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Život býva autorom tých najzaují-

mavejších a najneuveriteľnejších 

príbehov. Niekedy nám zdanlivo 

obyčajný deň prežiari oslnivý 

úsmev šťasteny, alebo ,,náhodné“ 

stretnutie už dávno vopred sta-

rostlivo vpísané v knihe osudu a 

razom je všetko úplne inak. Svoje 

o tom vie aj známy banskoštiav-

nický umelec Arpád Pál. Na jeho 

pleciach spočinula mimoriadne 

významná a nemenej zodpoved-

ná úloha vytvoriť dielo, ktoré by 

spĺňalo náročné umelecké kritériá 

daru pre Jej Veličenstvo britskú 

kráľovnú Alžbetu II. 

V septembri, počas Huberto-
vých dní, navštívil prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič 
jeho umeleckú výstavu vo sväto-

antonskom kaštieli. Originálne 
drevené obrazy, plastiky a reliéfy 
pána prezidenta natoľko zaujali, 
že prostredníctvom riaditeľa pro-
tokolu prezidentskej kancelárie SR 
požiadal umelca o osobné stretnu-
tie, a to priamo vo výstavnej sieni. 
V srdečnom rozhovore sa okrem 
iného zmienil aj o pripravovanej 
návšteve kráľovnej Alžbety II. a jej 
manžela vojvodu z Edinburgu. Zá-
roveň vyslovil požiadavku, ktorá 
môže byť s určitosťou považovaná 
za najväčšiu poklonu umelcovej 
práce, pripraviť dar pre Jej Veličen-
stvo a to vzhľadom na októbrovú 
termínu návštevu, v rekordne krát-
kom čase. K tomuto poslaniu, ako 
sám povedal, pristupoval s najväč-
šou úctou.

pokračovanie na 4.str.

Vzácny dar pre kráľovnú Alžbetu
Významná pocta Banskej Štiavnici a „Banskoštiavničanovi“ umelcovi Arpádovi Pálovi

Problémy s parkovaním v Banskej Štiavnici. Ako ďalej?

Systém parkovania v meste
Od 1.júla.2008 Mesto Banská 

Štiavnica prenajalo systém 

verejných parkovísk Technickým 

službám, mestský podnik v B.Štia-

vnici. Letná turistická sezóna je za 

nami a aj nápor na parkovanie v 

centre mesta. Môžeme postupne 

hodnotiť a bilancovať, ako sa 

tento systém parkovania ujal, 

ako funguje v praxi a aké sú s ním 

problémy.

Opýtali sme sa prevádzkovateľa 
tejto služby a zároveň riaditeľa TS, 
m.p., p. Petra Heilera a položili sme 
mu v tejto súvislosti pár otázok.

Ako ste spokojný so súčasným sta-

vom parkovania v B.Štiavnici?

So súčasným stavom parkovania 
v našom meste nie som spokojný, a 
preto v spolupráci s vedením mesta 
a Mestskou políciou sa tejto téme 
intenzívne venujeme.
Aká je situácia s možnosťou parko-

vania v meste?

Mesto B.Štiavnica je historické 
banícke mesto a jeho sláva siaha 
ďaleko do minulosti. Rozkladá sa 
na čarokrásnych úbočiach Štiavnic-
kých vrchov. Veľká členitosť terénu, 
úzke uličky historického osídlenia 
ponúkajú mnoho nenapodobiteľ-

ných a nezabudnuteľných pohľadov. 
Z hľadiska dopravnej obslužnosti v 
21.stor. sú však limitujúcimi fak-
tormi. Historické dopravné tepny 
nevedia vyhovieť súčasnej požia-
davke automobilizmu. Ide aj o urči-
tý konfl ikt medzi chodcom, naprí-
klad turistom a automobilom. Ako 
už všetci vieme, je temer nemožné 
vyčleniť priestory pre peších (pe-
šie zóny) pri zachovaní patričného 
štandardu pre obslužné vozidlá. 
Zároveň vnímam ešte jeden prob-
lém, a to využitie centra mesta ako 
administratívneho a zároveň turis-
tického centra.  pokračovanie na 5.str.

Kráľovná Alžbeta II. s manželom Philipom na návšteve Slovenska.
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Mestská polícia 
informujeVyberáme z čiernej skrinkyZ diára primátora

Mesto Banská Štiavnica, ako 
dotknutá obec, podľa § 23 ods. 4 
zákona č.24/2006 Z.z. o posudzo-
vaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej zákon) informuje 
o zámere navrhovateľa STEIGER 
TRANS, s.r.o., Novozámocká č.2, 
969 01 Banská Štiavnica s ná-
zvom „Rekonštrukcia pamiatko-
vého objektu v Banskej Štiavnici 
na hotel ERB**** “ verejnosť v 
mieste obvyklým spôsobom. 

Do zámeru s názvom „Rekon-
štrukcia pamiatkového objek-
tu v Banskej Štiavnici na hotel 
ERB****“ je možné nahliadnuť 
na Mestskom úrade v B.Štiavnici, 
odd. výstavby, rozvoja mesta, 
územného plánu a životného 
prostredia, Radničné nám. č. 1, 
kancelária č. 5, I. poschodie v pra-
covných dňoch po dobu 21 dní 
od zverejnenia tohto oznámenia.

Mgr. Pavol Balžanka,

primátor mesta

Oznámenie
zámeru

Rozmiestňovanie VKK na jesen-

né čistenie na uliciach:

Horáka, Benku, Šmidkeho
Doba pristavenia VKK bude 

od 31.10.2008 do 07.11.2008.
Do kontajnera patria odpady, 

ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matra-
ce, odpadové stavebné materiály 
z drobných stavieb a iné.

O ďalších rozmiestneniach 
VKK sa dočítate v budúcich čís-
lach Štiavnických novín.

Heiler Peter,

riaditeľ podniku

Technické služby 
informujú

Byty na Nám. sv. Trojice
Nejde mi do hlavy, prečo sa 

riadne neužívajú byty na Nám. sv. 
Trojice. Bolo všeobecne známe, že 
predmetné byty sa prednostne pri-
deľovali zamestnancom SVP, š.p., 
a zamestnancom vysokých škôl. V 
čase pôsobenia uvedených inštitú-
cií na území nášho mesta boli byty 
obývané, v súčasnosti však zívajú 
prázdnotou - stačí sa prejsť vo ve-
černých hodinách, proste tma ako 
v rohu. Zdá sa, že súčasní nájom-
níci byty nepotrebujú. Je to snáď 
vedeniu mesta jedno?  Viera 

Odpoveď:
Časť bytov na Nám. sv. Trojice č. 

15 je vo vlastníctve SVP, š. p., kto-
rý si tieto svoje byty pridelil svo-
jim zamestnancom. Ostatné byty 
sú nájomné byty mesta, z ktorých 
časť bola pridelená pracovníkom 
vysokých škôl pôsobiacich v mes-
te, pracovníkom v štátnej správe a 
tiež pre potreby Regionálnej ne-
mocnice v Banskej Štiavnici. Za 
všetky byty si nájomníci riadne 
platia nájomné. Byty pridelené 
pracovníkom vysokých škôl boli 
pridelené na dobu určitú, kde 
platnosť zmlúv končí k 31.12.2008, 
keď bude prenájom týchto bytov 
opakovane prehodnotený. 

Dodržiavanie rýchlosti MsPo
Chcel by som vedieť, prečo auto 

mestskej polície jazdí cez mesto 
rýchlosťou zjavne prekračujúcou 
maximálnu povolenú rýchlosť v 
meste bez majáka? zúfalý chodec 

Odpoveď:
Vozidlo MsPo určite dodržuje 

max. povolenú rýchlosť v mes-

te, v danom prípade muselo ísť o 
výjazd so zásahom, pričom nie je 
potrebné použiť výstražné svetlo 
(maják). 

Parkovisko
Chcela by som sa opýtať, či bude 

dodržané Uznesenie č. 162/2007 
nakoľko je už október 2008. Ďa-
kujem. nespokojná obyvateľka

Odpoveď:
Nájomná zmluva na terasu 

pred VÚB bankou je platná do 
30.9.2008. V súlade s jej ustano-
veniami bol nájomca vyzvaný na 
usporiadanie nájomného vzťahu. 

Informácie o Technických služ-
bách, m.p.

Dobrý deň, nebolo by vhod-
né doplniť internetovú stránku 
aj o Technických službách, m.p., 
tak ako sú informácie o Mest-
ských lesoch? Či ponúkajú služby 
aj mimo svojej hlavnej činnosti, 
udržiavanie poriadku, udržiava-
nie ciest (blíži sa zimné obdobie) a 
kontaktné tel. čísla atď. Viem, že z 
času na čas sú info v ŠN, ale tu by 
to bolo vždy po ruke.  Zuzana 

Odpoveď:
Dobrý deň, informácie o Tech-

nických službách a iných podni-
koch s účasťou mesta budú zve-
rejnené ihneď po tom, ako ich 
uvedené zariadenia dodajú. Pri-
mátor ich o to požiadal na gremi-
álnej porade v závere septembra. 
Okrem základných informácií 
(kontakt, telefónne číslo a pod.) 
budú zverejnené aj cenníky slu-
žieb, ktoré uvedené inštitúcie po-
skytujú. 

Dňa 24.10.2008 o 13.00 hod. 
bolo na MsPo oznámené, že na 
chodníku medzi evanjelickým a 
katolíckym cintorínom leží na 
zemi neznáma osoba. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o J.K. z Banskej 
Štiavnice, ktorý bol pod vply-
vom alkoholických nápojov 
čím budil verejné pohoršenie. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1900 Zb. o 
priestupkoch. 

Dňa 21.10.2008 hliadka MsPo 
vykonávala asistenciu pracov-
níkom Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktorí vykonali 
kontrolu na Šobove v rodinách, 
kde sa nachádzajú maloleté deti, 
týkajúcu sa dodržiavania hygie-
ny a starostlivosti rodičov o svo-
je deti. 

V ten istý deň vo večerných 
hodinách MsPo zabezpečovala 
spoločne s IRS prevoz psychicky 
chorej osoby do psychiatrického 
zariadenia v Kremnici. 

Dňa 22.10.2008 o 19.30 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Šobov, kde došlo k slovnému na-
pádaniu medzi dvoma rodina-
mi. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto obidve rodiny upo-
zornila, že v prípade pretrváva-
nia bude vec riešená v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch. Po poučení osôb 
obidve strany upustili od svojho 
konania a dospeli k zmieru. 

JUDr. Dušan Lukačko 

náčelník MsPo

Bolo...
24.10. 

Recepcia na Veľvyslanectve Ja-
ponska v Bratislave pri príležitos-
ti ukončenia funkčného obdobia 
veľvyslanca. 
27. – 29.10.

Uskutočnili sa stretnutia so 
staršími občanmi pri príležitosti 
„Mesiaca úcty k starším“ spojené 
s kultúrnym programom a ma-
lým občerstvením.

Návšteva Domova Márie pri 
príležitosti „Mesiaca úcty k star-
ším“.
29.10.

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva.

Prijatie novinárov.
30.10.

Mimoriadne valné zhromaž-
denie spoločnosti Bytová správa, 
s.r.o.

Slávnostné odovzdanie 25 zre-
konštruovaných nájomných by-
tov na Ul. Budovateľskej 15 (Pov-
razník) za účasti poslancov MsZ.
31.10.

Gremiálna porada primátora 
mesta a riaditeľov organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta.  Andrea Benediktyová

Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka si uctil pri príležitosti „Mesiaca úcty k 
starším“ obyvateľov nášho mesta.
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Banskobystrický samosprávny 

kraj, odbor cestovného ruchu a 

kultúrneho dedičstva v spoluprá-

ci so zahraničným zastúpením 

Slovenskej agentúry pre cestovný 

ruch usporiadali dňa 21. októbra 

2008 vo Viedni v hoteli Renaissan-

ce prezentáciu atraktivít cestov-

ného ruchu Banskobystrického 

kraja so zameraním na banské 

mestá. 

Prezentácia nebola určená pre 
širokú verejnosť, ale pre pozvaných 
novinárov a touroperátorov z Ra-
kúska. Akciu otvoril p. Daniel Lu-
kac, reprezentant zastúpenia SACR 
pre Rakúsko, ktorý predstavil 
prítomných hostí, ako aj Bansko-
bystrický kraj, jeho polohu, vzdia-
lenosť od Viedne, infraštruktúru 
a pod. Následne bol premietnutý 
fi lm, ktorý prítomným priblížil náš 
kraj s dôrazom na banské mestá. 
Po všeobecnom úvode a prezentá-
cii celého Banskobystrického kraja 
sa prezentovala samostatne Banská 
Štiavnica. Predstavenie Banskej 
Štiavnice začalo power-pointovou 
prezentáciou zameranou na his-
tóriu, baníctvo, architektonické a 
technické pamiatky, prírodné zau-

jímavosti a kultúrne podujatia. Po 
jej ukončení bol prítomným pre-
mietnutý fi lm o Banskej Štiavnici. 
Následne bol ponúknutý priestor 
na otázky, diskusiu, zoznamova-
nie sa s propagačnými materiálmi, 
osobné diskusie a nadväzovanie 
kontaktov. Otázky zo strany ra-
kúskych cestovných kancelárii sa 
týkali najmä: ubytovacích možnos-
tí a kapacity ubytovacích zariadení, 
úrovne služieb, lyžiarskych mož-
ností, wellness služieb a ostatných 

doplnkových služieb. Za Mesto 
Banská Štiavnica sa na prezentácii 
zúčastnili PhDr. Peter Zemaník, 
tlačový tajomník mesta, Ing. Ivana 
Nikolajová a Mgr. Drahomíra Prie-
berová, odd. KCRaŠ. V blízkej bu-
dúcnosti plánujeme v spolupráci so 
Slovenskou agentúrou pre cestovný 
ruch v Rakúsku do Banskej Štiav-
nice pozvať zástupcov rakúskych 
cestovných kancelárií, ponúknuť 
im program a oboznámiť ich s po-
nukou služieb nášho mesta.  IN

Ublíženie na zdraví
Vyšetrovateľ odboru skráte-

ného vyšetrovania v Žiari nad 
Hronom začal trestné stíhanie 
a vzniesol obvinenie osobe B.I. 
z Kláštora pod Znievom za pre-
čin „Ublíženie na zdraví“ preto, 
že dňa 16.7.2008 v čase o 19.00 
hod. po predchádzajúcej hád-
ke a vulgárnych nadávkach vo 
dvore rodinného domu č. 211 
na Ulici Vodárenskej v Banskej 
Štiavnici fyzicky napadol M.P., 
a to tak, že ju viackrát udieral 
dreveným odrezkom do oblas-
ti tváre a nôh, následkom čoho 
utrpela početné pomliaždeniny 
a krvné podliatiny na hlave, tvá-
ri a oboch predkoleniach nôh s 
dobou liečenia 10 dní.

Za uvedený prečin hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody 
až na dva roky.

Sprenevera
Páchateľ ako zodpovedný pra-

covník spoločnosti Wood Trade, 
a.s., Bratislava prevádzka Ban-
ská Belá na základe predchádza-
júcej ústnej dohody s V.Š. z obce 
Rudina prevzal dňa 9.6.2008 v 
Banskej Belej od J.J. z Poproča - 
vodiča nákladného automobilu 
dubové rezivo o objeme 18,5 m3 
v celkovej hodnote 264.551,-Sk 
za účelom vysušenia a následne 
vrátenia späť majiteľovi V.Š., čo 
sa však nestalo, pričom dubové 
rezivo nebolo vysušené a ani 
vrátené a v súčasnej dobe sa v 
priestoroch prevádzky nenachá-
dza. 

Za uvedený skutok hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody 
na 1 až 5 rokov.

plk. JUDr. Gejza Volf

Prezentácia vo Viedni
Pripravovaná návšteva zástupcov rakúskych cestovných kancelárií u nás

Polícia informuje 

Mesto Banská Štiavnica, Sprá-
va mestských pohrebísk ozna-
mujú občanom Banskej Štiav-
nice, že na Správe mestských 
pohrebísk v Banskej Štiavnici 
počas Sviatku všetkých svätých a 
Pamiatky zosnulých budú upra-
vené úradné hodiny nasledovne:
31. októbra 2008 od 9,00 – 
17,00 hod. a 1. a 2. novembra 
2008 od 8,00 – 17,00 hod.

Miroslav Peťko, 

Správa mestských pohrebísk

Oznam

T.S., m.p., oznamujú, že vývozy 

vyseparovaných komodít sa 

budú v roku 2008 uskutočňovať 

nasledovne:

Ul. 29.augusta, Bajzu, Cintorín- 
ska, Hronského, Hutnícka, Cha-
lupku, Ilijská, Jesenského, Kollára, 
Krčméryho, Kríkova, Moyzesa, 
Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, 
Na Maximilián šachtu, Nemcovej, 
Obrancov mieru, Nám.Padlých 
hrdinov, Partizánska, Podhájska, 
Potočná, Požiarnická, Rakyto-
vá, Srnčia, Školská, Škultétyho, 
Tajovského, Timravy, Urbán-
ka, Úzka - raz do mesiaca, a to v 
dňoch: 05.11., 03.12. (každá prvá 
streda v mesiaci)

Ul. Bernoláka, Dobšinského,  
Drevená, Fándlyho, Hatalu, Kol-
pašská, Krasku, Matušku,

Novomestského, Okrúhla, Slo- 
vanská, Staničná, Štúra, Šoltéso-
vej, Trate mládeže, Železničiarska 
- každé dva týždne a to v dňoch: 
27.10., 10.11., 24.11., 08.12., 
22.12.

Ul. Antolská, Benku, Brezová,  
Budovateľská, Clementisa, Exná-
ra, Horná Huta, Horáka,

Komenského, Laskomerského,  
Lintich, Obchodná, Povrazník, 
Šmidkeho, Špitálska - každé dva 
týždne a to v dňoch: 28.10., 11.11., 
25.11., 9.12., 23.12 .

Ul. Drieňová, Kysihýbelská,  
Okrajová, Ovocná, Poľovnícka 
a Roľnícka - raz za mesiac a to v 
dňoch: 27.10., 24.11., 22.12.

Ul. Augustu, Belianska, Belian- 
ske jazero, D.Licharda, Dolná 
a Horná Resla, Dolná a Horná 
ružová, Gagarina, Hájik, Hella, 

Hodžu, Hurbana, Kamenná, Ku-
kučína, Langsfelda, Malá Okruž-
ná, Mierová, Michalská, Pecha, 
Radničné nám., Staromestská, 
Staronová, Starozámocká, Strie-
borná, Václavekovej, Vodárenská, 
Výskumnícka - raz za mesiac, a to 
v dňoch: 12.11., 10.12.

(každá druhá streda v mesiaci) 
Ul. Banícka, Družstevná, Gwer- 

kovej, Mládežnícka, Pletiarska, 
Pod Kalváriou, Podjavorinskej, 
Poľnohospodárska, SNP, Špor-
tová, Tótha, Údolná, 8.mája, 
Akademická, Botanická, Farská, 
Holého, Katova, Malé trhovisko, 
Novozámocká, Palárika, Pod Troj.
vrchom, Remeselnícka, Spojná, 
Višňovského, Zigmund šachta – 
raz za mesiac, a to v dňoch: 18.11., 
16.12.

Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p.

Kalendár zvozu vyseparovaných 
komodít v IBV (rodinné domy )
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Mesto Banská Štiavnica vo Viedni prezentoval aj Peter Zemaník.
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Na slovenský knižný trh bola v 

septembri 2008 uvedená nová 

reprezentačná publikácia vyda-

vateľstva Ústav vedy výskumu 

Univerzity Mateja Bela v Ban-

skej Bystrici „Banícka a lesnícka 

akadémia slovom a obrazom“, 

ktorej autorom je doc. Ing. Ivan 

Herčko, CSc. (*12.7.1943 v Plos-

kom, okr. Revúca), v súčasnosti 

najplodnejší banskoštiavnický 

autor literatúry faktu. 

Publikácia bola slávnostne po-
krstená počas „1. stretnutia slo-
venských banských miest a obci“, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 27.sep-
tembra 2008 v Pezinku. Vlastný 
krst publikácie vykonal jej krstný 
otec, slávny semester Ing. Milan 
Urbánek, významný slovenský 
odborník v oblasti banského 
úpravníctva a v súčasnosti hlav-
ný predstaviteľ „slávneho, vyso-
kého a neomylného prezídia“ na 
baníckych šachtágoch, jej polia-
tím zlatistým pezinským vínom. 
Celý akt krstu sa uskutočnil aj za 
prítomnosti primátorov miest 
Pezinok a Banskej Štiavnice, 
Mgr. Olivera Solgu a Mgr. Pavla 
Balžanku.

Slávnostné uvedenie publi-
kácie v Banskej Štiavnici bolo 
vykonané pred začiatkom podu-
jatia „Akademici v Banská Štiav-
nici III“, ktoré sa uskutočnilo 
11.októbra 2008 za prítomnosti 
vedúcich akademických funk-
cionárov právnych nástupcov 
Baníckej a lesníckej akadémie, 
6 fakúlt/univerzít z Miškolca, 
Šoprone, Košíc, Zvolena, Ostra-
vy a Leobenu. 

Takmer 300 stranová publi-
kácia, obohatená množstvom 
historických fotografi í, podáva 
prvú stručnú syntézu dejín „Ba-
níckej a lesníckej akadémie v 
Banskej Štiavnici“. Úvodná kapi-
tola je venovaná dejinám mesta 
a baníctva. 2.kapitola je úvodom 
do dejín baníckeho školstva na 
Slovensku. 3.kapitola podáva 
prierez budovania, organizácie a 
výučby na akadémii s prehľadom 
jednotlivých katedier. 4.kapitola 
približuje jednotlivé historické 
budovy akadémie a 5.kapitola je 
venovaná učebným zariadeniam 
akadémie. 6.kapitola je venovaná 
krátkym biografi ckým údajom.

Ing. Milan Durbák

Nová publikácia o 
Baníckej akadémii

dokončenie z 1.str.

Dielo nesie pečať autorovho 
osobitého umeleckého „rukopisu“, 
citlivého pohľadu na krásy rod-
nej krajiny a samozrejme, Banskej 
Štiavnice, ktorá má v jeho mys-
li, srdci a živote nenahraditeľné 
miesto. Hlboko zakorenený v pôde 
tohto čarovného starobylého mesta 
vyrástol a prežil svoj život aj sto-
ročný orech spod Nového zámku, 
ktorého kmeň už šesť rokov zrel a 
čakal na svoj prerod v umelcovom 
ateliéri. A práve on bol predurčený 
potešiť srdce kráľovnej. Naozaj nád-
herný. Kráľovsky majestátny. Člo-
veku sa žiada pred ním postáť a len 
zrakom mlčky pohládzať jeho čiary 
života, jemné farebné lazúry vlnia-
ce sa od najhlbších tmavých od-
tieňov, pripomínajúcich letné noci 
nad Novým zámkom, až po jemný 
zelenomodrý okraj zrkadliaci hla-
dinu štiavnických jazier. Citlivému 
oku pozorovateľa neunikne miesto, 
v ktorom sa nepravidelné letokruhy 
približujú, dotýkajú a v náznakoch 

vytvárajú nádhernú tvár a 
siluetu ženy, držiacej krá-
ľovské žezlo. Obraz s roz-
mermi 130 x 55cm otvára 
široký priestor ľudskej 
predstavivosti a fantá-
zii. Meniace sa odlesky 
prenikajúce do dreva 
vyvolávajú pocit troj-
rozmernosti, a to až 
do takej miery, že sa 
v ňom túžite ponoriť 
ako v časopriestore. 
Obdivuhodné dielo 
prírody opracované 
s citlivou precíznos-
ťou dotvára osem 
strieborných Pegasov 
a jednorožcov, ktoré 
podľa mystických 
kresieb známeho akademického 
sochára Vlada Oravca zhotovil Ar-
pád Pál z jemných plátkov rýdzeho 
striebra, zlata a mamutoviny. Ná-
sledne ich osadil do obrazu, akoby 
chcel vyrozprávať prastarú legendu 
o okrídlenej duši koní. Koní, kto-

ré sú doslova „slabosťou“ 
Jej Veličenstva. Étericky 

pôsobiaci a vo večnosti 
rozpustený štvorzáprah 
strieborných tátošov 
bude kráľovnej Alžbete 
pripomínať rok končiaci 
osmičkou. Rok, v kto-
rom prvýkrát navštívila 
Slovensko.

Za zmienku pri tejto 
príležitosti určite sto-
jí aj vzácna návšteva, 
ktorá 15.septembra 
o 16.hodine, takmer 
„inkognito“ navštívi-
la Arpáda Pála v jeho 
ateliéri na Dolnej uli-
ci. Po krátkom telefo-
nickom dohovore a za 

sprievodu osobnej stráže ho poctil 
svojou návštevou veľvyslanec USA 
Vincent Obsitnik s manželkou. S 
neskrývaným uznaním a záujmom 
o umelcovu prácu obohatili svoju 
súkromnú zbierku o dva skvostné 
drevené reliéfy. Janka Bernáthová

Obrovská pocta sa dostala Ban-

skej Štiavnici a rodákovi p.Arpá-

dovi Pálovi v poslednom období 

pri návšteve kráľovnej Alžbety 

II. na Slovensku. Ako jeden z 

mála ľudí mal česť venovať dar, 

drevenú plastiku pre kráľovnú 

Alžbetu II. Všetky najčítanejšie 

svetové médiá (Sun, Daily Miror, 

New York Times,...) odprezento-

vali dominantu Banskej Štiavnice 

- Nový zámok, z blízkosti ktorého 

pochádza drevo zo stromu pre 

plastiku – dar pre kráľovnú. 

Dôkazom kladného prijatia je 
aj pozitívna spätná väzba, ktorá 
prichádza v podobe správ, poďa-
kovaní, otázok, e-mailov, ako aj 
osobných stretnutí s predstaviteľ-
mi nielen médií u nás, ale aj galérií 
a obchodníkov. Autor Arpád Pál 
sa zúčastňuje televíznych besied, 
ktoré budú mať občania možnosť v 
priebehu nasledujúcich dní sledo-
vať napr. v TV Markíza (Refl ex), v 
Slovenskom rozhlase, na rádiu Re-
gina, v STV, v rôznych reláciách a 

printových médiách.
Pri tejto slávnostnej príležitosti 

pozval prezident SR s manželkou 
Arpáda Pála na slávnostnú večeru 
usporiadanú na počesť návštevy 
Veličenstva kráľovnej Alžbety II. 
a Jeho kráľovskej Výsosti prin-
ca Philipa, vojvodu z Edinburgu, 
ktorá sa konala dňa 23.10.2008 v 
Koncertnej sieni Reduty v Brati-
slave. Pri tejto príležitosti sme sa 
opýtali A.Pála ako prebiehalo toto 
slávnostné prijatie a vzájomné 
stretnutie s kráľovnou Alžbetou II 
a jej manželom princom Philipom. 
„Slávnostné prijatie prebiehalo 
v napätom očakávaní príchodu 
kráľovnej Alžbety II. s manželom, 
kde všetky osobnosti pozvané na 

toto stretnutie boli kráľovnej a jej 
manželovi osobne predstavené. 
Ako ďalej dodáva, kráľovná mu 
podala ruku a poďakovala mu za 
dar a vojvoda z Edinburgu ocenil 
kvalitu diela - drevenej plastiky. 
Potom nasledovala slávnostná ve-
čera, ktorú otvoril prezident SR 
Ivan Gašparovič a vzápätí nato 
mala príhovor samotná kráľovná 
Alžbeta II. Nasledoval slávnostný 
koncert Slovenskej fi lharmónie 
a večera. Bol to pre mňa najkraj-
ší zážitok na celý život, dodáva. 
Pocity skromnému autorovi ešte 
umocnilo stretnutie s 99-ročným 
sirom Vintonom a inými vzácny-
mi osobnosťami, ktorých mohol 
vidieť a ktorí sa v osobných rozho-
voroch so záujmom pýtali na Ban-
skú Štiavnicu.“ 

Umelcovi touto cestou prajeme 
v jeho práci ešte veľa tvorivých 
nápadov a takýchto významných 
stretnutí, ktoré nepochybne pre 
imidž Štiavnice znamenajú veľmi 
veľa... Ďakujeme, majstre!

Michal Kríž

Dar pre kráľovnú Alžbetu II.
Obdivuhodné dielo dotvára obraz strieborných Pegasov a jednorožcov

Exkluzívny rozhovor s autorom daru pre kráľovnú - Arpádom Pálom
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Jazyková polícia

Počuli sme, prečítali sme si 

„V budúcnosti budú žiadať na-
výšenie rozpočtu.“ (Slov. rozhlas 
22.8.2008)
Správne: zvýšenie
„Nemocnice nemajú na navýšenie 
platov.“ (Markíza 10.4.2008 TN)
Správne: zvýšenie
„SPP žiadal navýšenie ceny.“ 
(STV 1 16.10.2008, Správy)
Správne: zvýšenie

Podstatné meno navýšenie a 
sloveso navýšiť by ste márne hľa-
dali v Slovníku slovenského jazy-
ku. Podčiarkne vám ho aj počítač 
ako chybné. Existujú iba podstat-
né mená a slovesá zvýšiť, zvýšenie 
(zvýšenie platu) a povýšiť, pový-
šenie (povýšiť na generála).  NB

Na 22. septembra vedenie Klubu 
dôchodcov zorganizovalo posede-
nie pre svojich členov pri príle-
žitosti Mesiaca úcty k starším. V 
úvode predsedníčka klubu p.Marta 
Borošková privítala takmer štyrid-
siatku záujemcov, pre ktorých bol 
pripravený kultúrny program a 
pohostenie. Slávnostný príhovor 
v podobe zamyslenia sa nad živo-
tom a neúprosným plynutím času 
predniesla p.Mária Buchholcero-
vá. Svoje recitátorské a spevácke 
umenie predviedla mládež z Čer-
veného kríža pod vedením p.Senc-
iovej. Pripraviť program a verejné 
vystúpenie si vyžaduje od hendi-
kepovaných detí a ich opatrovate-
ľov enormné úsilie, ktoré prítomní 
ocenili veľkým potleskom. Účin-
kujúci mali z neho nefalšovanú a 
úprimnú radosť. Pobavila aj mo-
derná Rozprávka pred spaním 
autorky týchto riadkov. Na veselú 
nôtu zavelili speváčky z B.Belej, bý-
valé panie učiteľky Anka Trilcová a 
Norika Ďuricová so svojím vnu-
kom – gitaristom. Do programu 
prispela aj p. Mária Buchholcerová 
niekoľkými pôsobivými básňami. 
Priateľská debata, prerušovaná 
zborovým spevom, naplnila ďalšie 
chvíle. Napriek rôznym zdravot-
ným a neraz i fi nančným problé-
mom štiavnickí seniori ukázali, že 
sa vedia kultivovane a družne za-
baviť a zabudnúť aspoň na chvíľu 
na svoje „neduhy“. Touto cestou 
adresujú poďakovanie p. Ernekovi 
za sladký sponzorský dar.  NB

V Klube dôchodcov 
bolo veselo

dokončenie z 1.str.

Spojenie z hľadiska využitia budov 
je to vynikajúce, ale z dopravného 
hľadiska sú komunikačné priesto-
ry mimoriadne nedostatočné.
Je dosť parkovacích miest v centre 

mesta a jeho okolí?

Mesto vyčlenilo a uložilo našej 
organizácii prevádzkovanie nasle-
dovného počtu parkovacích miest: 
Ul. Pécha – 7, Nám. sv. Trojice – 
49, -Ul. A.Kmeťa – 10 (7 pri VÚB 
a 3 za WC), Ul. Kammerhofská – 
35, Ul. Dolná (pri bývalom OPP) 
- 10. Ako tento počet parkovacích 
miest môže uspokojiť potreby ob-
čanov, inštitúcií a turistov, možno 
demonštrovať napríklad na Nám. 
sv. Trojice, kde potreba parkovania 
je približne 40 vozidiel inštitúcií aj 
so svojimi zamestnancami, 14 vo-
zidiel pre podnikateľské subjekty. 
Bývajúcich občanov ako aj strán-
ky a turistov neuvádzame, veď už 
v podstate kapacita ani skoro nie 
je voľná. Pre názornosť ešte uve-
diem, že sumárne ku dnešnému 
dňu spravujeme 111 parkovacích 
miest a osobných vozidiel v okre-
se B.Štiavnica je cca 7 000. Z uve-
deného si môže každý urobiť svoj 
vlastný záver.
Aká situácia nastane s parkovaním 

po zjednosmernení Kammerhof. a 

Dolnej ul.? 

Pán JUDr. Dušan Lukačko (v 
súčasnosti náčelník Mestskej polí-
cie), v roku 2007 ešte ako poslanec 
spracoval materiál, ktorý sa zao-
beral dopravnou situáciou nášho 
mesta. Z tejto štúdie bolo zrejmé, 
že aj táto oblasť verejného života 
si žiada veľa pozornosti. Jednou z 
jeho myšlienok bolo pre rozšíre-
nie počtu parkovacích miest zjed-
nosmerniť ulicu Kammerhofskú. 
Týmto spôsobom by sa podstatne 
zlepšilo parkovanie v tejto lokali-
te. Treba tiež zároveň povedať, že 
súčasné parkovacie miesta (Ul. 
Kammerhofská 25 a Ul Dolná 10) 
môžu byť ešte zredukované a to 
podľa podoby, v akej bude prijatý 
zákon o parkovaní na verejných 
priestranstvách.
Koľko bolo vydaných parkovacích 

kariet, koľko stoja a kde všade sa 

dajú zakúpiť?

Ku koncu mesiaca september 
2008 sme mali tržby za parkova-
nie v sume 112 517,50,- Sk, z čoho 
bolo 41 200,-Sk za odpredaj 103 ks 
permanentiek a za parkovacie kar-

ty 71 317,- Sk. Cena permanent-
ky a parkovacej karty je v zmysle 
uznesenia MsZ č. 122/2008, kde 
nám bolo odovzdané prevádz-
kovanie parkovísk od 1.júla t.r. a 
v zmysle Dôvodovej správy, pís-
meno ba) – hodinové parkovacie 
karty v hodnote 40,- Sk pre osobné 
motorové vozidlá pre parkovanie 
na Nám. sv.Trojice, na Radničnom 
nám. pred VÚB a na Ul. A. Kme-
ťa za hríbom. 1/2hod. parkovacie 
karty v hodnote 20,-Sk pre osobné 
motorové vozidlá pre parkovanie 
na nám. sv.Trojice, na Radničnom 
nám. pred VÚB a na Ul. A.Kmeťa 
za hríbom. 1 hod. parkovacie kar-
ty v hodnote 20,-Sk pre osobné 
motorové vozidlá na parkovanie 
na Ulici A.Pécha, Kammerhofská 
a Dolná. bb) – permanentné par-
kovacie karty v hodnote 400,-Sk 
pre občanov s trvalým pobytom 
v B.Štiavnici, pre občanov, ktorí 
sú v B.Štiavnici zamestnaní, pre 
podnikateľov. Právnické a fyzické 
osoby, ktoré majú sídlo, resp.evi-
dovanú prevádzku v B.Štiavnici, 
ktoré budú vydané na meno fyzic-
kej, alebo právnickej osoby, ktorá 
je držiteľom motorového vozidla. 
Parkovacie karty predávajú: Čier-
na Anna - reštaurácia Nad kozá-
kom, Hollá Alena - Tipos, predaj 
novín a časopisov „Pod hríbom“, 
LN Trade prevádzka Cukráreň-
pizzéria, Kmeťa 2, Ing. Kaníková 
Darina - hotel Grand Matej, Ša-
kový Stanislav, Kammerhofská 7, 
Salamander, Palárika 1, Kami, Ing. 
Karabelly.
Ako je to s prenájmom parkova-

cieho miesta, kto si môže prenajať 

parkovacie miesto a za koľko (na 

aké obdobie)?

Prenajať parkovacie miesto si 
môže fyzická osoba, alebo práv-
nická osoba na obdobie do konca 
roka 2008 (pripravuje sa zmena 
prevádzkovania parkovísk). Cena 
pre 2.polrok t.r. bola stanovená 
vo výške 1 500,-Sk (vychádza zo 
schváleného ročného nájmu v 
sume 3 000,- Sk) V zmysle spo-
menutého uznesenia č.122/2008 
je však možné prenajať len 20% z 
jednotlivých parkovacích plôch. K 
30.09.2008 bolo našou organizá-
ciou prenajatých 19 parkovacích 
miest.
Aká výška (Sk) sa doposiaľ vybrala 

za parkovanie, na aký účel sa pou-

žijú tieto fi nančné prostriedky?

Tržby za parkovanie boli k 30.09. 
vo výške 112 517,50,-Sk a náklady 
na vybudovanie a prevádzkovanie 
parkovísk k uvedenému dátumu 
boli vo výške 60 207,10,-Sk. Všetky 
prostriedky získané z prevádzko-
vania parkovísk boli použité na ich 
prevádzku, údržbu a budovanie.
Návštevníci mesta a vodiči OMV 

často kritizujú nízky počet parko-

vacích miest a automatov v meste 

(1) a jeho nefunkčnosť, ako tento 

problém budete riešiť?

Prevádzkovanie parkovacích 
miest v zmysle uznesenia MsZ 
č.122/2008 zabezpečujeme do 
31.12.2008. Ako som v úvode 
spomenul, intenzívne sa pracuje 
na novom režime, ktorý pôjde na 
schválenie do MsZ. Čaká sa tiež, 
ako bude schválený zákon v par-
lamente, ide najmä o parkovanie 
na chodníkoch a kto môže vyberať 
poplatky) - s tým súvisí aj prevádz-
kovanie parkovacích automatov a 
počet parkovacích miest. Parko-
vací automat je toho času jeden 
na Námestí sv. Trojice, jeho stav 
už nie je veľmi dobrý a skutočne 
je momentálne v poruche, dá sa 
však kúpiť parkovací lístok u pre-
dajcov.“
Ako by ste systém chceli v budúc-

nosti zlepšiť a zefektívniť?

Bola vytvorená pracovná skupi-
na pripravujúca systém parkovania 
v našom meste, pracuje pod vede-
ním Ing. Juraja Čabáka, zástupcu 
primátora mesta. Skupina v danej 
oblasti rieši: a) analýzu súčasného 
stavu – skúsenosti, sťažnosti, pod-
nety a podobne, b) návrh nového 
riešenia – krátkodobý s využitím 
aj súčasných rezerv, c) dlhodobý 
zámer – s kompletným riešením 
parkovania, výstavbu parkovacích 
priestorov, riešenie parkovania aj 
mimo centra mesta, na sídliskách 
a pod.
Čo by ste chceli odkázať vodičom, 

Banskoštiavničanom a čitateľom 

Štiavnických novín?

Vodičom Banskoštiavničanom a 
čitateľom ŠN by som chcel odkázať 
v prvom rade, že všetci zaintere-
sovaní v oblasti parkovania veľmi 
intenzívne pracujú na odstraňova-
ní  nedostatkov a hľadaní vhodnej-
ších riešení. V neposlednom rade 
by som poprosil kolegov vodičov, 
aby svojich „tátošov“ na blížiace sa 
zimné obdobie aj vhodne „obuli“.

Mgr. Michal Kríž

Systém parkovania v meste
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V piatok, 17. októbra sa v reš-

taurácii Ametyst na Križovatke 

konal koncert spojený s krstom 

prvého albumu banskoštiavnickej 

hudobnej skupiny Skrz Head. Tí, 

ktorí majú radi hard rock, grunge, 

punk rock a heavy metal, si určite 

prídu na svoje, pretože do týchto 

hudobných štýlov kapela Skrz 

Head sústreďuje svoje pesničky.

Skupina, ktorá vznikla v roku 
2004 a ktorej prvé pokusy o založe-
nie sa datujú už od roku 2000, má v 
súčasnej dobe štyroch členov: Mi-
ron Breznoščák (spev, gitara), Jano 
„Zycho“ Bukňa (sólová gitara), Boris 
Ivanič (basová gitara) a Jano Petro 
(bicie). V tejto zostave hráva kapela 
od jari minulého roka. Ako väčši-
na mladých rockových kapiel aj oni 
prechádzali tradičnými probléma-
mi (miesto na skúšanie, nepriazeň 
ľudí). Nakoniec však všetko dobre 
dopadlo a dnes sa už skupina môže 
pochváliť prvým CD, ktorému dali 
názov „Ticho pred búrkou“. Album 
uviedol do života jeho krstný otec 
Jozef Klimko pieskom a so slovami: 
„Prach si a na hudbu sa obrátiš.“ Na 
koncerte, ktorý nasledoval po krs-
te, odzneli všetky pesničky z CD a 
publikum si vytlieskalo aj niekoľko 
prídavkov. Domov si fanúšikovia 
okrem dobrého pocitu z príjemne 
stráveného piatkového večera niesli 
aj nový album Skrz Headu.

O novom CD som sa rozpráva-
la so spevákom skupiny Mironom 
Breznoščákom:

Aké sú vaše prvé dojmy krátko po 
koncerte?
Koncert sa nám celkom vydaril, 
sme spokojní, ako sme ho odohra-
li. Aj napriek malým technickým 
problémom, ktoré sme mali na 
začiatku, to bol výborný koncert, 
publikum reagovalo veľmi dobre a 
sme radi, že sme po dlhej dobe za-
hrali v Štiavnici.
Ako dlho ste plánovali CD?
V podstate piesne sa nám pomaly 
zbierali, no odvtedy, ako sme začali 
hrať koncerty, ich pribudlo menej. 
Keď sa ich nazbieralo 13 na album, 
začali sme uvažovať o jeho vydaní, 
lebo ľudia CD pýtali. Preto sme si 
povedali, že ďalšie koncerty odo-
hráme až vtedy, keď už budeme mať 
nejaký ten nosič v rukách.
Teraz, keď vyšlo CD, plánujete aj 
viac koncertov?
Jednoznačne, chceli by sme čo naj-
viac hrať, no záleží aj na tom, aké 
možnosti nám poskytne okolie a 

uvidíme ďalej. Výborné by bolo, 
keby sa toho chytilo širšie okolie 
alebo aj celoslovenské, no ale ne-
máme veľké oči.
A čo druhé CD?
Druhé CD? Dva roky.
Kto vám písal texty na album?
Texty som písal najmä ja, no tex-
tovo sa na albume podieľali aj Jano 
Bukňa a Jano Petro. 
A ak si ľudia budú chcieť kúpiť 
vaše CD, na koho sa majú obrá-
tiť?
Nech si kliknú na našu stránku 
www.skrzhead.sk, ktorá už pekne 
funguje. V dohľadnej dobe tu pri-
budne ishop. Album si môžu ob-
jednať aj na telefónnom čísle, ktoré 
nájdu na tejto stránke. A, samo-
zrejme, k albumu sa môžu dostať aj 
osobne cez nás.

Kapele prajem čo najviac úspešne 
odohratých koncertov, veľa fanúši-
kov a ešte viac predaných albumov. 

Nina Chajmovská

„Ticho pred búrkou“ uzrelo svetlo sveta
Hard rock, grunge, punk rock a heavy metal v jednom - SkrzHead

Doteraz jediného celosloven-
ského ocenenia pre obyvateľov 
nášho okresu sa dostalo Vojte-
chovi Števíkovi (in memoriam) 
a jeho manželke Ľudmile Števí-
kovej zo Št.Baní. Predseda Matice 
slovenskej Jozef Markuš im udelil 
vysoké matičné vyznamenania za 
ich celoživotné zásluhy o rozvoj 
národno-buditeľských snáh a roz-
voj regionálnej kultúry a osvety. 
Vojtech Števík dostal zlatú medai-
lu Andreja Hlinku a Martina Rá-
zusa a ocenenie získala aj Ľudmila 
Števíková. V povedomí sloven-
skej, ale aj zahraničnej verejnosti 
sú zafi xovaní hlavne s ich publi-
káciou Obec svetových prvenstiev 
Štiavnické Bane - Slovenská Baňa, 
v ktorej zviditeľnili svetoznámy 
historický význam Št.Baní, ktorá 
sa do povedomia európskej i sve-
tovej verejnosti zapísala tak, ako 
v doterajších dejinách Slovenska 
žiadna iná obec. Ján Novák 

Pocta pre 
Števíkovcov

„Akt krstu“. Zľava Boris Ivanič, Ján Petro a „krstný otec“ Dodo Klimko.

riaditeľ
045 281 7681 skbsrsk@gku.sk
podateľňa
045 281 7684 skbs@gku.sk
odd. poskytovania informácií
045 281 7686 skbsio@gku.sk
právne oddelenie
045 281 7683 skbspo@gku.sk
technické oddelenie
045 281 7682 skbsto@gku.sk

Telefónne čísla 
Správy katastra

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Banskej Štiavnici 

Realizácia národného projektu 
NP XI Teoretická a praktická príprava 

zamestnancov na získanie nových 

vedomostí a odborných zručností 

v programovom období 2004-2006 na 
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici 

Sektorový operačný program Ľudské 

zdroje (SOP ĽZ) 

Priorita 3: Zvýšenie kvalifi kácie a 

adaptability zamestnancov a osôb 

vstupujúcich na trh práce 

Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlep-

šenie a širšie poskytovanie ďalšieho 

vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifi ká-

ciu a adaptabilitu zamestnancov 

Celkovým cieľom projektu je podpora 
vzdelávania zamestnancov zamestnáva-
teľa súvisiaca so vznikom nových pra-
covných miest, udržaním už existujúcich 
miest s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú 
úroveň, pracovný potenciál a adapta-
bilitu najmä pre zamestnancov so stre-
doškolským a nižším vzdelaním. Pod-
poriť vzdelávanie znamená motivovať 

zamestnávateľov k vzdelávaniu svojich 
zamestnancov. Podporiť vzdelávanie 
znamená aj touto cestou predchádzať 
hromadnému prepúšťaniu. Prostredníc-
tvom poskytovania vzdelávacích aktivít 
svojim zamestnancov sa zároveň zvy-
šuje ich konkurencieschopnosť na trhu 
práce. 
Cieľovými skupinami sú: - zamestnanci 
s dosiahnutým stredoškolským a niž-
ším vzdelaním; - zamestnanci zaradení 
podľa klasifi kácie zamestnaní (KZAM) v 
hlavných triedach zamestnaní 6 až 8 a v 
hlavnej triede 9; -učitelia na základných 
až vysokých školách, vzdelávajúci sa na 
neformálne vzdelávanie; ďalšie člene-
nie. 
Projekt na základe identifi kácie indivi-
duálnych potrieb zamestnancov vyplý-
vajúcich z kvalifi kačných požiadaviek 
na pracovné miesta u zamestnávateľov, 
uplatňuje a podporuje široký okruh vše-
obecného a špecifi ckého vzdelávania, 
ktoré zvýši kvalifi kačnú úroveň pracov-
nej sily. 
V rámci národného projektu bolo 

podporených 15 žiadostí o príspevok 
na zabezpečenie vzdelávania a prípravy 
pre trh práce zamestnancov podaných 
na ÚPSVaR v Banskej Štiavnici zamestná-
vateľmi. V okrese Banská Štiavnica bola 
podporená 1 žiadosť, v okrese Žiar nad 
Hronom 10 žiadostí, v okrese Žarnovica 
4 žiadosti o poskytnutie príspevku na 
zabezpečenie vzdelávania a prípravy pre 
trh práce zamestnancov. Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 
uzatvoril dohody o poskytnutí nenávrat-
ného fi nančného príspevku s 13 zamest-
návateľmi v celkovej dohodnutej sume 
16,7 mil. Sk. Vzdelávanie a príprava pre 
trh práce bolo poskytnuté 832 zamest-
nancom. 
Vzdelávania sa zúčastnili zamestnanci 
samospráv, akciových spoločností, výr. 
družstva, nemocnice i domovov dô-
chodcov a domovov sociálnych služieb a 
pod. Účastníci vzdelávania sa zdokonalili 
profesionálnej komunikácii so stránkami 
i vzájomne medzi sebou, vedúci pra-
covníci sa zdokonalili v manažérskych 
zručnostiach, nových prístupoch k ria-

deniu i v informačných technológiách. 
Nemenej dôležitým vzdelávaním bolo i 
vzdelávanie opatrovateliek, zamestnan-
cov nemocníc i domovou dôchodcov. 
Vzdelávali sa vo svojom odbore, oboz-
námili sa s viacerými opatrovateľskými a 
ošetrovateľskými postupmi i v správnej 
komunikácii pri starostlivosti o chorých 
i starých pacientov. 
Existencia národného projektu XI 
prispieva k motivácii zamestnávateľov 
včasne a priebežne identifi kovať kvali-
fi kačné potreby svojich zamestnancov 
a poskytnúť im taký typ všeobecného a 
špecifi ckého vzdelávania, ktorý zabez-
pečí ich efektívne a aktívne pôsobenie 
v konkrétnom pracovnom zaradení a 
predíde k zrušeniu pracovného miesta 
resp. uvoľneniu zamestnanca zo zamest-
nania. 
Projekt je podporený v rámci operač-

ného programu SOP ĽZ spolufi nan-

covaného z Európskeho sociálneho 

fondu. 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Inzercia
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Oznamy
Pohronské osvetové stredis-

ko Žiar nad Hronom – Praco-
visko Banská Štiavnica, Mesto 
Banská Štiavnica vyhlasujú 11. 
ročník výtvarnej súťaže SALA-
MANDER 2008 OČAMI DETÍ A 
MLÁDEŽE s tematikou Salaman-
drového sprievodu a sprievodných 
podujatí Salamandrových dní. 
Podmienky súťaže: Súťaž sa vy-
hlasuje pre vekové kategórie : 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: minimál-
ne A4 - maximálne A2. Na zadnú 
stranu každej práce treba uviesť: 
Názov práce, meno a priezvisko 
autora, adresu, u žiakov a študen-
tov adresu školy a ročník (nie rok 
narodenia) meno vyuč. výtvarnej 
výchovy, príp. číslo telefónu. Sú-
ťažné práce sa nevracajú, len na 
požiadanie. Zaslaním prác autor 
súhlasí s ich zverejnením. UZÁ-
VIERKA SÚŤAŽE: 30. november 
2008. Súťažné práce posielajte na 
adresu: BBSK – Pohronské osve-
tové stredisko, Kammerhofská 2, 

969 01 Banská Štiavnica. Bližšie 
informácie: POS, Kammerhofská 
2, B. Štiavnica, č. t. : 045/ 692 13 
87, mobil: 0915 819 989, e-mail : 
petrova@osvetaziar.sk

Predaj jabĺk na zimné usklad-
nenie a predaj čačiny. Kde? 
Stredná odborná škola lesnícka 
– kancelária ZIS. Kedy? Od 7. 
10. 2008 do 31. 10. 2008. Ponde-
lok – piatok od 9. – 11.hod. Cena: 
Jablká podľa kategórie 5 – 10,- Sk/
kg, čačina (tis, jedľa) 20 – 50,-Sk/
viazanica. Bližšie info na tel.č.: 
045/6911131-32

Pozvánky
Joga v dennom živote. Prianím 

každého človeka je žiť v harmónii 
sám so sebou a so svojím okolím. 
V dnešnej dobe sa kladú na nás v 
mnohých oblastiach života väčšie 
fyzické a psychické požiadavky. 
Následkom toho stále viac ľudí 
trpí zdravotnými problémami, 
napätím, nervozitou, porucha-
mi spánku, stresom, prejavujú sa 
nepriaznivé dôsledky jednostran-
ného telesného zaťaženia a nedo-
statku pohybu. Práve preto majú 
v súčasnosti veľký význam me-
tódy a techniky, ktoré pomáhajú 
upevňovať a zlepšovať zdravie, 
ktoré nastoľujú telesnú, psychickú 

a duševnú harmóniu. Systém Joga 
v dennom živote ponúka práve v 
tejto oblasti alternatívnu možnosť 
ako pomôcť sám sebe. Pozývame 
vás každý pondelok o 16.45 hod 
do Trámovej miestnosti Rubigal-
lu, na Námestí sv. Trojice, kde sa 
s nami naučíte zvládať uvedené 
problémy.

Sahadža joga - prednáška a 
meditácia. Praktické metódy pre 
celkové fyzické, psychické a emo-
cionálne zdravie človeka. Prebu-
denie energie kundalini, čistenie 
čakier a energetických kanálov. 
Každý piatok od 24.10.2008, od 
17,30 hod. v čajovni v Klopačke v 
Banskej Štiavnici, vstup voľný, in-
formácie na tel.č.: 0908 588 974. 
Naučíte sa zvládať ťažké životné 
situácie, spoznáte a pochopíte seba 
samého, začnete rozlišovať Pravdu 
a Nepravdy, naučíte sa prekonávať 
stres, zbavíte sa všetkých závislostí 
– drogy, alkohol, fajčenie, pocho-
píte vaše problémy aj problémy 
okolia, vráti sa vám stratené se-
bavedomie, stanete sa pokojnejší, 
vyrovnanejší a zdravší. 

Dňa 31.10.2008 (piatok) o 
15.hod. sa bude konať v baníckej 
krčme KAMI u p. Ing. Karabellyho 
pravidelné stretnutie bývalých 

baníkov a ich sympatizantov. 
Organizátori podujatia

ZO a Okresné centrum Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých 
v Banskej Štiavnici, Banskobys-
trický samosprávny kraj, POS 
Žiar nad Hronom – Pracovisko 
B.Štiavnica v spolupráci so SBM 
v B.Štiavnici vás srdečne pozý-
vajú dňa 6.11.2008 o 14.hod. do 
bývalej jezuitskej kaplnky budovy 
Kammerhofu na 5.ročník kultúr-
no-spoločenského podujatia „Od 
srdca k srdcu“, na ktorom bude 
prezentácia činnosti a tvorby čle-
nov ZTP s vystúpením hostí. Na 
Vašu účasť sa tešia organizátori 
a účinkujúci. Bližšie informácie: 
POS, Kammerhofská 2, Banská 
Štiavnica, tel.č.: 045/6921387, 
0915 819 989

Spomienky
D ň a 

3 . 1 1 . 2 0 0 8 
uplynú 3 
roky, čo nás 
navždy opus-
tila Alenka 
Jarábeková. 
Tí, čo ste ju 
poznali, ve-

nujte jej tichú spomienku! 
Smútiaca rodina 

Inzercia

Obyvatelia banskobystrického regiónu
vkladajú do bánk stovky miliónov korún

„Klienti si začínajú uvedomovať, že pred zavedením eura je 
najlepšie vložiť prebytočnú hotovosť v slovenských korunách na 
účty a do bankových vkladov. Slovenské koruny im banky 
automaticky prevedú na eurá,“ hovorí Janka Benčová, riaditeľka 
regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici.

Slovenská sporiteľňa odporúča tým, ktorí ešte majú doma 
prebytočnú hotovosť, aby ju vložili do banky ešte pred koncom 
roka 2008. Uľahčí im to prevod korún na eurá. Pripravila pre nich 
špeciálny termínovaný vklad EUROhotovosť. Úspory sa im 
zhodnotia ročným úrokom presahujúcim 4,45 %. Navyše im 
Slovenská sporiteľňa vyplatí úroky v hotovosti a v eurách okamžite 
pri vložení peňazí. Získajú tak eurá napríklad na prvé dni roka 
2009, keď už bude na Slovensku euro domácou menou.

Za každých 25 tisíc korún vložených na termínovaný vklad 
EUROhotovosť s dobou viazanosti 18 mesiacov vypláca Sloven-

ská sporiteľňa úrok 45 eur (takmer 1 400 Sk). Pri termínovanom 
vklade EUROhotovosť sa neplatí žiadny vstupný ani výstupný 
poplatok. Vklad aj výnos sa prepočíta konverzným kurzom 1 euro 
= 30,1260 Sk. Doba viazanosti je 12 alebo 18 mesiacov. 
Minimálny vklad je 25 tisíc Sk. Termínovaný vklad EUROhotovosť 
je chránený Fondom ochrany vkladov.

Peniaze, ktoré mali mnohí doteraz uložené doma v hotovosti, začínajú prúdiť do bánk. Dôvodom je 
blížiaci sa prechod na euro. Iba týždeň stačil na to, aby klienti vložili viac ako miliardu korún do Sloven-
skej sporiteľne, najväčšej banky na Slovensku. Po desiatich dňoch predaja objem vkladov dosiahol 
takmer 1,7 mld Sk. V banskobystrickom regióne dosiahol v tomto období prírastok termínovaných vkla-
dov obyvateľstva v Slovenskej sporiteľni takmer 150 miliónov korún.
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00

nový zámok
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

banské múzeum v prírode
 utorok - nedeľa 8.00 - 16.00

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00
kammerhof
 pondelok - piatok 8.00 - 16.00

štôla glanzenberg
 utorok až sobota 11.00 a 13.00
 (pre vopred nahlásené skupiny)
múzeum vo svätom antone
 utorok - piatok 8.00 - 15.00
 sobota - nedeľa 9.00 - 16.00

VÝSTAVY
drevo, sklo a kov
 26.6. - 31.12.
 Múzeum vo Sv. Antone
Banícke motívy v umení
 16.10. - 31.1.09
 Galéria J.Kollára

Múzeá otváracie hodiny

Maľované salaše - prospekty, 

špecifikum montánnej oblasti 

severného Hontu v rámci vý-

tvarnej kultúry baníkov, ktoré 

dekoratívne dopĺňali drevené 

vyrezávané betlehemy, boli 

obsahom mojej prednášky na 

XII. ročníku seminára Etnológ 

a múzeum. 

Témou seminára, konaného 
v polovici októbra v Národo-
pisnom múzeu v Liptovskom 
Hrádku a v Múzeu liptovskej 
dediny v Pribyline s medziná-
rodnou účasťou, bola Pastier-
ska kultúra jej dokumentácia a 
prezentácia. 

Tradície týchto seminárov 
sa začali v roku 1997 v Podtat-
ranskom múzeu v Poprade a 
pokračujú v ďalších múzeách 
Slovenska. Odborní pracovníci 
slovenských, českých, poľských 
múzeí, ale aj pracovníci a pro-
fesori vedeckovýskumných 
ústavov a vysokých škôl, v svo-
jich prednáškach prezentujú v 
danej tematike svoje pracovis-
ko, región. 

Na XII. ročníku etnologic-
kého seminára veľký význam 
mala prítomnosť významného 
odborníka v tejto oblasti, prof. 
Jána Podoláka, Dr.Sc., ktorý 
otvoril seminár úvodnou pred-
náškou Ovčiarstvo na Sloven-
sku v historických súvislostiach 
(počas seminára sa uskutočnila 
aj prezentácia jeho knihy: Tra-
dičné poľnohospodárstvo na 
Slovensku).

O svojej prednáške som sa za-
oberala pastierskymi motívmi 
na maľovaných salašoch, kde 
je zobrazená krajina severo-
hontianskej oblasti s typickým 

členením terénu –lesy, kopce, 
lúky, pastviny, potoky, ale aj ar-
chitektonické detaily – koliby, 
košiare, usadlosti, hájovne, kos-
tolíky, pracovná činnosť pastie-
rov, ale aj ich trávenie voľného 
času, napr. pri hre na hudobné 
nástroje. Prezentujú tak vysní-
vaný svet baníka, jeho túžbu 
po prírode, slnku, všetko to, čo 
chýba baníkovi pod zemou. 

Veľká zásluha v budovaní 
národopisného fondu v 30. ro-
koch 20. stor. patrí riaditeľovi 
Banského múzea Dionýza Štú-
ra dr. Františkovi Fialovi, ktorý 
zozbieral aj 101 ks maľovaných 
salašov (dnes sa v múzeu na-
chádza 139 ks). Kolekciou pro-
spektov dokumentoval lokality, 
výtvarné prejavy, najvýznam-
nejších autorov v časovej ná-
slednosti. Pozoruhodná náro-
dopisná zbierka bola verejnosti 
prezentovaná formou výstav a 
expozícii. Jednou z prvých bola 
Výstava prác baníkov, inšta-

lovaná v 30. rokovh 20. stor. 
Tradícia vianočných výstav 
Slovenského banského múzea 
sa začala v roku 1967 výstavou 
Salaše – ľudové prospekty a po-
kračuje dodnes. 

Maľované salaše sú 2-3 m 
dlhé, 20-30 cm široké, väčšinou 
papierové pásy s namaľovaným 
výjavmi z pastierského života, 
doplnené scénami s tematikou 
sv. rodiny, ale aj baníckými 
motívmi – klaňajúci sa aušus-
níci (baníci v slávnostných uni-
formách), štôlne, permoníci. 
Viliam Ladziansky, autor pro-
spektu z roku 1935, umiestnil 
v scenérii pastierov aj typickú 
architektúru Banskej Štiavnice 
– Starý zámok, Nový Zámok, 
Kalváriu, František šachtu s ka-
plnkou. Na mnohých sa nachá-
dzajú aj hlinené fajky – štiavnič-
ky, ktoré podčiarkujú idylický 
pokojný život pastierov. 

Mgr. Eva Lovásová

SBM

Prezentácia maľovaných salašov

Maľovaný salaš – detail,  J. Daubner, Štiavnické Bane, 3/3 19. storočia,  fo-
toarchív SBM -  E01983

Témou 11. ročníka seminára Etnológ a múzeum boli drevené betlehemy

Ak ste ešte úplne nevytriezveli 

z omamných horúčav leta a 

nechcete sa vzdať spomienok na 

chvíle prežité pod letnou oblo-

hou, ponúkame Vám možnosť 

vychutnať si jeho atmosféru na 

výstave „Najkrajšia dovolenko-

vá fotografi a 2008”.

Vo výstavných priestoroch oča-

rujúceho kaštieľa vo  Svätom An-
tone si môžete prezrieť čiernobiele 
i farebné fotografi e venované te-
matike človeka, prírody, pamiat-
kam UNESCO či dovolenkové  
fotografi e detských fotografov.

11. ročník súťaže organizuje 
už tradične Pohronské osveto-
vé stredisko, pracovisko Banská 
Štiavnica, Múzeum vo Svätom 

Antone a Mesto Banská Štiavni-
ca. Pozývame Vás aj na vernisáž 
výstavy dňa 14. novembra 2008 
o 15:00 hod. v kaštieli vo Svätom 
Antone. 

Nemusíte  byť fotografom, aby 
ste sa potešili z dobrej fotografi e. 
Stačí mať otvorené srdce a citlivú 
dušu. Tešíme sa na Vás.

Ivan Lukáč

Leto skončilo, nech žijú spomienky!
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Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 100,-Sk si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie Krížovky z 
č.39/2008 znie: „Múdrosť Sokra-
tova bola v tom, že si nemyslel, že 
vie to, čo nevedel.“ 100,-Sk vyhrá-
va Irena Melcerová, Križovatka 7, 
Banská Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok J.Gree-
na. 

A., 2.časť tajničky, B., samec kač-
ky, chodievali, smery, C., kandidát 
vied, moti naopak, príjemne, tlače-
nie, Demokratická strana skr., D., 

družka Adama, južný plod, čínske 
meno, kamenný útvar, rozumej, 
E., kocky na stavanie, kaly naopak, 
sprav, muži, F., atómy s prehode-
ným prízvukom, dal dokopy, po-
písanie veci, G., zn.cukríkov, dáva 
sa na koláč, niet, H., časti dňa, Jo-
zef, chŕli zo sopky, patriaci Otovi, 
I., súhlas, zbavuje fúzov, kysličník 
uhlíka, kamarát exp., ozn. elektro-
spotrebičov, J., babylonská bohyňa 
Zeme, kožky, nočný vták, ohrada, 

skr. atmosféry, K., žen. meno, alp-
ský škriatok, lepenka, 3. pád slova 
Nemka, L., družky srncov, liečivá 
rastlina, ledaže, zavýjal, stred slova 
uľa, M., začiatok tajničky, samo-
hlásky slova chyba

1., Slovensko, 3. časť tajničky, 
Liptovský Mikuláš skr., 2., po-
pevok, orbit, 2.pád slova ráno, 
elektrodom, 3., zrak, kysličník 
striebra, osobné zámeno, part-
ner Barbie, spoluhlásky v slo-
ve uši, 4., napísaná myšlienka, 
stred slova kompas, ubytovňa, 
5., horké jedovaté rastliny, zn. 
ytrium a síra, Jozefa dom., 
textová skratka, 6., osobné 
zámeno, mal si básnicky, role, 
odporovacia spojka, 7., budo-
va, dá napiť, veľké zviera, 8., 
konzervoval dymom,  koleso, 
čože česky, 9., salo, ušiel au-
tom česky, omotala, 10., meno 
Romančíka, krivý nôž, dôraz, 
11., pracuj ihlou, rozprávková 
postava, láva naopak, 3.pád 
Ada, 12., spojka, balt naopak, 
práceneschopnosť, koniec 

modlitby, technická atmosféra 
skr., 13., natriasaj, predložka, sa-
mohlásky slova Vilo, sadenie osiva, 
stred slova Rím, 14., dub po angl., 
rozumiete, lovkyne perlorodiek, 
zn.ampér, 15., jazyk slovenský 
skr., obyvatelia Dánska, táto nár., 

zuby slona, 16., samohlásky slova 
rezy, koniec tajničky

Pomôcky: CS, Joža, aloa, leda, 
kámo, kras, copak, tota, oak

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA
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Krížovka

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

akčný thriller, USA, 152 min., MN od 15, vstupné 60,-Sk

V pokračovaní úspešného hitu Batman začína opäť spojili svoje sily výnimočný režisér Christo-
pher Nolan a skvelý herec Christian Bale, ktorý si vracia ako Batman/Bruce Wayne.
V Temnom rytierovi Batman zvyšuje stávku v boji so zločinom. Pomocou poručíka Jima Gordona 
a štátneho žalobcu Harveyho Denta sa snaží zničiť posledné kriminálne živly v uliciach mesta. 
Toto spojenectvo spočiatku funguje efektívne, ale čoskoro všetci zistia, že to bola iba pasca a 
oni sa stali obeťami nevypočítateľného zločinca, ktorého všetci obyvatelia Gothamu poznajú 
ako Jokera. 

ér Christo-

Gordona
h mesta. 
pasca a
oznajú 

7.11.2008 o 18.30, kino Akademik

kč ý th ill USA 152 i MN d 15 t é 60 Sk

dráma, Poľsko / SR, 109‘, dabing, MP 12

Tridsiatnik Andrzej, skúsený kriminalista, sa rozhodne odísť z hlavného mesta a skoncovať so svojím doterajším spôsobom 
života. Odchádza na vidiek, aby tu začal pracovať ako obyčajný policajt na provinčnej policajnej stanici. Je presvedčený, že ko-
nečne našiel miesto, kde sa mu nič nestane a do ničoho sa nebude musieť zapliesť. Tu sa však začína príbeh lásky, zrady, smrti, 
hľadania pravdy a všetkého, čo nie je viditeľné, ale podstatné v živote každého z nás …

4.11. o 19.00 hod. , fi lmový klub OKO
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IV. liga v stolnom 

tenise

LN TRADE Banská 
Štiavnica – Hronská Dúbrava 
7:11
Body: Sedílek 2, Prokaj 2, M. 
Dobrovič 2, J. Dobrovič 

Ani v druhom zápase IV.ligy 
sa hráčom LN TRADE Banská 
Štiavnica nepodarilo zvíťaziť, keď 
po veľkom boji podľahli družstvu 
STK Hronská Dúbrava v pomere 
7:11. O výsledku zápasu rozhodli 
štvorhry kde sa v oboch zápasoch 
šťastena priklonila na stranu hostí 
a LN TRADE ich prehralo zhodne 
2:3. Tento neúspech sa odzrkadlil 
aj v ďalšom priebehu zápasu keď 
LN TRADE už len dobiehalo ná-
skok súpera. Výborný výkon opäť 
podal talentovaný M. Dobrovič 
ktorý tento krát získal 2 body. JS

V dňoch 25. a 26. októbra sa v 

miestnosti požiarnej zbrojnice v 

Štefultove uskutočnila výstava 

najkrajších jabĺk ,vypestovaných v 

Banskej Štiavnici a okolí, spojená 

s hodnotením odbornej poroty i 

širokej verejnosti.

Pri vstupe do výstavnej miest-
nosti návštevníkov upútala nielen 
príjemná vôňa, krása vystavova-
ných exponátov, ale aj originálna 
jesenná výzdoba, plná farieb a fan-
tázie, ako aj srdečné privítanie or-
ganizátorov, spríjemnené chutným 
pohostením, malou ochutnávkou 
ovocia i jeho destilátov, ukážkami 
umeleckého carvingu (vyrezávanie 
ornamentov do ovocia a zeleniny). 
Členovia hodnotiacej komisie, 
p.Adam Martinka, p.Zoro Krum-
lovský, p.Eva Fronková, p.Jozef 
Lichtner a p.Miroslav Ciglan mali 
neľahkú úlohu - vybrať z množ-
stva utešených vystavovaných jabĺk 
od 140 pestovateľov tie najkrajšie. 
Hodnotenie prebiehalo anonymne 
a okrem poroty sa mohol do neho 
zapojiť každý návštevník výstavy. 
Hlavnú cenu za priam rozprávko-
vokrány RUBÍN si odniesol pán 
Milan Fáber z Banskej Štiavnice, 

ktorého pestovateľské skvosty sa 
umiestnili na popredných miestach 
hneď v niekoľkých kategóriách.
A tu sú víťazi jednotlivých kate-
górií: MELODIE - rezistentné od-
rody, Eduard Mýtto, RUBINOLA 
- rezistentné odrody, Jozef Blaško-
vič, RUBÍN - LPO odroda, Milan 
Fáber, GDÁNSKY HRANÁČ - kra-
jové odrody, Milan Fáber.

Hodnotné ceny nech sú im pek-
nou spomienkou, povzbudením 
do ďalšej práce a ocenením usilov-
nosti, šikovnosti a umu. ZO Zväzu 
záhradkárov v Štefultove ďakuje 
chápavým sponzorom, ktorými 
boli: p.Roman Beneš, p.Milan Er-
nek, p.Jozef Karabely, p.Štefan Ha-
laj, p.Balžanková, p.Dušan Tulipán, 
p.Ľubomír Povinský, Ing.Slavomír 

Palovič, p.Stanislav Tisovčík, p. Ma-
rián Horváth, p.Marián Adamský, 
Ing.Imrich Kečskés, p.Jozef Blaško-
vič, p. Stanislav Šakový, p. Marková, 
p.Ján Čík, p.Tomáš Ciglan, p.Aneta 
Rákayová, p.Zora Strešková,p.Anna 
Majerová, p.Róbert Sásik, p.Viera 
Balážová, Mgr.Ľudmila Fečková, 
p.Jaroslav Teren, p.Ladislav Do-
letina, p.Marián Čierny, p.Karol 
Palášthy, p.Ján Mojžiš, p. Marián 
Lupták, p.Kurucová, p.Mullerová, 
p.Jozef Kašiar, p.Vladimír Drexler, 
p.Branislav Cengel, p.Branislav Pe-
ták, p.Vojtech Maruniak, p.Ondrej 
Binder, p.Milan Fáber, p.Stanislav 
Buzalka, p.Miloš Ďurica, p.Peter 
Ivaška, p.Lupták Autolak, Combin 
a Mesto Banská Štiavnica. 

Janka Bernáthová

Jablko štiavnického regiónu

Dňa 19.10.2008 ces-
tovali naši volejbalisti 
prvýkrát na vzdialenejší 

východ - na palubovku ďalšieho 
favorita tejto skupiny Vranova 
nad Topľou. Prvý zápas naši vo-
lejbalisti nezvládli po vyčerpáva-
júcej ceste a prehrali ho hladko 
3:0. Do druhého zápasu nastúpili 
s väčším odhodlaním a hneď zís-
kali I.set. Druhý set domáci po 
vynikajúcom výkone získali na 
svoju stranu. O osude zápasu sa 
rozhodlo v III. sete, kde naši hrá-
či podali bravúrny výkon a ťahali 
sa z domácimi až do stavu 29:29, 
ale Vranovčania nedovolili ďalšie 
prekvapenie a vyhrali ho 31:29. 
Naši volejbalisti psychicky pod-
lomený nezvládnutou koncovkou 
v predchádzajúcom sete posledný 
set prehrali. A tak naše mužstvo 
neprinieslo potrebné body z Vra-
nova. Zostava: A.Marko, R.Katr-
inec, M.Helej, L.Havran, M.Pušk-
ár, J.Beňo, J.Čillík, S.Palovič. 

Banskoštiavnický volejbalisti 
pozývajú všetkých volejbalových 
fanúšikov na domáci zápas pro-
ti VKM Stará Ľubovňa, ktorý sa 
uskutoční 9.11.2008 (v nedeľu) o 
13:00 hodine, na ZŠ Jozefa Kol-
lára, na Drieňovej. Príďte nás po-
vzbudiť!  Mgr. Martin Kaššay

Volejbal

Stolný 
tenis

Názov prijímateľa:
 Schindlerka, n.o.

Názov projektu:
 „Búrame jazykové bariéry v regióne“

Názov Operačného programu:
 Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj):
 Banská Štiavnica/Banská Štiavnica/BBSK

Trvanie projektu:
 10.2008 – 04.2010

Výška nenávratného finančného príspevku:
 3 954 377,28 Sk

Kontaktné údaje:
 Tel: 045/6922241 Mail: schindlerkano@post.sk

Ciele projektu, hlavné aktivity:
 Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov za účelom zlepšenia 
 poskytovaných služieb vo verejnej správe.

 Vzdelávanie zamestnancov v jazykových zručnostiach, mana-
 žérske zručnosti a počítačové zručnosti.

 Vzdelávanie zamestnancov v prezentačných a počítačových
 zručnostiach.
Cieľové skupiny:
 Zamestnanci prijímateľa a partnera projektu

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:
 Partner: Mesto Banská Štiavnica
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Nôcka stráca svoje sily, 
vláda sa jej pominie, 
rozprávkové nočné víly
ukryli sa v húštine.

Kosé slnko spoza stromov
opatrne nazerá,
pozlacuje strechy domov,
vodné tajchy, jazerá.

Potom zrazu padne do hmly
ako peniaz do vaty.
Keby sme ho rýchlo mohli
späť na nebo navrátiť,

nech rozsvieti rosu v poli,
požehná chlieb na stoloch,
vyšle lúče na kupoly
na štiavnických kostoloch...

Kým som túto báseň zložil
hľadím z okna na inú,
na zaliatu svetlom božím
srdcu drahú krajinu.

Ján Bubelíni

Jesenné ráno 
v Štiavnici
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V dňoch 18. a 19.10.2008 
sa v Banskej Štiavnici konal 
28.ročník Štiavnický kaha-

nec. Na podujatí štartovalo 188 prete-
károv z 22 plaveckých klubov. Okrem 
slovenských plaveckých klubov sa zú-
častnili aj plavecké kluby z Českej re-
publiky. Celkovo bolo 866 štartov. Pri-
nášame výsledky plavcov z PK BŠ. 
Kat. 9-10. roč.: Matej Ernek: 4. 50m 
voľ.spôsob – 39.94, 4. 50m znak - 48.81, 
3. 100m voľ.spôsob – 1.30.73, 4. 50m 
prsia – 55.93, 4. 50m motýlik – 46.31
Kat. 11-12. roč.: Matúš Berlanský: 10. 
50m voľ.spôsob – 34.06, 11. 100m prsia 
– 1.38.76, 7. 50m znak – 41.03, 8. 100m 
poloh.pretek – 1.28.07, 10. 100m voľ.
spôsob – 1.16.23, 8. 50m prsia – 45.49, 
4. 100m znak – 1.26.76, Jakub Lon-

gauer: 23. 50m voľ.spôsob – 37.71, 11. 
50m znak – 46.09, 21. 100m voľ.spô-
sob – 1.30.83, Monika Maruniaková: 
5. 100m prsia – 1.32.37, 3. 50m znak – 
38.10, 7. 100m poloh.pretek – 1.23.44, 
7. 100m voľný spôsob – 1.16.19, 4. 50m 
prsia – 43.03, 6. 50m motýlik – 38.03, 
Katarína Špinerová: 15. 100m prsia 
– 1.59.64, Kat. 13-14. roč.: 2. Denisa 
Tenkelová: 2. 50m voľ.spôsob – 29.68, 
2. 50m znak – 34.28, 4. 100m poloh.
pretek – 1.15.47, 2. 100m voľ.spôsob – 
1.04.49, 2. 50m prsia – 37.15, 1. 50m 
motýlik – 32.34, Marian Adamský: 
1. 50m voľ.spôsob – 26.48, 1. 100m 
motýlik – 1.04.10, 1. 100m poloh.pre-
tek – 1.06.31, 1. 100m voľný spôsob 
– 58.83, 1. 50m motýlik – 28.53, Ma-
rek Konečný: 1. 100m prsia – 1.20.86, 

4. 50m znak – 38.55, 8. 100m poloh.
pretek – 1.20.99, 1. 50m prsia – 37.23, 
Kat. 15.roč. a st.: Dávid Hriňák: 12. 
50m voľ. spôsob – 28.42, 6. 100m pr-
sia – 1.23.82, 12. 100m poloh.pretek – 
1.15.69, 11. 100m voľ.spôsob – 1.07.15, 
7. 50m prsia – 37.26, 6. 50m motýlik – 
30.43, Ján Čamaj: 1. 50m znak – 30.48, 
5. 100m poloh. pretek – 1.06.79
Pohár primátora Mesta Banská Štiavni-
ca získali vo fi nále A v hlavnej disciplí-
ne 100 m voľ. spôsob kategória muži: 
Medo Milan, PK ŠK Topoľčany časom: 
53.03, kategória ženy: Gáliková Lenka 
PK Veľký Krtíš časom: 1.00.33. Do fi -
nále B v disciplíne 100m voľ. spôsob sa 
prebojovali aj pretekári PK BŠ. Marian 
Adamský s časom 57.91 sa umiestnil 
na 3. mieste, Denisa Tenkelová s časom 

1.05.54 sa umiestnila na 4. mieste. Naj-
úspešnejší pretekár z PK BŠ bol Marian 
Adamský, ktorý získal pohár za najlepší 
bodový výkon na 100m voľ.spôsob. Po-
hár nádeje získali najmladší športovci: 
Ernek Šimon PK BŠ, Drábiková Soňa 
AQS Levice.
Touto cestou sa chceme poďakovať 
sponzorom: Mestu Banská Štiavnica 
za fi nančnú pomoc pri organizovaní 
pretekov, primátorovi mesta Banská 
Štiavnica za poskytnuté ceny (poháre 
hlavná cena), Combin Banská Štiavni-
ca, s.r.o., Tidly, s.r.o., Stavasta, spol. s 
r.o., Ransan, spol. s r.o., Svetro, spol. s.r 
o., Lasselsberger SK, s.r.o., SOFALINE, 
s.r.o., Múzeum vo Svätom Antone, p. 
Ondrejovi Binderovi a Akutrade, a.s.

Tatiana Adamská

14. ročník o Pohár Delfína

V dňoch 25.10. a 
26.10.2008 sa v Nových 

Zámkoch konal 14. ročník o Pohár 
Delfína. Na podujatí štartoval prete-
kár PkBŠ Marián Adamský. Prináša-
me výsledky: Kategória 13-14 ročný - 
Marián Adamský: 1. 50m voľ.spôsob 
– 26.29, 1. 100m voľ.spôsob – 1.00.35, 
1. 100m prsia - 1.17.13, 1. 50m prsia – 
34.67, 1. 100m znak – 1.09.29, 1. 50m 
znak – 33.21, 1. 50m motýlik – 28.83, 
1. 100m poloh.pretek – 1.09.33, 1. 
200m poloh.pretek – 2.31.74.

Táňa Adamská

B. Štiavnica – Ružiná 0:2 
(0:1)
Jurica – Strapek, Dulaj 

(15’červená karta), Kuruc, Poprac, Že-
liar, Čiliak, Šima, (73’ Markievič), Han-
zlík P., Gašparík, Kminiak
Ašpirant na postup začal stretnutie se-
bavedome, no jeho akcie končili pred 
16-tkou. Bolo vidieť odhodlanie ísť ne-
kompromisne za 3 bodmi. Celé stret-
nutie mali viac z hry, boli pohyblivejší 
a oveľa nebezpečnejší pred našou brá-
nou. Naše mužstvo počas 90’ vystra-
šilo brankára hostí len raz po hlavičke 
Kminiaka, ktorá smerovala medzi žrde, 
ináč bol bez práce. Bez streľby sa bodo-
vať nedá. Zlom celého stretnutia nastal 
v 14’. Hostia zahrávali rohový kop, po 
ktorom nastrelili brvno, lopta sa odra-
zila do poľa. Následná strela smerovala 
do brány, kde na čiare zasiahol Dulaj, 
rozhodcovia píšťalka zostala nemá a 
až pokyn čiarového nariadil pokutový 
kop a vylúčenie hráča za hranie rukou. 
Hostia 11m kop premenili na vedúci 
gól. V 39’ len bravúrny zákrok Juricu 
nedovolil hosťom ísť do kabín po pr-
vých 45’ s dvojgólovým vedením. Celý 
2. polčas hostia kontrolovali hru, aj keď 
si treba uvedomiť, že mali 75’ o jedné-
ho hráča v poli viac. V 63’ po strele zo 
16m po zemi zvýšili náskok na 2:0. V 
76’, 88’ a 90’ nás od vyššej prehry za-
chránil skvelými zákrokmi náš gólman, 
keď sa ocitol sám zoči-voči útočníkom 
hostí a potvrdil, že je mužom na správ-
nom mieste. Je len na našich hráčoch, 
aby sa v poslednom kole pobili o dobrý 

výsledok a priniesli domov nejaký ten 
bodík, čo by bol dobrý odrazový mos-

tík pred jarnou časťou.
IV.liga dorast – Vydreté víťazstvo

B.Štiavnica – Hriňová 2:1 (2:0)
Góly: 6’ Lupták, 40’ Budinský D.
Budinský V – Barák, Hudák M., Lup-
ták, Sojka, Drexler, Hudák D. (65’Ži-
dík), Poprac (61’ Ostramok), Beňadik, 
Budinský D., (76’ Hriňák), Ševeček (90’ 
Ferenčík)
V priemernom stretnutí naši doras-
tenci vydreli víťazstvo a 3 body zostali 
doma vďaka skvelému výkonu nášho 
gólmana. Je dobre, že jesenná časť má 
už len jedno kolo. Našim chlapcom 
odchádza forma, stratila sa ľahkosť a 
jednoduchosť, ktorou rozleptávali sú-
perov. Začali sme dobre, v 6’ sa varilo 
vo veľkom vápne, najlepšie sa zoriento-
val Lupták a placírkou zo 16m otvoril 
účet stretnutia. O 6’ neskoršie Budin-
ský D. potiahol loptu po pravej strane, 
nadýchaným centrom našiel hlavu Še-
večeka, no jeho hlavičku z 2m gólman 
chytil. Hostia mohli znížiť v 29’, no len 
fantastický zákrok Budinského V. im v 
tom zabránil. V 30’ sme mohli zvýšiť 

vedenie. Poprac poslal loptu kolmicou 
za obranu, no Ševeček sám nedokázal 
prekonať brankára. Zmena skóre prišla 
v 40’. Poprac ideálnou prihrávkou na-
šiel Budinského, ktorý hlavou rozvlnil 
sieť za bezmocným gólmanom hostí. V 
74’ hostia po rozohraní rohu trafi li hla-
vou brvno. V 75’ Lupták bol sám pred 
brankárom, v rozhodujúcej chvíli však 
zaváhal. V 79’ hostia znížili stav stret-
nutia z 11m kopu. Po tomto momente 
hostia vycítili šancu na dobrý výsledok 
a zle nedobre podkurovali našej obra-
ne. 2’ pred koncom mali 100% šancu 
na získanie bodu, no proti bol Budin-
ský V., ktorý zázračne loptu vyrazil. 
Víťazstvo a 3 body zostali doma, čo sa 
cení, no výkon hlavne v 2. polčase oko 
diváka nepotešil.
Ďalšie výsledky

Štiavnické Bane – Zv. Slatina 3:0 (0:0), 
III. liga SŽ B.Štiavnica – Selce 0:0, 
MŽ B.Štiavnica – Selce 8:1 (3:1), góly: 
Gregáň 2, Šemoda 2, Lacko 2, Murgač, 
Totkovič, Repište – B. Belá 3:1 (1:0), 
gól: Dulaj
Kam na futbal?

IV.liga 13.kolo 2.11. o 13,30 hod. Kali-
novo – B. Štiavnica
V.liga 13.kolo 2.11. o 13,30 hod. Žar-
novica – Št. Bane
I.trieda 13. kolo 2.11. o 13,30 hod. B. 
Belá – Voznica
IV.liga dorast 13. kolo 1.11. o 11.hod. 
Detva – B. Štiavnica 
III. liga SŽ a MŽ 13. kolo 1.11. o 13.-
15.hod. H. Nemce – B. Štiavnica

FUDO

Favorit súťaže nezaváhal
1. Banská Bystrica 12 10 1 1 33:15 31
2. Baník Ružiná 12 10 0 2 31:12 30
3. FK 34 Brusno 12 7 1 4 23:16 22
4. Poltár 12 7 1 4 25:23 22
5. Hl.nad Hronom 12 6 3 3 24:19 21
6. Baník Kalinovo 12 6 2 4 18:17 20
7. CSM Tisovec 12 5 3 4 19:11 18
8. Banská Štiavnica 12 5 1 6 23:20 16
9. Hajnačka 12 5 0 7 22:27 15

10. Dolná Strehová 12 4 1 7 18:22 13
11. Veľký Blh 12 3 2 7 17:29 11
12. Revúca 12 3 0 9 16:27 9
13. FK Jesenské 12 2 2 8 14:25 8
14. Iskra Hnúšťa 12 2 1 9 13:33 7

Plavecké preteky Štiavnický kahanec

Majstrovstvá stredoslovenskej 

oblasti v plávaní – dlhé trate

Dňa 25.októbra 2008 sa konali v 
mestskej krytej plavárni v Banskej 
Štiavnici Majstrovská stredosloven-
skej oblasti v plávaní na dlhé trate. 
Na pretekoch štartovalo 6 plaveckých 
klubov a cca 100 plavcov. Prinášame 
výsledky: 
Kategória A roč.´95: 2. Tenkelová 
Denisa – 800m 10.25.22, 
roč.´94: 5. Konečný Marek – 800m 
12.35.29
Kategória B roč.´94: 4. Maruniaková 
Monika – 800m 12.00.43, 
roč.´97: 3. Berlanský Matúš – 800m 
- 12.11.61
Kategória S: roč.´93 – 5. Hriňák Dá-
vid – 800m 10.56.84
Mimo súťaž:
Roč.´98: Ernek Matej – 800m 
15.21.30

Ľubomír Tenkel

Plávanie
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Kúpim   dom do 1,5 mil. Sk, tel.č.: 
0905 733 711

Kúpim   rekreačný pozemok v 
okolí B. Štiavnice, tel.č. 0905 733 711

Kúpim   alebo vezmem do prenájmu 
garáž v BŠ na sídlisku Drieňová, príp. 
pod Kalváriou, tel.č.: 0908 910 372

Predám   novinový stánok vo Svä-
tom Antone pod Kaštieľom, tel.č.: 
0904 540 324

Ponúkame   priestory na prená-
jom: výrobné - 1.200,- Sk m2/rok 
(+energie) 250 m2; skladové - 1.000,- 
Sk m2/rok (+energie) 500 m2; predaj-
né - 1.900,- Sk m2/rok (+energie) 55 
m2. Tabaková ulica, Malé trhovisko, 
tel.č: 0910 932 710

Ponúkam   bytové priestory na 
prenájom (bez energií): rodinný 
dom 300 m2 - stredne vybavený, 
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 
oblasti služieb (prevádzku penziónu, 
kaviareň, kaderníctvo, kozmetika, 
salón, a pod.). Tabaková ulica, tel.č: 
0910 932 710

Predám   4-izbový byt na Drieňo-
vej, tel.č.: 0905 280 452

Predám   3-izbový byt v OV na 
sídlisku Drieňová v BŠ + garáž, cena 
dohodou, tel.č.: 0910 619 387, 0908 

664 524
Predám   3-izbový byt v OV na 

Drieňovej, tel.č.: 0902 837 027
Predám   stavebný pozemok o vý-

mere 836 m2 v časti Podsitnianska. 
Pozemok je v tichej časti s výhľadom 
na Sitno. Na pozemku je elektrika, 
voda a plyn sú v jeho blízkosti, tel.č.: 
0903 507 563

Predám   3-izbový byt na sídlis-
ku Drieňová, čiastočne prerobený, 
tel.č.: 0908 579 925

Predám   záhradnú chatku so zá-
hradou na Štefultove v záhradkár-
skej osade, tel.č.: 045/6913858, 0907 
090 084

Dám   do prenájmu veľký mezo-
metový byt, vlastný dvor, novostavba, 
blízko centra BŠ, tel.č.: 0905 658 224

Dám   do prenájmu obchodné 
priestory so zariadením v BŠ na Ul. 
Dolná, tel.č.: 0905 192 688

Dám   do prenájmu Exkluzívny 
byt (200m2) v centre BŠ, len pre ná-
ročného, tel.č.: 0905 658 224

INZERCIA

Inzercia Služby

Kariéra

Reality

a 2008

RODOZNALECKÉ 
SLUŽBY

PÁTRANIE PO PREDKOCH, 
VÝSKUM RODU, RODOKMEŇ 

A RODOSTROM

MOBIL: 0905 916 238
E-MAIL: ROMANKVANKA@AZET.SK

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 
JEDNOTKA V STAVEBNOM SPORENÍ

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

JOZEF BEŇO
Dolná 18

(oproti bývalej Tabačke)
969 01 Banská Štiavnica

0905 418 616, 0918 716 729
jbeno@fo.pss.sk

Otváranie hodiny:
Pondelok a štvrtok
10,30 – 16,00 hod.

Zhodnocovanie vkladov, výhodné 
úvery. Príďte sa poradiť alebo na 

požiadanie prídeme za Vami!

Záujemcovia môžu navštíviť predajňu Taliansky metrový textil na Ul. A. 
Kmeťa, kde je časť modelov spoločenských, letných šiat a kabátov. Niektoré 
modely si môžete pozrieť na firemnej stránke www.bejaneve.sk. Taktiež 
je možnosť zapožičania na slávnostné príležitosti. 

Akékoľvek otázky a dotazy na tel. č. 0903 517493, 0907578982. 
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Veľký výpredaj kolekcie firmy

Bejanéve

Predaj jabĺk z ovocného sadu
vo Svätom Antone

1.trieda 1kg za 15,-Sk
2.trieda 1kg za 10,-Sk

Odrody jabĺk na zimné uskladnenie:
Gala, Fuji, Florina, Jonagored

Jablká si môžete objednať na t.č.:
0907 800 700, 0905 554 433,
0910 820 947, 0911 462 498

Jablká je možné osobne kúpiť vo Svä-
tom Antone č.437 (dom pred Rančom 
Nádej). Pri väčšom 
odbere a dohovore 
je možné Vám 
ich aj osobne 
doviezť.
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3.11.2008 Pondelok
Zeleninová polievka s cesto-• 
vinou
Kuracie stehná po gazdovsky, • 
opekané zemiaky

4.11.2008 Utorok
Zemiaková polievka na kyslo• 
Zeleninové rizoto, kyslá uhorka• 

5.11.2008 Streda
Hrášková polievka s lievaničkou• 
Bravčový perkelt, nokerle• 

6.11.2008 Štvrtok
Oravská „kvašnica“ so zemiakmi• 
Zapekané cestoviny, čalamáda• 

7.11.2008 Piatok
Šošovicová polievka so zele-• 
ninou
Mexický guláš, ryža• 

HOTEL GRAND MATEJ
pre vás pripravil
DENNÉ MENU
v cene 99.-Sk

Kúpim   staré autobatérie, tel.č.: 
0914 138 988

Kúpim   metrovicu, 0908 531 348
Predám   postele, 2 ks, cena 1 

000,-Sk, tel.č.: 0907 763 011
Predám   štiepané drevo, 30 cm 

dlhé, tel.č.: 0914 138 988
Predám   železný ROXOR 12 za 

polovičnú cenu, tel.č.: 0908 459 829
Predám   tatranský profi l – brúse-

ný I. trieda 120,-Sk, II. trieda 105,-
Sk, doveziem, tel.č.: 0907 819 880, 
0911 819 880

Predám   lúpané orechy, tel.č.: 
0903 127 352

Murárske   práce, tel. č.: 0903 
271 161

Zasklenie   okien, sklom 3 
mm 330,-Sk pre podnikateľov 
zľava – dovoz možný v Banskej 
Štiavnici, tel.č.: 0905 192 688, 
045/6912471 

Salón   NIKA ponúka na za-
požičanie zahraničné dámske 
svadobné šaty, šaty pre družič-
ky, rôzne doplnky, ozdoby na 
auto za výhodné ceny. Kontakt: 
Ulica 8.Mája 16, pod Kalvá-
riou, Banská Štiavnica, tel.č.: 
045/6912894, 0905 944 087

Dividend Manufacturing  , a.s., 
Tabaková 1 , Banská Štiavnica, 
príjme do pracovného pomeru 
s nástupom ihneď technického 
manažéra. Požadujeme: min.úpl-
né stredoškolské vzdelanie techn. 
zamerania, technické myslenie, 
organizačné schopnosti, mana-
žérske zručnosti, ovládanie práce 
s PC (Word, Excel, Internet...), 
prax vítaná, znalosť NJ príp. AJ 
vítaná. Ponúkame: stabilná práca v 
mladom a dynamickom kolektíve, 
dobré platové ohodnotenie. Bližšie 
informácie na t.č. 045/6921 132, 
0903775996

Prijmeme   do zamestnania väčší 
počet zamestnancov do strážnej 
služby. Podmienky: Preukaz o 
OS, bezúhonný, spoľahlivý, zdravý, 
tel.č.: 0905 908 169

Prijmeme   predavačku na TPP 
(Bižutéria LULU), 0908 227 552  


