky na 
stenách“ povedala Katka z Kru-
piny. „Prídeme sem aj nabudúce, 
keď budem mať kašeľ, lebo tu sa 
dá v čakárni stavať hrad z veľkých 
kociek,“ porozprával školák Janko 
zo Zvolena. V čakárni aj v am-
bulancii sú nainštalované nové 
germicídne žiariče zabezpečujúce 
zdravšie prostredie pre deti. Pri-
budli i nové plastové okná a nové 
sedačky. 
Zdravotná poisťovňa DÔVERA sa 
v banskobystrickom kraji celkovo 
stará o 150-tisíc poistencov. Z toho 
o 55-tisíc detí vo veku do 18 rokov. 
„Sme radi, že fi nančným darom pri-
spievame k zabezpečeniu kvalitnej 
a dostupnej zdravotnej starostlivos-
ti. Je to prejav našej zodpovednosti 
nielen voči poistencom, ale celej ko-
munite, v ktorej pôsobíme,“ 

potvrdila hovorkyňa DÔVERY 
Zuzana Horníková.

Prvé skúsenosti vynovenej detskej pohotovosti
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti  a dorast vo Zvolene

Horelo v kine Akademik v Banskej Štiavnici 
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Tie budú obsahovať okrem infor-
mačných materiálov aj praktické 
pomôcky na prepočet oboch mien. 
Začiatkom novembra príde do kaž-
dej domácnosti zásielka, ktorá bude 
okrem šestnásťstranovej informač-
nej brožúry obsahovať aj eurokalku-
lačku, pomocou ktorej si budú môcť 
občania jednoducho prepočítať ko-
runy na eurá a opačne. Po tejto zá-
sielke občania dostanú na prelome 
novembra a decembra aj druhú zá-
sielku, v ktorej bude Národná banka 
Slovenska (NBS) spolu s Európskou 
centrálnou bankou informovať o 
podobe eurových bankoviek a min-
cí a bude obsahovať aj konverzné 
kartičky s prepočtom základných 
súm v oboch menách. Spomínané 
zásielky budú súčasťou pokračova-
nia informačnej kampane o novej 
euromene, ktorá podľa vládneho 
splnomocnenca pre zavedenie eura 
na Slovensku Igora Baráta jed-
noznačne plní svoj cieľ. „Už dnes 
môžeme preukázateľne povedať, že 
všetci obyvatelia Slovenska majú o 
zavedení eura informácie.“  Ocenil 
pritom aj prácu médií, ktoré podľa 
jeho slov výrazne prispeli k zvýše-
niu informovanosti o novej mene. 
Vrchol kampane pritom môže Slo-
vensko očakávať v najbližších me-
siacoch. Občanov tak 27. septembra 
čaká celonárodný „Deň eura“, ktorý 
sa uskutoční pri príležitosti 100 dní 
do zavedenia novej meny.  V tento 
deň sa budú vo všetkých krajských 
mestách organizovať informačno-
zábavné podujatia. Podľa jeho slov v 
rovnaký deň odštartuje aj ďalší pro-
jekt „Euromobil“ na cestách, ktorý 
bude až do konca roka navštevovať 
odľahlejšie oblasti Slovenska a pri-
nášať informácie o príchode novej 
meny. Slovensko čakajú ešte ďalšie 
štyri vlny mediálnej kampane. Prvá 
fáza bude spotrebiteľov upozorňo-
vať na signatárov Etického kódexu, 
ktorí sa zaviazali nezneužiť prechod 
na novú menu vo svoj prospech. 
Občania budú taktiež upozornení 
na najjednoduchší spôsob výmeny 
korún na eurá, ktorým je uloženie 
korunovej hotovosti v banke a jej 
automatický a bezplatný prepočet 
na novú menu. Časť kampane bude 
zameraná aj na informovanie o 
konkrétnych možnostiach výmeny 
hotovosti, ako aj na skutočnosť, že 
každý cent novej meny bude mať 
svoju hodnotu, na čo by občania 
nemali zabúdať.

Ing. Ivan Gregáň riaditeľ ESF
ÚPSVaR  Banská Štiavnica

V dňoch 31. 8. – 7. 9. 2008 uspo-

riadalo banskoštiavnické praco-

visko Fakulty architektúry STU 

Bratislava v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica a pod záštitou 

slovenskej organizácie ICOMOS 

pre študentov architektúry Jesen-

nú univerzitu priamo vo svojom 

pôsobisku.

Mesto Banská Štiavnica sa teší 15. 
výročiu zápisu na Zoznam sveto-
vého dedičstva UNESCO. Celkový 
obraz mesta sa zaiste v mnohom 
pozitívne zmenil. Opravili sa mno-
hé historické domy v centre, sčasti 
sa upravili aj verejné priestranstvá. 
Na druhej strane sa mnohé histo-
rické objekty nenávratne vytrácajú 
z obrazu a mapy mesta. Téma pr-
vého ročníka Jesennej univerzity 
architektúry preto súvisela s moni-
torovaním stavebno-technického 
historickej zástavby a zmien v Pa-
miatkovej rezervácii Banská Štiav-
nica, čo je reálnou povinnosťou 
mesta a štátu pri pravidelnom refe-
rovaní o stave lokality zapísanej na 
Zozname UNESCO voči Centru 
svetového dedičstva v Paríži.
Jesennej univerzity architektú-
ry sa zúčastnilo 15 zanietených 
študentov z rôznych ročníkov FA 
STU a VŠVU Bratislava. V úvode 
workshopu študenti podľa vopred 
stanovených kritérií mapovali 
zmeny a stavebno-technický stav 
historických budov v pamiatkovej 
rezervácii a súčasnosť porovnávali 
s historickou fotodokumentáciou 
a staršími mapovými podkladmi. 
Zistenia z mapovania Pamiatkovej 
rezervácie sú alarmujúce:
-- 20 historických objektov úplne 
zaniklo za cca posledných 20 ro-
kov,
-- 7 historických domov je v stave 
ruiny a k zániku speje,
-- 24 domov je vo vážnom havarij-
nom stave (spejúcich k stavu ruiny, 
kde sú padnuté strechy, prepadnu-
té stropy, navlhnuté a deštruované 
murivá),
-- 39 domov je ohrozených (bez 
údržby -- so statickými porucha-
mi, poškodeniami v strešnej kry-
tiny). 
Zaujímavé a alarmujúce je aj po-
rovnanie počtu zaniknutých histo-
rických domov s počtom novosta-
vieb v pamiatkovej rezervácii za 
posledných 20 rokov: z mapy mesta 
nenávratne zmizlo 20 domov, pri-
budlo vyše 30 novostavieb. Tieto 

čísla a súčasný trend vedú chtiac-
nechtiac k úvahám, ako asi bude 
Banská Štiavnica vyzerať o ďalších 
20 rokov? ...
K zániku historických objektov 
dochádza najčastejšie v baníckom 
osídlení, kde ešte stále chýba zá-
kladná technická infraštruktúra, 
čo vysvetľuje skutočnosť,  že trvalé 
bývanie sa v baníckej zástavbe ne-
obnovuje, ale stáva sa iba sezónnou 
chalupárskou zónou. Označenie 
„havarijné domy“, alebo „ohroze-
né domy“ sa zďaleka netýka len 
baníckej zástavby, ale za posledné 
roky už aj architektonicky boha-
tých palácových domov v centre 
mesta. S cieľom zachovať aspoň 
dokumentačnú stopu po havarij-
ných a ohrozených historických 
objektoch, ktoré ešte v roku 2008 
v Banskej Štiavnici stoja, sme vy-
brali 5 objektov na podrobné zdo-
kumentovanie a zameranie. 
Jesenná univerzita architektúry 
bola všestranne prospešná: pre 
mesto, aj pre študentov. Študen-
ti architektúry zanechali pre naše 
archívy, v lepšom prípade aj pre 
budúce obnovy týchto ohrozených 
a havarijných domov podrobnú 
dokumentáciu  a zamerania. 
Výsledky týždňového worksho-
pu študenti prezentovali početne 
prítomnej  verejnosti na výstave, 
ktorú sme usporiadali v závere 
podujatia v priestoroch FA STU 
v Banskej Štiavnici. Ich kresby sú 
vyjadrením hlbšieho poznania his-
torických architektonických hod-
nôt mesta a  vyznaním zároveň... 
A odkaz kompetentným v Banskej 
Štiavnici? 
Doteraz sú poväčšine pracovníci 

pamiatkových úradov štatista-
mi odumierajúcich historických 
štruktúr, lebo ako jediný úrad 
majú hlbšie poznatky o historic-
kom prostredí, mapujú ho a pravi-
delne monitorujú. Pri vyššie spo-
mínanej povinnosti mesta a štátu 
pri monitorovaní stavu lokality 
UNESCO voči Centru svetového 
dedičstva v Paríži sa mestá aj vo 
všeobecnosti podieľali zatiaľ len 
málo. A žiaľ aj tu platí: čo oči ne-
vidia, srdce nebolí. Malý prehľad 
o teréne a nevyužívanie práva je 
škodou pre mesto. V súčasnosti, 
keď sú stavebné úrady pod mest-
skými samosprávami, je možné 
využiť právne „páky“ stavebného 
zákona a situáciu vziať takpove-
diac do vlastných rúk. Stačí, aby 
sa dôsledne využívali ustanovenia 
pomerne silného, ale iba málo 
uplatňovaného stavebného záko-
na, ktorý umožňuje nielen vysoké 
pokuty, ale aj možnosť vykonania 
stabilizačných opráv s vymáhaním 
nákladov od vlastníka, možnosť 
vyvlastnenia, alebo možnosť využi-
tia trestného práva -- vlastníkov na 
základe trestného zákona a pod. 
Zistenia, ktoré doniesla Jesenná 
univerzita architektúry, sú alarmu-
júce a skutočne napĺňajú zdanlivo 
trúfalý názov jej prvého ročníka 
„Banská Štiavnica – svetové de-
dičstvo UNESCO v ohrození“. 
Verím, že výsledky Jesennej uni-
verzity architektúry „Banská Štiav-
nica – svetové dedičstvo UNESCO 
v ohrození“ prispejú k uvedomeniu 
si vážneho stavu mesta a aj k samej 
záchrane havarijných a ohroze-
ných domov v Banskej Štiavnici.

Katarína Vošková

Eurozásielky Svetové dedičstvo UNESCO v ohrození

Schátraná budova na Dolnej Resle 3 v Banskej Štiavnici
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Oznamy

Základná škola J. Kollára, Ul. 
L. Svobodu č. 40 v Banskej 

Štiavnici vám oznamuje, že je 
možné zašportovať si za prijateľné 
ceny: tenis na antuke, minifutbal 
na umelom trávniku, basketbal, 
volejbal, iné. Objednať sa môžete 
na tel. č.: 0918255415. Tešíme sa 
na Vašu návštevu! 

Živena – spolok slovenských 
žien v B. Štiavnici, Mestská 

knižnica v B. Štiavnici vyhlasu-
jú 14. ročník Literárnej súťaže 
z vlastnej tvorby „Inšpirácie 
spod Sitna“. Súťaží sa v kategórii: 
I. – poézia, II. – próza. Vekové ka-
tegórie: 1. Žiaci ZŠ, 2. Študenti SŠ 
a VŠ, 3. Dospelí
Uzávierka súťaže: 20. október 
2008. Vyhodnotenie súťaže bude 
v mesiaci november 2008 v Ban-
skej Štiavnici. Súťažné práce zasie-
lajte na adresu alebo osobne: Mest-
ská knižnica, Nám. sv. Trojice č.3, 
969 01 Banská Štiavnica. Bližšie 
informácie na č. tel.:045/6949652, 
alebo Jolana Šamová, Križovatka 
7, 969 01 Banská Štiavnica (č. tel.: 
045/6911502).

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom 

– Pracovisko Banská Štiavni-
ca, Múzeum vo Svätom Antone, 
Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-
jú 11.ročník fotografi ckej súťaže  
„NAJKRAJŠIA DOVOLENKO-
VÁ FOTOGRAFIA“ Kategórie 
súťaže: 1. Pamiatka UNESCO vo 
fotografi i, 2. Príroda a krajina, 
3. MÚZEÁ – oživená minulosť 
4.   Dovolenka dýcha človečinou 
– reportážne zábery a moment-
ky z dovolenky, 5. Môj najkrajší 
prázdninový zážitok – pre deti a 
mládež do 16 rokov. Podmienky 

súťaže: Súťaž je vyhlásená pre 
fotografov bez obmedzenia veku 
(s výnimkou 5. kategórie, ktorá 
je určená pre deti a mládež do 
16 rokov) v čiernobielej a fareb-
nej fotografi i. Súťažiaci môže po-
slať do každej kategórie najviac 
5 fotografi í. Rozmery fotografi í: 
minimálne 18 x 24 cm. Na zad-
nú stranu každej fotografi e treba 
uviesť: Kategóriu, názov foto-
grafi e a miesto fotografovania, 
meno, priezvisko a adresu  autora  
(príp. aj č. telefónu), v 5. kategórii  
aj vek autora. Uzávierka súťaže: 
17. október 2008, vyhodnotenie 
súťaže a vernisáž zo súťažných 
prác : november 2008 v Múzeu 
vo Svätom Antone. Fotografi e 
treba poslať alebo osobne doručiť 
(v pevnom obale zabezpečenom 
proti poškodeniu) na adresu: 
Pohronské osvetové stredisko, 
Kammerhofská 2, 969 01 Banská 
Štiavnica. Bližšie  informácie   na  
č.  t.: 045/692 13 87, mobil: 0915 
819 989, e-mail: petrova@osve-
taziar.sk, a na webe súťaže: www.
ndf.pagestory.sk

Pozvánka

Panie učiteľky vás pozývajú...
na autorský večer z tvorby 

Julianny Klimkovej – Geškovej, 
Zdenky Koreňovej a Márie Petro-
vej, ktorý sa uskutoční 30.9.2008 
o 16,30 hod. v ZUŠ v Banskej 
Štiavnici. Na vašu účasť sa tešia 
autorky a organizátori: BBSK – 
Pohronské osvetové stredisko 
Žiar nad Hronom – Pracovisko 
B. Štiavnica, Mestská knižnica 
v B. Štiavnici v spolupráci so ZUŠ 
a literárnym A klubom v B.Štiav-
nici.

Pozývame vás na vernisáž vý-
stavy Evy Valachyovej „My vo 

vesmíre – vesmír v nás...“, ktorá 
sa uskutoční 3.10.2008 (piatok) 
o 16,30 hod. v Mestskom kultúr-
nom centre v Žiari nad Hronom, 
na Ul. SNP (pod Billou). Ste sr-
dečne vítaní!

Dňa 27.9.2008 o 9.45 hod. sa 
v Banskej Štiavnici usku-

toční „Šachový turnaj“ všetkých 
generácií k ucteniu si pamiat-
ky bývalého primátora Mariána 
Lichnera. Miesto konania: telo-
cvična Katolíckeho gymnázia.
Bližšie informácie získate na tel. 
číslach: 0915/794 303, 0911/918 
582, v čase od 17 – 22.30 hod. 
Príďte si zahrať, či ticho povzbu-
diť.

Blahoželanie

Dňa 23.9. 
2008 oslá-

vi svoje naro-
deniny naša 
milá kolegyňa 
a dobrá pria-
teľka Adrianka 
Malatincová

Nech tento vinš priletí ako prvý,
nech povie, čo túžime Ti priať,
všetko najlepšie, milá Adrianka                                   
chceme Ti s láskou vrúcne zaže-
lať.
 Veselý kolektív práčovne

Spomienka

Dňa 7.9.2008 
u p l y n u l i 

3 roky, čo nás 
navždy opus-
tila naša drahá 
mama, stará 
mama a manžel-
ka Mária Vančo-

vá. Tí, ktorí ste ju poznali, venuj-
te jej, prosím, tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Výbor ZO SZZ v Štefultove ozna-
muje svojim členom, ako aj ostat-
ným priateľom záhradkárom, že 
plánovaná výstava „Jablko štiav-
nického regiónu“ sa uskutoční 
v dňoch 25.-26.10. 2008 v hasič-
skej zbrojnici na Štefultove. Expo-
náty na výstavu treba doručiť do 
22.10.2008 na adresu: Jozef Psotný, 
J.G. Tajovského 1, Štefultov. Jabl-
ká určené na výstavu musia po-
chádzať zo štiavnického regiónu, 
musia byť najmenej 3 kusy, musia 
mať stopku a nesmú sa upravovať 
leštením alebo natieraním olejom. 
Jablká v prirodzenej podobe budú 
hodnotené v troch kategóriách:  1. 
kategória – rezistentné odrody, 
2. kategória – kultivary Z LPO, 
3. kategória – krajové. V každej 
skupine bude hodnotených päť 
najkrajších jabĺk. Hodnotiť bude 
každý návštevník výstavy, ako 
aj odborná porota. Hodnotenie 
bude prebiehať počas výstavy ano-
nymne. Bližšie informácie o výsta-
ve, ako aj o súťaži získate na tel. č. 
0908 905 336.

Výbor ZO SZZ Štefultov

Spoločenstvo veriacich v Ban-
skej Štiavnici spoločne so svoji-
mi pastiermi Milošom Pikalom, 
dekanom a Jozefom Poliakom, 
kaplánom, ďakujú všetkým, ktorí 
svojim podielom prispeli do prí-
prav, organizácie a priebehu Kal-
várskej púte. Bez nikoho z nich 
by sa toto veľké a krásne dielo 
nemohlo uskutočniť a len vďaka 
nim sa podarilo tak, ako sa po-
darilo: bez akýchkoľvek zaváhaní, 
bez zbytočného zmätku, bez toho, 
aby niečo chýbalo. Okrem obeta-
vých farníkov obzvlášť ďakujem 
Kalvárskemu spolku, bratom a 
sestrám skautom a facigerom zo 
Štiavnických Baní, ktorí prijali po-
zvanie na túto slávnosť. Rovnako 
ďakujem všetkým, ktorí podporili 
toto podujatie aj materiálne, alebo 
poskytnutím sponzorských slu-
žieb. Už sa tešíme na budúci rok a 
veríme, že aj vďaka vám všetkým 
bude pozvoľna opät obnovená 
dávna sláva našej Kalvárie i mesta, 
ktorému je ona znakom a symbo-
lom! Ešte raz všetkým ďakujeme!

Mgr. Miloš Pikala a farnosť 
Nanebovzatia Panny Márie v 

Banskej Štiavnici

SALAMANDER 2008 OČAMI 
DETÍ A MLÁDEŽE s tematikou 
Salamandrového sprievodu a sprie-
vodných podujatí Salamandrových 
dní
Podmienky súťaže :
Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kate-
górie : I. - žiaci MŠ II. - žiaci 1. - 3. 
ročníka ZŠ III. - žiaci 4. - 6. ročníka 
IV. - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ V. - žiaci 
1. stupňa ZUŠ VI. - žiaci 2. stupňa 
ZUŠ VII. - študenti SŠ, VŠ VIII. - 
dospelí (nie študenti SŠ a VŠ)

Jeden autor môže poslať do súťaže 
najviac 3 súťažné práce
Technika prác: ľubovoľná Formát: 
minimálne A4 - maximálne A2 
Na zadnú stranu každej práce treba 
uviesť : Názov práce, meno a priez-
visko autora, adresu,
u žiakov a študentov adresu školy a 
ročník (nie rok narodenia), meno 
vyuč. výtvarnej výchovy, príp. číslo 
telefónu 
Súťažné práce sa vracajú len na po-
žiadanie.

Zaslaním prác autor súhlasí s ich 
zverejnením.
UZÁVIERKA SÚŤAŽE : 30. no-
vember 2008
Súťažné práce posielajte na adresu :
BBSK – Pohronské osvetové stredis-
ko, Kammerhofská 2, 969 01 Banská 
Štiavnica
Bližšie informácie : 
POS, Kammerhofská 2, B. Štiavni-
ca, č. t. : 045/ 692 13 87, mobil: 0915 
819 989, e-mail : petrova@osveta-
ziar.sk 

11. ročník výtvarnej súťaže

Poďakovanie

Záhradkárske
okienko
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SBM
EXPOZÍCIE
Starý zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 streda 9.00 - 19.00

Nový zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 piatok 9.00 - 19.00

Banské múzeum v prírode
 pondelok 12.00 - 18.00
 utorok - nedeľa 9.00 - 18.00
 sobota 9.00 - 19.00
 

Galéria J. Kollára
 utorok - nedeľa 9.00 - 17.00

Mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 štvrtok 9.00 - 19.00

Kammerhof
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 utorok 9.00 - 19.00

Štôla Glanzenberg
 utorok - sobota o 11.00 a 13.00 
pre vopred nahlásené skupiny

Múzeum vo sv. Antone
 utorok - nedeľa 8.30 - 16.00

Výstava
Drevo, sklo a kov 26.6. - 31.12.

Výstava
Mesto svetového dedičstva 
4. 9. do 31. 12. 2008 - Námestie 
sv. Trojice 6 – Berggericht

Rubigal
Obrazy a kresby I. Lackoviča
Banskoštiavnický Betlehem
 utorok - nedeľa10.00 - 18.00
 Nádvorie Jašteričky

Múzeá otváracie hodiny

Pod týmto historickým názvom 
z roku 1228, ktorý pomenúva úze-
mie, kde sa dnes rozprestiera aj 
Banská Štiavnica, sa v priestoroch 
Starého zámku v dňoch 3. – 5. 9. 
2008 uskutočnila medzinárodná 
konferencia, zameraná na dejiny 
baníctva v európskom priestore. 
Organizovalo ju  Slovenské banské 
múzeum,  Slovenská  archeologic-
ká spoločnosť pri SAV Bratislava, 
Slovenská historická spoločnosť 
-  sekcia pre hospodárske dejiny a 
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-
nícky spolok. Konferencia bola 
venovaná 500. výročiu úmrtia Jána 
Th urzu, významného banského 
podnikateľa a 780. výročiu prvej 
zmienky  názvu Argenti fodina o 
území vzťahujúcom sa aj na mesto 
Banská Štiavnica. 

Na konferencii odznelo 18 referá-
tov rôznych vedeckých a odbor-
ných pracovníkov z Francúzska, 
Rakúska, Česka a Slovenska. Všet-
ky referáty mali vynikajúcu odbor-
nú úroveň, čo v závere zhodnotil aj 
doc. PhDr. M. Skladaný, CSc. Vari 
najväčšiu pozornosť však upútal re-
ferát Francisa Pierra z Francúzska 
o technike dobývania vo Vogézach. 
Spochybnil prvenstvo Banskej 
Štiavnice v použití pušného prachu 
v baníctve  z r. 1627,  pričom cito-
val archívne údaje z francúzskeho 
prostredia, viažuce sa na r. 1617 
(nepriame údaje). Faktom je, že 
v Banskej Štiavnici sa tento odstrel 
uskutočnil pod dohľadom ofi ciál-
nej komisie, ktorá o ňom spísala 
aj záznam. Do konca roka plánuje 
SBM vydať zborník referátov, kde 

bude pozornosť pútať príspevok F. 
Pierra.
Vo štvrtok 4. 9. 2008 popoludní 
sa za krásneho počasia uskutoč-
nila exkurzia do kostolíka v Iliji 
a na Sitno. Účastníci konferencie 
sa večer stretli na slávnostnom 
šachtágu, kde do Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spolku 
prijali prof. Ing. G. Sperla, pedagó-
ga na univerzitách vo Viedni a Leo-
bene. Keďže v nasledujúcich dňoch  
prišli do SBM ďakovné maily od 
jednotlivých účastníkov zo zahra-
ničia, chcem sa i ja poďakovať spo-
luusporiadateľským inštitúciám, 
jednotlivcom a kolegom zo SBM za 
dôstojný priebeh medzinárodnej 
konferencie Argenti fodina 2008 
v Banskej Štiavnici.

PhDr. Jozef Labuda, CSc. SBM

Argenti Fordina 2008

Naše mesto má  veľmi veľa prívlast-
kov začínajúcich predponou naj. 
Nie, neobávajte sa, prosím, ne-
mám teraz v pláne všetky vyme-
novávať. Chcem sa zamerať na 
jeden konkrétny problém, ktorý  
znepríjemňuje život najmä starším 
a zdravotne postihnutým obča-
nom. Áno, dovtípili ste sa správne, 
reč bude o najotrasnejšom chod-
níku, a to priamo v centre Banskej 
Štiavnice. Len tak pre zaujímavosť, 
skúste si niekedy naplno vychut-

nať prechádzku od VÚB banky 
smerom ku Kammerhofu, štôlni 
Glanzenberg a  pošte. To je presne 
ten úsek cesty, ktorý musia naši 
milí dôchodcovia po úpravách 
v cestovnom poriadku MD často 
absolvovať peši. Povrch spomína-
ného chodníka, mnohokrát narú-
šaného a  provizórne zliepaného 
po rôznych rozkopávkach, navyše 
,,obohateného“ o nepríjemné pre-
kážky, ako sú napríklad stavebné 
lešenia, či nevhodne zaparkované 

autá... A skúste si pri tom predsta-
viť, že vám už neslúžia nohy, ani 
zrak, tak ako kedysi a každý krok 
po takomto chodníku je pre vás 
doslova utrpením... Smutné, však? 
Nie som žiadny ekonomický ex-
pert, ale všimla som si, že niektoré 
oveľa menšie mestá a obce vyriešili 
tento problém vďaka projektom 
a peniazom z eurofondov a doká-
zali vybudovať nielen krásne nové 
chodníky.

 Janka Bernáthová

Štiavnické chodníčky
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Krížovka

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 100,-Sk si výherca 
môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie Krí-
žovky z č.34/2008 znie: ,,Niet hod-
noty, rovnej hodnote času". 100,-Sk 
vyhráva Alžbeta Malčická. Dolná 
27, Banská Štiavnica

redakcia ŠN
V tajničke sa ukrýva výrok A. Du-
masa. 

A., 2.časť tajničky, zn.draslík, B., 
Sŕkal, žltohnedé farbivá, natieraj 
bielou, príbytok včiel, C., Druh 
obuvi, vlnovitá látka, detská hra, 
druh inventáru, D., Oválny tvar, 
moher bez strednej spoluhlásky, 
nie hore, kdesi básn., 
E., Spoluhlásky slova lakomá, 
muž. meno v USA, štíhla stavba, 
poskakuje, F., 3.časť tajničky, G., 
Muž. meno v USA, Aurélia zried., 
kel naopak, vykvasil, H., Ruská 

rieka, Slov. bytová výstavba, skr.,  
nemáta bez dĺžňa, otravné látky, 
151 v Ríme, I., Dravé vtáky, po-
lia, polovica, krvný faktor, textová 
skratka, 100 v Ríme, J., Obyvatelia 
Írska, moderátor rozhlasovej relá-
cie Maratón, sklad, udrie exp., K., 
Koniec tajničky, zn.síra, L., Malá 
ikona, rehotal, neolamuj.

1., Spoluhlásky slova ticho, exis-
toval, žiada si, 2., Pomôcka na ur-
čovanie roviny, ruská rieka, Veľký 
Krtíš, skr.,
3., Sledujem napísané očami, 
osobné zámeno, nebdej, WC, 4., 
Druh drahého kameňa, druh sú-
ťaže, spoluhlásky slova kujon, 5., 
Svit, slovenská obec, neodborník, 
6., Postava zo seriálu Krok za kro-
kom, malý medvedík, následok 
nachladnutia, 7., Zn.pond, Nero 
odzadu, Elena čes., Majstrovstvá 
Sveta, skr., 8., Druh farby, vníma-

nia, čmud, 9., Znášaj utrpenie, de-
presia nár., pešky, 10., Solmizačná 
slabika, Jozef dom., stáť, popevok, 
11., Nákazlivá choroba, plakalo, 
ozn. ruských lietadiel, 12., Mláti, 
Začiatok tajničky,13., Predpona 
nový, kul, starodávne kabáty ba-

čov, 14., Stred slova Amélia, od-
písaný doklad, udrel dlaňou, 15., 
Zn.amper, utečenie, cinká,  16., 
Padá dole, cesty, samárium.
Pomôcky: Kado, cilinká, Dean, 
Ray, Amur, Om, Botas

Pripravuje: A. Rihová

Benefi čná aukcia
28.09.2008, 17:00 hod., Svätý An-
ton - Kaštieľ 
Dražené budú diela mimoriadne 
talentovaných detí s downovým 
syndrómom. Okrem špeciálnej 
atmosféry dražby a milého rautu 
zažijete vystúpenie nadanej medzi-
národnej detskej hudobníčky. Lici-
tovať bude Paťa Jariabková. 
Ste srdečne pozvaní. Vstup voľný, 
bližšie info: 045/6913932, 
e-mail: info@msa.sk, www.msa.sk, 

Festival PONTES
Oddelenie kultúry cestovného 
ruchu a športu
vás pozývajú na Medzinárodný 
festival PONTES
Utorok 30.9.2008 o 19.00 hod. 
Kostol sv. Kataríny
Účinkujú:
Ivan Rychlo - tenor (SK), Oldřich 
Vlček - husle, viola (CZ), Edu-
ard Spáčil - klavír (CZ), Virtuosi 
Quintet (CZ), Názov koncertu: 
Slávne tenorové árie, Diela od: 
Vivaldi, Händel, Puccini, Verdi, 
Piazzolla, Rossini

Kino Akademik 
Sissi a Yeti 27.9.2008 o 18.30 
hod. vstupné 60,-Sk (animovaný 
fi lm pre deti a mládež)
Sissi a Franz sú dokonalý pár v 

dokonalom cisárskom svete. Ani 
občasné panovnícke povinnosti 
ich nemôžu vytrhnúť z dokonalej 
reality vášnivého manželského 
spolunažívania. Sissi, ktorá svojím 
šarmom tromfne aj Marylin Mon-
roe, a Franz, ešte väčší „kľuďas“ 
ako Jack Sparrow, si žijú šťastne, 
až kým sa jedného dňa nestane 
niečo nečakané: YETI na príkaz 
Satana unesie „najkrajšiu“ ženu 
na svete – božskú Sissi! 
30.9.2008 o 18.30 hod. vstupné 
60,- s preukazom FK 40,-Sk

Filmový klub OKO
Korytnačky môžu lietať
Režisér a scenárista Bahman Gho-
badi nás vo fi lme Korytnačky 
môžu lietať zavedie do malej dedi-
ny a utečeneckého tábora na irac-
ko-tureckej hranici na jar 2003, 
teda v čase spojeneckej invázie 
proti režimu Saddáma Husajna. 
Hrdinami fi lmu sú trinásťročný 
Solan, zvaný Satelit, a deti, ktorým 
sa stal nepísaným vodcom. Reži-
sér s použitím magického realiz-
mu zobrazuje situáciu v krajine z 
pohľadu prenasledovaných.

Bližšie info: Odd. kultúry, 
cestovného ruchu a športu, 
tel.č.:045/6949650-51, e-mail: 
kultura2@banskastiavnica.sk

Kultúrne podujatiaKultúrne podujatiaKultúrne podujatia
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B.Štiavnica – Hliník n/Hronom 
1:2 (1:1), gól: 43’ Kminiak
Jurica – Halát (46’ Strapek), Han-
zlík A., Necpal, Poprac, Želiar, 
Čiliak, Gašparík (81’ Rusnák), 
Hanzlík P., Dulaj, Kminiak
Pred stretnutím odovzdal pred-
predseda NR SR Miroslav Číž 
a poslanec VÚC a okresný pred-
seda strany Smer Marian Zim-
mermann mužstvu sadu dresov 
a 18 lôpt ako sponzorský dar. 
Stretnutie prinieslo priemerný 
futbal so šťastnejším koncom pre 
hostí, ktorí neprišli s obrannými 
vmyslami, ale počas celého stret-
nutia sa snažili o útočný futbal 
s rýchlymi protiútokmi. Už v 8’ 
sa ujali vedenia po centri z pravej 
strany a následnej dorážke. V 14’ 
pekný center našiel Želiara, ktorý 
z voleja strelil prudko tesne nad 
bránu. V 22’ mali hostia 100% 
šancu a len fantastický zákrok 
Juricu nás zachránil od pohromy. 
V 27’ sa pekne na hranici 16-tky 
uvoľnil Kminiak, no jeho strelu 
zablokoval obranca hostí. V 30’ 
sa znova zaskvel náš gólman, keď 
po hlavičke útočníka hostí refl e-
xívne zabránil čistému gólu. V 39’ 
preloboval Dulaj brankára, ale aj 
prázdnu bránu. Gašparík vnikol 

individuálne do vnútra 15-tky 
prihrávkou našiel Kminiaka, kto-
rý v 43’ vyrovnal skóre stretnutia. 
2. polčas sme začali aktívne, zatla-
čili sme súpera pred jeho 16-tku, 
no chýbal nám väčší pokoj na 
kopačkách pri zakončovaní. V 46’ 
Želiar sám z uhla strelil vedľa. V 
55’ sa ocitol v gólovke Hanzlík A, 
no hlavou poslal loptu z 5 m tes-
ne vedľa. V 69’ po nedorozumení 
obrany a brankára hostia nepre-
menili ponúknutú šancu. Super 
šanca na vedenie nášho mužstva 
prišla v 72’. Gašparík nádherne 
potiahol loptu po ľavej strane, 
jeho center našiel hlavu Kmi-
niaka, ktorý sám pred prázdnou 
bránou  3m hlavou nedal. Nedáš  
,dostaneš sa mohlo potvrdiť o 3’ 
neskoršie, keď tak isto hostia za-
hodili čistú gólovú šancu. Už sa 
zdalo, že v derby stretnutí sa body 
budú deliť, no v 3’ pred koncom 
hostia strelili rozhodujúci gól, 
ktorý znamenal našu prvú prehru 
na domácom trávniku.
IV. liga dorast  Víťazná vlna po-
kračuje
B.Štiavnica – Hliník n/Hronom 
4:2 (3:2)
Góly: 16’, 39’, 44’ Drexler, 69’ Lup-
ták

Budinský V. – Barák, Hudák, 
Lupták, Sojka (63’ Ostramok), 
Beňadik, Číž, Drexler, Beneš (67’ 
Hriňák), Budinský D.(86’ Kuka), 
Ševeček (81’ Židík)
Naši chlapci nezačali stretnutie 
dobre, už v 8. minúte ušiel po 
ľavej strane šikovný útočník hos-
tí a krížnou strelou  otvoril účet 
stretnutia. Po tomto momente vy-
vinuli hráči tlak, ktorý korunovali 
vyrovnávajúcim gólom Drexlera 
v 16’z 11m kopu. O min. neskor-
šie Ševeček prudkou strelou trafi l 
len tyčku. V ďalšej min. ten istý 
hráč sa rútil sám na brankára, 
no ten ho vychytal. V 20’ unikol 
Budinský, no jeho prudká strela 
opečiatkovala ľavú tyčku. V 24’ 
ten istý hráč trafi l brvno. Po tom-
to obstrelovaní brány unikol cez 
stred našej obrany strelec 1. gólu 
a dostal hostí znova do vedenia. 
Ešte dobre, že Drexler mal v tom-
to stretnutí obuté strelky a jeho 
tiahla strela v 39’ z 18m zname-
nala vyrovnanie. V 44’ sa zaskvel 
po 3-krát a jeho zásluhou sme išli 
do vedenia. V 2.polčase sa hostia 
dostali len do jednej šance, keď 
v 60’ nastrelili brvno. V 69’ sme 
defi nitívne poslali hostí do kolien. 
Krížnu strelu Drexlera z pravej 

strany Lupták dotlačil za chrbát 
gólmana hostí. Za zmienku ešte 
stojí obrovská šanca Budinského 
v 83’, keď sám zo 7 m nedal. Aj 
keď sme 2-krát doťahovali náskok 
hostí, futbalová kvalita našich 
hostí dorastencov sa prejavila po-
čas celého stretnutia.
III. liga SŽ – B.Štiavnica – Žiar n/
Hronom 3:1 (2:0), góly: Potančok, 
Pastier, Hudák
MŽ - B.Štiavnica – Žiar n/Hro-
nom 3:4 (1:2), góly: Gregáň 2x, 
Schemoda
V.liga – Šalková – Št. Bane 1:3 
(1:1), góly: Michálek 2, Holmík
I.trieda- Slaská – B. Belá 4:1 (2:0), 
góly: Lukáč
III: trieda – Župkov – Prenčov 8:0 
(4:0)
Kam na futbal?
IV.liga 8.kolo 28.9. o 15.hod. 
Brusno – B.Štiavnica
V.liga 8.kolo 28.9. o 15.hod. 
Št.Bane – Selce
I.trieda 8.kolo 28.9. o 15.hod. 
B.Belá – H.Ves
III.trieda 6.kolo Prenčov – voľno
IV.liga  dorast 8.kolo 27.9. o 15.
hod. D.Hámre – B.Štiavnica
III.liga SŽ a MŽ 8.kolo 27.9. o 10 – 
12 hod. Kremnica – B.Štiavnica

FUDO

V derby futbalového zápasu víťazne hostia

Dňa 20.9.2008 volejbalový odd. STJ 
Drieňová B. Štiavnica, usporiadal 
8.ročník volejbalového turnaja „O 
pohár primátora mesta B. Štiavni-
ce“.
Zúčastnené družstvá: Martin (ex-
traliga), Detva (I.liga), Prievidza 
(I.liga), Hliník nad Hronom (II.
liga), Žilina (II.liga).
Družstvá boli nasadené do dvoch 

skupín: I. skupina - Martin, Prievi-
dza a Hliník nad Hr. ; II. skupina - 
Žilina, Detva a domáce družstvo B.
Štiavnice. Hralo sa na dva víťazné 
sety (ak bol výsledok nerozhodný), 
rozhodoval tretí set do 15 bodov.
V zápasoch v I. skupine Martin 
prekvapujúco podľahol Hliníku 1:2. 
Prievidza vyhrala nad Martinom 
2:0 a Hliník vyhral zaslúžene nad 

družstvom Prievidze 2:1.V II. sku-
pine Žilina prehrala s Detvou 1:2. 
Domáci volejbalisti zdolali Detvu 
2:1 a Žilinu rovnakým výsledkom 
2:1.
Poradie mužstiev po skup. fáze: 
I. skupina - 1. Hliník, 2. Prievidza, 
3. Martin II. skupina - 1. Banská 
Štiavnica, 2. Detva, 3. Žilina 
O 5.miesto hral Martin so Žilinou. 

Martin vyhral v pomere setov 2:0 
a obsadil na turnaji 5.miesto pred 
Žilinou.
O 3.miesto sa stretla Prievidza s 
Detvou, kde Detva vyhrala v po-
mere setov 2:0 a obsadila 3.miesto 
a Prievidzi ostalo 4.nepopulárne 
miesto.
Družstvo Hliníka nenastúpilo do fi -
nálového zápasu, a preto sa umiest-
nilo na 2. mieste. Pohár primátora 
získali domáci volejbalisti Banskej 
Štiavnice a skončili na 1.mieste.
Banskoštiavnický volejbalový od-
diel sa chce poďakovať primátorovi 
mesta B.Štiavnica p.Balžankovi, zá-
stupcovi pána primátora pánu Ča-
bákovi, riaditeľke ZŠ J.Kollára pani 
Dobrovičovej a sponzorom: Tidly 
leasing a.s, Rotobalance a.s., Pivo-
var Steiger a.s., Benpresso.
Zostava domácich volejbalistov: R. 
Katrinec, D. Jackuliak, A. Marko, P.
Novák, M. Helej, J. Beńo, Ľ. Hav-
ran, J. Čillík, M. Puškár, S. Palovič, 
M.Kaššay. Mgr. Martin Kaššay

Úspešné vyvrcholenie série prípravných turnajov
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V rámci Salamandrových dní v B. 
Štiavnici  sa tradične uskutočnila 
súťaž v pretláčaní rukou Grand 
Prix Salamander. Tento rok sa ko-
nal už 1.ročník tejto súťaže, ktorý 
bol zároveň 1.kolom Slovenskej 
národnej ligy v pretláčaní rukou. 
Súťaže sa zúčastnilo 86 pretekárov 
z celého Slovenska. Súťaž za účas-
ti majstrov sveta a Európy mala 
vynikajúcu úroveň a sledovalo ju 
v kine Akademik, ale hlavne fi nále 
na Nám. sv. Trojice veľké množstvo 
obecenstva. Borci predviedli divá-
kom celý rad zaujímavých a pre-
krásnych súbojov, začo si vyslú-
žili veľký potlesk. Nestratili sa ani 
borci AWK B.Štiavnica Radoslav 
Dobrovič, Roman Tenkel a Tomáš 
Ihring, ktorí stali na stupni víťazov, 

ale ani ostatní borci z nášho mes-
ta nesklamali. Prinášame výsledky 
a umiestnenie štiavnických prete-
károv:
Muži: do 65 kg ľavá ruka: 1. Jozef 
Strejanský Žarnovica, 2. Milan 
Holý Žarnovica, 3. Lukáš Majkut 
Vavrečka, 14. Stanislav Kirschner 
B.Štiavnica, pravá ruka: 1. Lukáš 
Majkut Vavrečka, 2. Jozef Strejan-
ský Žarnovica, 3. Ivan Griekorieka 
Ivanka p/D., 13. Stanislav Kir-
schner B.Štiavnica, do 75 kg ľavá 
ruka: 1.  Šulran Jaroslav Trnava, 2. 
Roman Tenkel B.Štiavnica, 3. To-
máš Kozolka Žarnovica, 4. Tomáš 
Ihring B.Štiavnica, pravá ruka: 1. 
Tomáš Ihring B.Štiavnica, 2. Ro-
man Tenkel B.Štiavnica, 3. Peter 
Hervay Senec, do 70 kg ľavá ruka: 
1. Georgierski Mario Košice, 2. 
Boroš Jaroslav Žarnovica, 3. Kr-
šak Marian Vavrečka, pravá ruka: 
1. Georgierski Mario Košice, 2. 
Kršak Marian Vavrečka, 3. Gre-
bae Boris, Vavrečka, do 85 kg ľavá 
ruka: 1. Kasan Peter Vavrečka, 2. 
Hervay Ladislav Senec, 3. Chlad-
ný Peter Senec, 5. Kyjovský Mi-
chal B.Štiavnica, 10. Vojenčák Ján 

B.Štiavnica, pravá ruka: 1. Chlad-
ný Peter Senec, 2. Hervay Ladislav 
Senec, 3. Ferienčík Oliver Zvolen, 
4. Kyjovský Michal B.Štiavnica, 7. 
Vojenčák Ján B.Štiavnica, do 95 
kg ľavá ruka: 1. Harčarik Gabriel 
Prešov, 2. Černák Štefan Žarno-
vica, 3. Trnka Peter Zvolen, pravá 
ruka: 1. Harčarik Gabriel Prešov, 
2. Černák Štefan Žarnovica, 3. 
Trnka Peter Zvolen, nad 95 kg ľavá 
ruka: 1. Spusta Kamil Vranov, 2. 
Dobrovič Radoslav B.Štiavnica, 3. 
Michalička Juraj Zvolen, 5. Hrab-
ko Juraj B.Štiavnica, pravá ruka: 
1. Rozbora Jozef Zlaté Moravce, 2. 
Spusta Kamil Vranov, 3. Dobrovič 
Radoslav B.Štiavnica, 5. Hrabko 
Juraj B.Štiavnica
Ženy: do 60 kg ľavá ruka 1. Vie-
pová Veronika Prešov, 2. Kmako-
vá Veronika Košice, pravá ruka: 
1. Viepová Veronika Prešov, 2. 
Kmaková Veronika Košice, nad 60 
kg ľavá ruka: 1. Debnárová Lucia 
Senec, 2. Múeková Dana Senec, 
3. Hrušková Lucia Košice, pravá 
ruka: 1. Debnárová Lucia Senec, 
2.Hrušková Lucia Košice, 3. Múe-
ková Dana Senec.          K. Melcer

Na záver letnej plaveckej sezóny 
štartovali plavci Plaveckého klu-
bu B.Štiavnica na Medzinárod-
ných plaveckých pretekoch na 
kúpalisku Vadas v Štúrove. Na 
plaveckých pretekoch „Štúrov-
ské stovky“ sa zúčastnilo 34 pla-
veckých klubov z Čiech, Maďar-
ska a Slovenska a štartovalo viac 
ako 300 pretekárov. Medzi nimi 
si úspešne viedli i naši pretekári 
Marian Adamský a Denisa Ten-
kelová, keď si vybojovali účasť 
na stupňoch víťazov a zaplávali 
dobré časy. Prinášame umiest-
nenie štiavnických pretekárov:
Žiaci „A“: Denisa Tenkelová: 
1. 100m voľný spôsob 1.08,74, 
2. 100m motýlik 1.18,64, 3. 
100m prsia 1.27,17, 4. 100m 
znak 1.20,53 Marian Adamský: 
1. 100m voľný spôsob 1.00,47, 
1. 100m prsia 1.18,49, 2. 100m 
motýlik 1.06,42, 2. 100m znak 
1.15,03 Marek Konečný: 5. 
100m prsia 1.23,25, 13. 100m 
znak 1.26,72, 15. 100m voľný 
spôsob 1.15,39 Dorast: Dávid 
Hriňák: 14. 100m znak 1.22,30, 
17. 100m prsia 1.32,11, 21. 100m 
voľný spôsob 1.11,64

Karol Melcer

V nedeľu 14.9.2008 sa pod zášti-
tou riaditeľa SLŠ Ing. Rudolfa Va-
loviča a Regionálnej organizácie 
Slovenského poľovníckeho zväzu 
v Žiari nad Hronom uskutočnil 
už 31.ročník Zlatej pušky mesta 
Banská Štiavnica. Verejnej strelec-
kej súťaže sa zúčastnilo 25 strelcov 
z celého Slovenska, dokonca aj dva-
ja strelci z Českej republiky. Víťa-
zom putovnej Zlatej pušky v guľo-
vom trojboji sa stal Ladislav Mäsiar 
z Dolného Kubína, na 2.mieste sa 
umiestnil Rastislav Strama z Levo-
če a 3.miesto obsadila Mgr. Mária 

Murínová z Levíc. V streľbe z bro-
kovnice na asfaltové terče zvíťazil 
Igor Nekoranec z Martina, 2.miesto 
obsadil Marek Pankúch z Vranova 
nad Topľou a na 3.mieste skončil 
Bohuš Bialik z Brezna. Vecné ceny 
víťazom poskytli nasledovní spon-
zori: FALCO SK, s.r.o. B.Štiavnica, 
Štiavnická sudáreň SLOVAKIA, CE-
MIX – LASSELSBERGER SK, s.r.o., 
B.Štiavnica, PROSPECT B.Štiavnic-
a, VION, s.r.o., Zlaté Moravce - pre-
vádzka B.Štiavnica, RANSAN, s.r.o., 
B.Štiavnica, XANTO, s.r.o., Zvolen, 
Lesy SR – LZ Žarnovica, NAFO – 

nástrojáreň Žarnovica, Reštaurácia 
Kabina Žarnovica a Mesto B.Štiavn-
ica. Všetkým srdečne ďakujeme. 
Jediným nedostatkom celej súťaže 
bola už druhý rok absencia zástup-
cu mesta pri otvorení preboru, hoci 
strelecká súťaž o Zlatú pušku mesta 
Banská Štiavnica už tri desaťročia 
dôstojne reprezentuje práve naše 
historické mesto. Dúfame, že sa 
tento nedostatok zo strany mesta 
v budúcnosti už nebude opakovať.

Ing. Lambert Jokl 
predseda streleckej komisie RgO 

SPZ 

Z poverenia Slovenského stol-
notenisového zväzu sa v Banskej 
Štiavnici uskutočnil 6.9.2008 
turnaj, ktorého výsledky sa za-
počítavajú do Slovenského po-
hára.
Bol to 1.ročník Memoriálu Ing. 
Mariana Lichnera, CSc. Turnaja 
sa zúčastnilo 104 hráčov. Úroveň 
bola veľmi vysoká. Hrali aj hráči 
extraligy. 
Výsledky:
Družstvá: 1. Čadca (Krkoška, 
Petráš), 2. Havířov (Zajíc, Pal-
ček), 3. Malacky (Rakov, Novo-
ta), 3.Bratislava Rača (Šereda, 
Lelkeš)
Jednotlivci: 1. Zajíc (Havířov), 
2.Palček (Havířov), 3. Slováček 
(Bratislava Rača), 3. Poliaček 
(Holíč)
Za usporiadanie tohto memo-
riálu ďakujeme v prvom rade 
p.Šurkovi a sponzorom: vedeniu 
mesta, p. Ľubovi Barákovi, p. 
Ľudovi Kaníkovi, p.Norbertovi 
Kaníkovi, p.Gabrielovi Belfi mu, 
p. Richardovi Tóthovi, fi rme Ste-
iger. Karol Rendla

Štúrovské stovky

Stolnotenisový 
turnaj

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica

Grand Prix Salamander – 11.ročník

Zhodne, len po 11 strelcov, 
sa zúčastnilo oboch disciplín 
3.ročníka verejnej streleckej sú-
ťaže „Cena Liba Banská Štiavni-
ca“. Tá sa uskutočnila v nedeľu 
21. septembra na strelnici Les-
níckeho polesia Kysihýbeľ v Ban-
skej Štiavnici.
V disciplíne veľkokalibrová pištoľ 
20 – služobná OPEN, bez rozdie-
lu kategórií, zvíťazil Ivan Bublák 
z Handlovej (člen ZO SZTŠ Slo-
valco Žiar nad Hronom), ktorý 

nastrieľal 182 kruhov. Druhý bol 
Miroslav Sabaka ml. z Tekovskej 
Breznice so 164 kruhmi a tretí 
Jozef Svetík z Novej Bane (oba-
ja členovia ZO SZTŠ Rudno nad 
Hronom), ktorý mal len o jeden 
kruh menej. Členovia ZO SZTŠ 
Liba Banská Štiavnica skonči-
li nasledovne : 8. Ľubomír Dr-
bohlav a 10. František Lipták.
V disciplíne malokalibrová pištoľ 
20, bez rozdielu kategórií, bolo 
poradie a výsledky takéto: 1. D. 

Bublák 184, 2. J. Svetík 183, 3. 
M.Sabaka ml. 174. Umiestne-
nie našich : 6. Ľ. Drbohlav, 11. 
F.Lipták.
Usporiadatelia odmenili obe, 
zhodou okolností zhodné, troji-
ce športovými pohármi. Ďalšie 
boli zvlášť pripravené aj pre naj-
lepších z Banskej Štiavnice, žiaľ 
napriek prísľubu sa okrem dvoch 
členov usporiadajúcej ZO nezú-
častnil nik.

 Ing. Jozef Piecka

Dušan Bublák dvojnásobným víťazom
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INZERCIA

Byty, domy, priestory

FERRO – ZBER – KOVOV

(výkup farebných kovov a 
železa pri Tabačke)

Meď: 120,-Sk
AL kus: 25,-Sk

AL plech: 20,-Sk
AL drôt: 35,-Sk

Ant. (nerez): 30,-Sk
Železo:

Fe upr.: 5,-Sk
(do 1,50cm x 50cm)

Fe neupr.: 4,-Sk
(od 1,60cm x 60cm)

Fe plech: 4,-Sk

BBližšie info:0918 102 561, 0910000 
313144 131311

Prenajmeme
variabilné obchodné 

a kancelárske 
priestory v centre

mmesta na Hlavnej uliccii 
od 18 m2 do 300 m2.. 
Tel. č.: 0903 518 316

INZERUJTE V 
ŠTIAVNICKÝCH 

NOVINÁCH!
Cena inzercie: plošná 

15,-Sk / cm2, 

riadková 5,- / slovo

A JE TO V SUCHU A V TEPLE

JEDINEČNÁ PONUKA PRED

PRÍCHODOM CHLADNÝCH DNÍ:

KU KAŽDÉMU ZAKÚPENÉMU 

BALÍKU MINERÁLNEJ 

IZOLÁCIE DOSTANETE DRUHÝ

  BALÍK ZDARMABALÍK ZDARMA

A ĎALEJ:

ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA KM BETA 

S 20% ZĽAVOU
DO KONCA SEPTEMBRA
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045 / 691 35 15

K M  B E T A
S T R E Š N Á  K R Y T I N A

Oznámenie o vyhlásení tendray
Firma: Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o., 

A.Kmeťa 8, 969 01 Banská Šti avnica
Odvoz pôvodných a horninových vzoriek z Banskej Šti avnice 

do:
ALS Chemex lab. Loc. Gura Rosiei

Comuna Rosia Montana, Jud Alba, Romania, 517619 a späť,
Vzdialenosť BŠ – Rosia Montana: cca 750 km,

Interval odvozu: 7-10 dní,
Materiál je pripravený v kartónových krabiciach rozmer:

20x30x50 cm,
Počet krabíc v zásielke: 30 – 45,
Celková váha: 1 000 – 1 500 kg,

Trvanie spolupráce do konca roku 2009.
Záujemcovia o zaradenie do výberového konania zasielajte

vypracované cenové ponuky do 30.9.2008
na adresu spoločnosti , kontaktná osoba: Mgr. Miroslav

Bahna – tel.č.: 0918 890 822, 
e-mail: mbahna@emed-mining.com

SSp lol čočno ťsť K K ARA AMAHAHANN 
SLOVAKIA, spol. s r.o.,

Kolpašská 1, 969 01 Banskááá 
Šti avnica 

príjme do zamestnania 
ASISTENTA VEDÚCEHO

VÝROBY

Podmienky: - vyučený 
v odbore – drevárske 

zameranie

- prax vo výrobe výrobkov 
z dreva a nábytku

Kontakt: Ing. Peter Gančarr 
– 0907 893 684

Murárske práce, tel. č.: 0903 271 161
Prijmeme zamestnancov do stolár-
skej výroby, tel. č.: 0918 518 744 
Firma M+H ponúka výkopové 
a búracie práce bagrom DH 112, 
tel.č.: 0903 624 886, 0908 459 829
Rýchla pôžička! Bez ručiteľa, rýchlo 
a na čokoľvek bez poplatkov! Tel.č.: 
0910 987 542, www.profi credit.sk 
Prijmeme do pracovného pomeru 
skladníka stavebného materiálu. 
Info na tel.č.0910 962 247
Predám metrovicu, tel.č.: 0903 
624 886
Predám štiepaný kameň, bridli-
cu na obklad, dlažbu, tel.č.: 0914 
138 988
ZSŠOaS, B.Štiavnica ponúka na 
odpredaj Šijacie jednoihl. stroje, 
Textima dvojihl. s krycím stehom, 
Gombíkovací stroj, Drierkovací šičí 
stroj Juky, Obnitkovací stroj, Že-
riav elektrický môst. Info na tel.č.: 
045/6922129
Predám metrovicu - dub, tel.č.: 
0902 040 788
Prijmeme do TPP čašníka/servírku, 
podmienky: prax v odbore, znalosť 
AJ vítaná, kontakt: 0905 438 619
Predám bývalý stánok PNS, tel.č.: 
0915 171 206
Predám OMV zn. TAVIA 1000 
cm3, tel.č.: 0915 171 206
Kúpim domček, tel.č.: 0915 615 600

Dám do prenájmu kancelársky 
priestor na Ul. Dolná 6/A v novo-
stavbe, oproti starej bryndziarni, 
tel.č.: 0915 655 790
Kúpim pozemok, tel.č.: 0914 
138 988
Predám 4-izbový byt na Drieňo-
vej, tel.č.: 0905 280 452
Predám 3-izbový byt v OV na síd-
lisku Drieňová v BŠ + garáž. Cena 
dohodou, tel.č.: 0910 619 387, 
0908 664 524
Dlhodobo prenajmem 3-izbový 
čiastočne zariadený byt na sídlisku 
Drieňová, tel.č.: 0905 266 138
Predám prerobený 3-izbový byt 
na Drieňovej, tel.č.: 0915 875 921
Prenajmeme veľký slnečný byt, 
zariadený v príjemnej lokalite 
s garážou, tel.č.: 0918 772 669
Predám 2-izbový byt čiastočne 
prerobený na Drieňovej súrne, č.t. 
0918 118 236
Predám 3-izbový byt v OV na síd-
lisku Drieňová. Cena dohodou, 
tel.č.: 0905 512 789
Ponúkame priestory na prenájom:
Výrobné 1.200,- Sk m2/rok (+ener-
gie) 250 m2
Skladové 1.000,- SK m2/rok 
(+energie) 500 m2
Predajné 1.900,- Sk m2/rok (+ener-
gie) 55 m2
Tabaková ulica, Malé trhovisko, 
tel.č: 0910 932 710
Ponúkam bytové priestory na 
prenájom (bez energií):
Rodinný dom 300 m2 stredne vy-
bavený 18.000,- Sk/mesiac
Rodinný dom 300 m2 vybavený 
25.000,- Sk/mesiac
Trojizbový byt vybavený 12.000,- 
Sk/mesiac
Trojizbový byt stredne vybavený 
10.000,- Sk/mesiac
vhodné aj na podnikanie v oblas-
ti služieb (prevádzku penziónu, 
kaviareň, kaderníctvo, kozmetika, 
salón, a pod.)
Tabaková ulica, tel.č: 0910 932 710
Kúpim prerobený 3-izbový byt, 
cena 1 200 000,-Sk, č.tel.: 0907 
578 967
Predám 2-izbový byt na Ul. Dolná, 
cena dohodou, tel.č.: 0908 287 683

Inzercia


