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INZERCIA

Vo štvrtok 10.novembra 

navštívil Banskú Štiavnicu 

rakúsky veľvyslanec v SR. 

Delegáciu na radnici privíta-

la primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Ra-

kúsky veľvyslanec na Slovensku 

Helfried Carl prišiel v sprievode 

svojho obchodného radcu Han-

sa Christiana Kügerla. Primátor-

ka mesta vzácnu návštevu oboz-

námila s históriou mesta Banská 

Štiavnica. Nezabudla v tejto sú-

vislosti vyzdvihnúť význam za-

loženia prvej vysokej školy tech-

nického smeru na svete Baníckej 

akadémie v Banskej Štiavnici v 

roku 1762 panovníčkou Máriou 

Teréziou. 

Národná rada Slovenskej 

republiky sa uzniesla na 

zákone č. 447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov. Tento zákon 

nadobudol účinnosť   

1. novembra 2016.

V zmysle uvedeného zákona popla-

tok za rozvoj môže ustanoviť obec 

na svojom území, v  jej jednotlivej 

časti alebo v jednotlivom katastrál-

nom území všeobecne záväzným 

nariadením.

Mnohé obce a mestá práve v súčas-

nom období riešia otázku, či takýto 

poplatok za rozvoj vo svojom meste 

zaviesť, alebo nie. Ak áno, aké pod-

mienky nastaviť a prečo ich tak na-

staviť, a ak nie, zdôvodniť toto svoje 

rozhodnutie.

Z dôvodovej správy k Zákonu o po-

platku za rozvoj sa okrem iného 

píše, že "cieľom predkladaného zákona 

je ustanoviť do samosprávnej pôsobnos-

ti obcí fi nančný nástroj, ktorý si každá 

obec zavedie na základe dobrovoľnosti 

vlastným všeobecne záväzným naria-

dením.

Návšteva rakúskeho veľvyslanca 
v našom meste

Poplatok za rozvoj zatiaľ nebude

Foto z návštevy veľvyslanca (prvý sprava Helfried Carl, primá-

torka mesta, obchodný radca H. CH. Kügerl)  foto Michal Kríž�3.str.

�3.str.

Sobotné rozprávkovanie
Divadlo na hojdačke: 

Posledný dinosaurus
26.11. 2016 o 16:00 hod., Kino Akademik, vstupné 4 €

Príjmeme zamestnancov SBS 
do zásahovej jednotky pre oblasť 

Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. 

Tel. kontakt: 0903/456391 

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 24.11.2016 v čase od 8:30 – 

14:00 hod. na uliciach: Banky, Ha-

dová, Hlavná, Horná, Majer, Na 

jazero a Vyhnianska – časť Banky.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, SSE - Distribúcia, a.s.

LSPP pre 
dospelých
Ambulancia je na Ul. bratská 17, 

v areáli nemocnice v B.Štiavnici.

Ordinačné hodiny:

Pondelok - piatok (od 16:00 popo-

ludní - do 6:00 do rána)

Víkendy a sviatky (nepretržite 24 

hodín)

Tel. číslo: 0910 864 864, kde 

Vám hneď ochotne poradia a v 

prípade potreby k Vám pošlú leká-

ra, ktorý sa o Vás postará.

H.A.M. Academy, s.r.o.
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z programu
primátorky

14.11.

Vstup Banskej Štiavnice do 3. 

tisícročia

Vstup Banskej Štiavnice do 3. ti-

sícročia bol mimoriadne razantný. 

Dňa 30.1.2002 prijala NR SR abso-

lútnou väčšinou poslancov dovte-

dy jediný zákon svojho druhu na 

Slovensku – Zákon č. 100/2002 Z. 

z. o ochrane a rozvoji územia Ban-

skej Štiavnice a okolia. Iniciátormi 

a hlavnými aktérmi prípravy a kon-

cipovania tohto zákona boli vtedajší 

primátor nášho mesta Ing. Marian 

Lichner, CSc. a vtedajšia prednost-

ka MsÚ a súčasná primátorka náš-

ho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková. Je teda po-

chopiteľné, že dávam 

v tejto súvislosti v ďal-

šom texte slovo práve 

našej primátorke.

Mgr. Nadežda Babia-

ková: „Podstata tohto zá-

kona tkvie hlavne v  tom, 

že vláda SR v  súčinnos-

ti s  ústrednými orgán-

mi štátnej správy utvá-

ra technicko-organizačné 

a  ekonomické podmienky 

na ochranu rozvoj vyme-

dzeného územia. Účelom 

tohto zákona je utvore-

nie podmienok na plne-

nie Dohovoru o  ochrane 

svetového kultúrneho 

a  prírodného dedičstva, 

najmä zachovanie urbani-

zovaného priestoru historického jadra 

Banskej Štiavnice a okolia, zachovanie 

existujúcich architektonických, umelec-

ko-historických a technických pamiatok 

v  ich pôvodnom prírodnom prostredí, 

zabezpečenie obnovy a  oživenia stre-

dovekého historického mesta Banská 

Štiavnica pri súčasnom zachovaní jeho 

pôvodnosti a celistvosti. Zákon sa vzťa-

huje na katastrálne územie mesta Ban-

ská Štiavnica a katastrálne územia obcí 

Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, 

Hodruša– Hámre, Ilija, Podhorie, Re-

pište, Svätý Anton, Štiavnické Bane, 

Voznica a  Vyhne, na ktorých sa na-

chádzajú technické pamiatky zapísané 

v Zozname svetového dedičstva. Správu 

vymedzeného územia vykonáva mesto 

Banská Štiavnica, príslušné obce, ako 

aj miestne orgány štátnej správy pod-

ľa osobitých predpisov. (zákon SNR č. 

369/1996 Z. z. o  organizácii miest-

nej štátnej správy a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov.)

Vláda SR v súčinnosti s ústrednými or-

gánmi štátnej správy utvára technic-

ko-organizačné a ekonomické podmien-

ky na ochranu a  rozvoj vymedzeného 

územia, pričom najmä napomáha pri 

zachovaní a rozvoji administratívneho, 

hospodárskeho a  kultúrneho postave-

nia Banskej Štiavnice v rámci SR, pre-

rokúva a  schvaľuje programy podpôr 

na obnovu a oživenie historického jadra 

Banskej Štiavnice, na záchranu a  za-

chovanie ohrozených architektonických  

a technických pamiatok, na ochranu pô-

vodného prírodného prostredia vyme-

dzeného územia, ako aj na budovanie 

potrebnej technickej a sociálnej infraš-

truktúry.

Ministerstvo kultúry SR v  spolupráci 

s príslušnými ústrednými orgánmi štát-

nej správy, s mestom Banská Štiavnica 

a s príslušnými obcami vypracúva pod-

porné programy a  zabezpečuje ich ko-

ordináciu a  kontrolu ich uskutočňova-

nia. Ústredné orgány štátnej správy 

spolupracujú pri vypracúvaní podpor-

ných programov a techniky, organizač-

ne a ekonomicky sa podieľajú na ich pl-

není. Mesto Banská Štiavnica okrem 

povinnosti uvedených v zákone SNR č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších pred-

pisov zabezpečuje, aby: a) stavebná čin-

nosť na území mesta Banskej Štiavni-

ce zachovávala, obnovovala a dotvárala 

objekty vo vymedzenom území, pričom 

táto činnosť sa musí vykonávať na vyso-

kej architektonickej a technickej úrovni 

a musí zachovávať historický charakter 

prostredia. Nová výstavba musí har-

monicky dotvárať pôvodný historický, 

archeologický, krajinný a  urbanistický 

výraz Banskej Štiavnice. Kompozičné 

a výškové usporiadanie novej výstavby 

nesmie v  diaľkových pohľadoch rušivo 

ovplyvňovať panorámu a siluety domi-

nánt pamiatkovej rezervácie v zmysle § 

1 nariadenia vlády SR č. 280/2000 Z.z. 

o pamiatkovej rezervácii Banská Štiav-

nica, b) hospodárska činnosť v Banskej 

Štiavnici svojím charakterom, doprav-

nými a priestorovými nárokmi a akým-

koľvek znečisťovaním prostredia rušivo 

nevplývala na krajinný, architektonic-

ký a urbanistický ráz mesta, c) prípra-

va uskutočňovania všetkých terénnych 

úprav, dopravných, vodohospodár-

skych, energetických, telekomunikač-

ných a  ostatných stavieb a  prevádzka 

inžinierskych sietí nenarušili architek-

tonický výraz jednotlivých pamiatko-

vých objektov i pamiatkovej 

rezervácie Banská Štiavni-

ca ako celku. Mesto Banská 

Štiavnica a  príslušné obce 

na to, aby stavebná a  hos-

podárska činnosť na vyme-

dzenom území neohrozo-

vala zachovanie podstaty 

technických pamiatok za-

písaných v  Zozname sve-

tového dedičstva a  rušivo 

nevplývala na ich historic-

ký vzhľad. Ochrana a  roz-

voj územia Banskej Štiav-

nice a  okolia sa fi nančne 

zabezpečujú z  týchto zdro-

jov: a) rozpočet mesta Ban-

ská Štiavnica a  rozpočty 

príslušných obcí, b) rozpočet 

ústredných orgánov štátnej 

správy, rozpočty štátnych 

rozpočtových organizácií 

a  štátnych príspevkových organizácií 

a verejnoprospešných organizácií v sú-

lade so schválenými programami a oso-

bitým zákonom NR SR č. 303/1995 

Z.z. o  rozpočtových pravidlách v  zne-

ní neskorších predpisov, c) príspevky 

zo štátnych fondov v súlade so schvále-

nými podpornými programami a s pra-

vidlami použitia, d) dotácie a transfery 

zo štátneho rozpočtu, e) dary, dotácie 

a  granty neštátnych inštitúcií, práv-

nych a fyzických osôb.

Štátny dohľad nad ochranou a starost-

livosťou o  vymedzené územie vykoná-

va Ministerstvo kultúry SR v súčinnos-

ti s  Krajským pamiatkovým úradom 

Banská Bystrica, Okresným úradom 

Banská Štiavnica, Okresným úradom 

Banská Štiavnica, Okresným úradom 

Žiar nad Hronom, Okresným úradom 

Žarnovica v  rozsahu svojej príslušnos-

ti a pôsobnosti podľa osobitných pred-

pisov a mesto Banská Štiavnica a prís-

lušné obce v rozsahu svojej pôsobnosti.“

Foto: Ján Petrík

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna pora-

da vedúcich oddelení MsÚ.

 Účasť na pracovnom stretnutí 

OOCR Región Banská Štiavnica 

s podnikateľmi v meste.

15.11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností. 

 Účasť na stretnutí starostov 

obcí okresu Banská Štiavnica.

  Pracovná porada k  príprave 

programu výročí mesta pre rok 

2017 a príprava žiadostí na čer-

panie fi nančných prostriedkov 

z  Fondu na podporu umenia 

a  z  grantového programu Ob-

nov si svoj dom.

16.11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady v Banskej Štiav-

nici.

 Účasť na 25. valnom zhromaž-

dení Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku.

Andrea Benediktyová

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658. Obedňaj-

šia prestávka: 11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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Návšteva rakúskeho veľ-

vyslanca na Slovensku Helfrieda Car-

la v Banskej Štiavnici bola jeho prvou 

návštevou. Ako sám uviedol: “Ban-

ská Štiavnica má veľa spoločného s Ra-

kúskom, a preto budem rád, ak sa budem 

môcť ešte do tohto nádherného histo-

rického mesta vrátiť a stráviť v ňom pár 

dní.” 

Na to reagovala primátorka nášho 

mesta, že bude jej a občanom náš-

ho mesta cťou ho v Banskej Štiavnici  

opäť privítať a popriala mu príjemný 

pobyt v meste. V tejto súvislosti ďalej 

uviedla, že by chcela nadviazať užšiu 

vzájomnú spoluprácu a je naklone-

ná rokovať ohľadom možností zís-

kania nových zahraničných investícií 

do nášho mesta a vzájomne si vyme-

niť skúsenosti v oblasti cestovného 

ruchu a rozvoja turizmu. Po návšte-

ve Banskej Štiavnice cesta rakúskeho 

veľvyslanca na Slovensku pokračova-

la do obce Svätý Anton.

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

Tento nástroj bude mať funk-

ciu príjmovú – teda tam, kde sa predpo-

kladá stavebný rozvoj, bude na základe 

všeobecne záväzného nariadenia usta-

novený a na základe takto stanovených 

pravidiel bude tento poplatok vyberaný, 

pričom bude príjmom obce a funkciu roz-

vojovú – teda tam, kde vznikne na základe 

stavebného rozvoja územia potreba vybu-

dovania sociálnej a technickej infraštruk-

túry, bude tento poplatok slúžiť ako zdroj 

(jeden zo zdrojov) na vybudovanie tejto 

infraštruktúry“.

Takisto sa v  dôvodovej správe píše, 

že potreba mať takýto nástroj bola 

deklarovaná samotnými zástupca-

mi územnej samosprávy. Narastajúca 

výstavba najmä vo väčších mestách 

Slovenska vyvoláva potreby budova-

nia ďalšej infraštruktúry, čo predsta-

vuje tlak na výdavky v rozpočtoch jed-

notlivých samospráv.

Na bližšie vysvetlenie poplatok za 

rozvoj by sa týkal fyzickej alebo práv-

nickej osoby, ktorej ako stavebníko-

vi bude po 1.1.2017 vydané staveb-

né povolenie. Poplatok by teda mali 

uhrádzať investori a stavebníci za vý-

stavbu na území obce a samosprávam 

by mal slúžiť na budovanie technickej 

a  sociálnej  infraštruktúry v tomto 

území. Jeho zavedenie je dobrovoľ-

né a obec môže raz ročne určiť jeho 

sadzbu v rozmedzí zákona od 10 do 

35 eur za štvorcový meter podlahovej 

plochy nadzemnej časti stavby. Popla-

tok za rozvoj môže ustanoviť obec na 

celom svojom území, alebo v jej jed-

notlivej časti alebo v jednotlivom ka-

tastrálnom území.

Predmetom poplatku sú pozemné 

stavby na území obce, na ktoré bolo 

vydané právoplatné stavebné povole-

nie, ktorým sa stavba povoľuje. Pred-

metom tohto poplatku však nie sú: 

drobné stavby, nadstavby a prístavby 

s plochou do 25 m2, stavby rodinných 

domov s výmerou podlahovej plochy 

do 150 m2, a ďalšie stavby vymedze-

né zákonom slúžiace napríklad pre 

potreby zdravotníckeho zariadenia, 

školstvu, múzeá, galérie a iné.

Poplatok za rozvoj je príjmom rozpoč-

tu mesta. Výnos je možné použiť na 

úhradu kapitálových výdavkov sú-

visiacich so stavbou vrátane vysporia-

dania pozemku na tento účet:

a) zariadenia starostlivosti o deti

b) slúžiacou na poskytovanie sociál-

nych, športových a  kultúrnych slu-

žieb

c) sociálneho bývania

d) školského zariadenia a zariadenia 

slúžiaceho na praktické vyučovanie

e) zdravotníckeho zariadenia

f) verejne prístupného parku, úpra-

vou verejnej zelene

g) miestnej komunikácie, parkova-

cích plôch a technickej infraštruktúry

Zákon však jednoznačne neustano-

vuje, v  ktorom rozpočtovom roku 

musí obec výnosy z poplatku použiť.

Ako som už vyššie napísala, zavede-

nie uvedeného poplatku je dobro-

voľné, to znamená, že záleží na kon-

krétnom meste či ho zavedie alebo 

nie a či bude tento poplatok vyberať. 

Legislatívne sa pre obce a mestá roz-

šírila možnosť získania fi nančných 

zdrojov pre budovanie technickej in-

fraštruktúry.

Otázkou však zostáva, či mesto akým 

je Banská Štiavnica takýto poplatok 

potrebuje a  chce zaviesť a  vyberať, 

alebo nie. Či je dobré vytvárať a ku-

mulovať fi nančné zdroje aj prostred-

níctvom tohto poplatku a účelovo ich 

využiť napríklad na projektové do-

kumentácie miestnych komunikácií, 

alebo priamo výstavbu a rekonštruk-

ciu miestnych komunikácií. Alebo ta-

kýto poplatok nezaviesť, a tým mož-

no motivovať a podporovať občanov 

pri novej výstavbe.

Keby sme si tento poplatok premeni-

li na fi nančné prostriedky, pozreli sa 

na vydané stavebné povolenia napr. 

z roku 2015 zistili by sme, že takýto 

poplatok by bolo možné uplatniť pri 

cca. 6 novostavbách a jeho výška cel-

kovo za rok 2015 by sa pohybovala 

v prepočte cca. 17 tis. EUR.

Dňa 9. 11. 2016 zvolala primátor-

ka mesta pracovné stretnutie primá-

torky mesta, vedúcich zamestnancov  

samosprávy a poslancov MsZ, kde sa 

okrem prerokovania návrhu rozpočtu 

mesta pre rok 2017 a výhľadovo pre 

roky 2018 a 2019 riešili aj ďalšie ná-

vrhy a podnety viažúce sa k rozpočtu 

a medzi inými aj možnosť zavedenia 

poplatku za rozvoj. Na základe disku-

sie vyplynul konsenzus, že mestská 

samospráva takýto poplatok pre rok 

2017 nezavedie.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

1.str.

Poplatok za rozvoj zatiaľ nebude

Návšteva rakúskeho veľvyslanca 
v našom meste

Spoločenská kronika

Odišli z našich radov

30.9. Gašpar Šarkozi vo veku 65 ro-

kov, 30.9. Zdeno Ivanič vo veku 63 

rokov, 3.10. Jozef Beňo vo veku 76 

rokov, 12.10. Richard Vén vo veku 

81 rokov, 18.10. Marián Štepka st. vo 

veku79 rokov, 21.10. Zdenka Osval-

dová vo veku 76 rokov, 4.10. Tatiana 

Bauková vo veku 57 rokov, 6.10. Ján 

Jucha vo veku 73 rokov, 9.10. Anton 

Kubala vo veku 61 rokov, 12.10.Bri-

gita Cicková vo veku 76 rokov.

Na spoločnú cestu životom sa vy-

dali

1.10. Mgr. Marek Marcinčin a  Ing. 

Karina Kondrátová, 1.10. Mgr. art. 

ArtD. Martin Jánošík a Ing. Mariana 

Olhová, 8.10. Michal Timko a  Žo-

fia Čabáková, 15.10. Dominik Mly-

nárik a  Martina Antaliková, 15.10. 

Sebastian Danko a Soňa Felcanová, 

22.10. Pavol Ščerba a  Mária Farka-

šová, 29.10. Mgr. Art. Oskar Rózsa 

a Zdenka Predná.

J.Simonidesová

Podávanie žiadostí 

o poskytnutie dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č.3/2013 pre rok 2017

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2016 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2017 pre právnické 

osoby a fyzické osoby - podnikate-

ľov podľa § č.3 VZN č.3/2013. 

V zmysle Všeobecne záväzného na-

riadenia Mesta Banská Štiavnica 

č.3/2013 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, 

je potrebné žiadosť podať písom-

nou formou na predpísanom tlači-

ve, ktoré nájdete v Klientskom cen-

tre Mestského úradu alebo priamo 

na stránke mesta Banská Štiavni-

ca http://www.banskastiavnica.sk/

obcan/dokumenty/tlaciva.html.

Vyplnená žiadosť o poskytnutie 

dotácie musí obsahovať povinné 

prílohy:

- stručný popis pripravovaného 

podujatia

- účel použitia peňažných pro-

striedkov

- rozpočet akcie, projektu

- ďalej všetky náležitosti podľa § č. 6 

vo VZN č.3/2013

V prípade nejasností kontaktujte: 

Mestský úrad, Ekonomické odde-

lenie, Ing. Vladimíra Staňová, t.č.: 

045/694 96 31, e-mail: vladimira.

stanova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Zápis do pamätnej knihy mesta  foto Michal kríž 
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Oranžový kontajner na textil, 

ktorý bol umiestnený na Križo-

vatke 6 (pred 120 bytovkou) 

bol na žiadosť Mestskej polície 

premiestnený do priestoru za 

supermarketom Billa na konci 

ulice Križovatka. 

Je to z dôvodu zvýšenia bezpečnos-

ti, pretože kontajner bol umiestne-

ný v  križovatke a  pri vhadzovaní 

odpadu občanmi, ako aj pri jeho vy-

prázdňovaní hrozilo riziko doprav-

nej nehody. Nové umiestnenie kon-

tajnera je v  pokojnejšej, dopravou 

málo zaťaženej zóne s bezproblémo-

vým prístupom autom. Priestor je 

monitorovaný aj kamerovým systé-

mom mesta. Veríme, že odhadzova-

nie odpadového textilu bude teraz 

pre občanov mesta bezpečnejšie a 

príjemnejšie. Do kontajnerov na tex-

til patrí nielen textil ako napr. obno-

sené šaty, záclony či deky, ale aj pri-

krývky, spacáky, vakúše, použiteľné 

hračky, či dokonca použiteľné topán-

ky. Do kontajnerov nepatrí špinavý a 

vlhký textil, matrace, koberce, odrez-

ky látok, nepoužiteľná obuv a samo-

zrejme iný odpad, ktorý by mohol ob-

sah celého kontajnera znehodnotiť.

V  Banskej Štiavnici máme kontaj-

ner na textil okrem Križovatky aj 

na sídlisku Drieňová na parkovisku 

medzi CBA a  Ul. L. Svobodu a  tak-

tiež na zbernom dvore (Antolská 

ul. 46, oproti čističke odpadových 

vôd smerom na Sv. Anton). Kontaj-

nery sú občianskeho združenia Da-

konie Broumov, ktoré sa stará o ich 

vyprázdňovanie. Obsah kontajne-

rov zváža spolu s ďalšími, rozmiest-

nenými po celom Slovensku, dotrie-

ďuje veci podľa druhu a poskytuje ich 

pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľ-

stva, azylové domy, útulne, pre ľudí 

bez domova, pre ľudí postihnutých 

povodňami a  inými katastrofami, 

skrátka pre ľudí v núdzi. Keď pre vás 

nepotrebné veci uložíte do týchto žl-

tooranžových plechových kontajne-

rov namiesto hodenia do koša, chrá-

nite tým životné prostredie, keďže 

veci neskončia na skládke ako odpad. 

A nie len to. Umožníte tým aj ďalšie 

využitie týchto vecí pre ľudí, ktorí po-

moc skutočne potrebujú.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m.p. BŠ

Kontajner na textil na Križovatke 
je premiestnený

Polícia varuje účastníkov cestnej 

premávky! Jeseň prináša nielen 

úrodu zo záhrad a pestré lístie na 

stromoch, ale zvyšuje aj riziko do-

pravných nehôd a kolízií na cestách. 

Dni sa skracujú, cesty sú mokré a 

šmykľavé, časté sú ranné hmly a zní-

žená viditeľnosť. Po bezstarostnej 

letnej jazde sa musia sťaženým pod-

mienkam prispôsobiť všetci účastní-

ci cestnej premávky.

Dodržiavať pravidlá cestnej premáv-

ky je nutné po celý rok. Ak sa vply-

vom počasia situácia na cestách ešte 

zhorší, je dôležité, aby na to mysle-

li všetci účastníci cestnej premávky. 

Časté hmly, dážď, skoršia noc, aj to 

prináša na naše cesty jeseň.

Motoristi by mali ubrať nohu z plynu 

a dodržiavať väčšie rozostupy medzi 

vozidlami. Predídete tak riziku kolí-

zií, zrejme netreba ani hovoriť, že po-

krčené plechy nechce mať nik. Tiež 

by mali myslieť na to, že svetlá do 

hmly sa dajú a majú vypnúť, ak nie je 

dôvod na ich používanie. Inak oslníte 

ostatných vodičov.

Nadránom a podvečer je aktívna aj 

lesná zver. Myslite na to, keď pre-

chádzate cez prostredie, v ktorom sa 

pohybujú. Aj také milé zviera ako je 

srnka, či zajac, dokážu spôsobiť váž-

ne poškodenie vozidla, nehovoriac, 

že zrážka s nimi môže skončiť tra-

gicky. Preto sa zvieratám nesnažte 

vyhnúť vo veľkej rýchlosti. Násled-

ky šmyku totiž môžu byť oveľa väč-

šie ako zrážka so zvieraťom. Ak sa 

aj nič vážne nestane, takto zrazenú 

zver nikdy neberte, ale zavolajte polí-

ciu, poľovné združenie, štátnu ochra-

nu prírody alebo správcu cestnej ko-

munikácie (neoprávnené prisvojenie 

si cudzej zveri je možné kvalifi kovať 

ako trestný čin pytliactva, za ktorý 

hrozí trest odňatia slobody až na dva 

roky).

V neposlednom rade treba dávať po-

zor na jesenné poľnohospodárske 

práce, kde možno očakávať znečis-

tenie vozovky od blata. Treba si dá-

vať pozor aj na opadané lístie na ces-

te a s tým spojené nebezpečenstvo 

šmyku. Mohutné stromy rastúce pri 

cestách lákajú v tomto období aj zbe-

račov. Často vidieť na ceste pohode-

né bicykle, káričky, pobehujúce deti 

a ich rodičov v tmavom oblečení. To 

je čistý hazard so životom! Najmenej, 

čo pre seba zberači môžu urobiť, je 

obliecť si refl exné vesty a zabezpečiť, 

aby ich „dopravné prostriedky“ neohro-

zovali ostatných.

Chodci sú najzraniteľnejšími účast-

níkmi cestnej premávky. A často na 

to nemyslia. Podceňujú  refl exné prv-

ky na oblečení, a to ich často stojí to 

najcennejšie, ich život. Najmä starší 

občania s obľubou nosia tmavé ob-

lečenie. Neuvedomujú si, že vodič 

ich často uvidí, až keď je neskoro. Aj 

refl exný pás môže zachrániť váš ži-

vot, aj keď sa možno nehodí k topán-

kam či kabelke. Okrem toho je nut-

né predvídať, prechádzať cez cestu 

na miestach na to určených, vyhýbať 

sa rizikovým úsekom, nepreliezať zá-

bradlia a neriskovať. Deti sú hravé a 

páčia sa im farby. To by mali využiť 

ich rodičia. Pri kúpe oblečenia, škol-

skej tašky či vaku myslieť okrem účel-

nosti aj na bezpečnosť, čo znamená 

ich viditeľnosť na cestách.

Čo sa týka cyklistov, policajné skúse-

nosti hovoria, že aj napriek ich povin-

nosti zo zákona byť osvetlený a mať 

na sebe refl exné prvky, robia pravý 

opak. Taktiež jazdia po nesprávnej 

strane vozovky a  výnimočná nie je 

jazda ani v skupinkách vedľa seba a 

jazda pod vplyvom alkoholu. Cyklis-

ti, ktorí jazdia po cestných komuni-

káciách, by nemali preceňovať svoje 

schopnosti a zručnosti a zároveň by 

mali zvážiť riziká, ktoré im hrozia od 

okoloidúcich motorových vozidiel.

Motocyklisti  ešte v týchto týždňoch 

využívajú posledné pekné dni, kým 

uložia svojich dvojkolesových milá-

čikov na zimný spánok. Popadané 

lístie a mokrá vozovka môže navždy 

ukončiť ich bezstarostnú jazdu po je-

senných cestách. Preto dajte vždy po-

zor a jazdite s „rozumom“!

OR PZ ZH

Jeseň na cestách je riziková, 
preto vodiči uberte z plynu, chodci používajte refl exné prvky

Prijatie do 
zamestnania
Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, prijme do zamestnania 

pracovníka na obsadenie funkcie: 

zamestnanec oddelenia výstav-

by, ÚP a ŽP na úseku:

- odborné práce vyplývajúce zo sta-

vebného zákona a  iných právnych 

predpisov, týkajúcich sa investor-

sko-inžinierskej činnosti 

-  vykonávanie investorsko-inžinier-

skej činnosti na stavbách fi nancova-

ných mestom

- spracovávanie podkladov k rozpoč-

tu mesta na stavebné akcie mesta, 

rozpočtová činnosť v oblasti staveb-

níctva

- spracovávanie podkladov k žiados-

tiam o fi nančné príspevky

Bližšie informácie získate na Mest-

skom úrade v čase od 07.00 hod. 

do 15.00 hod. alebo na tel. č. 

045/6949602, resp. 6949622.

Písomné prihlášky s požadovanými 

dokladmi treba zaslať alebo osobne 

doručiť do 30.11.2016 na adresu: 

Mestský úrad, Radničné námestie č. 

1, 969 24 Banská Štiavnica na obál-

ke s označením: Prijatie do zamest-

nania – oddelenie výstavby, ÚP a ŽP.

Kvalifi kačné predpoklady:

- stredoškolské vzdelanie (stavebný 

odbor) s praxou min. 3 roky

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

(stavebný odbor)

- prax v odbore vítaná

Iné požiadavky: 

- občianska bezúhonnosť

- oprávnenie vykonávať činnosť sta-

vebného dozoru vítané

- prax v rozpočtovej činnosti v oblas-

ti stavebníctva vítaná

Ponúkame: 

- fi nančné ohodnotenie na základe 

príslušných právnych noriem plus 

pohyblivá zložka v závislosti od pra-

covného výkonu

Uchádzači o zamestnanie k pri-

hláške doložia:

- prihláška – prijatie do zamestnania

- stručný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

(u úspešného kandidáta sa bude vy-

žadovať výpis z registra trestov nie 

starší ako 3 mesiace)

Po termíne doručenia prihlášok o 

zamestnanie budú uchádzači oboz-

námení s termínom na osobný po-

hovor.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Talkshow o podnikaní...

V  piatok 11. novembra 2016 sa vo 

Výstavnej miestnosti Kultúrne-

ho centra na Kammerhofskej ulici 

v Banskej Štiavnici uskutočnila moti-

vačná a zábavná talkshow s podnika-

teľmi Štart Ups po Štiavnicky.

Talkshow bola slávnostne otvore-

ná pani primátorkou mesta Banská 

Štiavnica, Mgr. Nadeždou Babiako-

vou. Na podujatí vystúpili lokálni 

podnikatelia Andrej Minárik, spo-

luzakladateľ Luft coworking a  Mar-

tin Macharík, ktorý sa v  Banskej 

Štiavnici venuje rekonštrukcií zrú-

canín, v ktorých následne po oprave 

prevádzkuje ubytovanie a  reštaurá-

cie. Obaja páni hovorili s moderáto-

rom talkshow, Martinom Čapliarom 

zo Stredoeurópskeho startup centra 

– CESC, o  ich začiatkoch v  Banskej 

Štiavnici, o tom, ako ich prijalo okolie 

a o ich plánoch do budúcnosti.

Druhá časť podujatia bola venovaná 

poskytovaniu informácií o  možnos-

tiach získania fi nancií potrebných na 

rozbehnutie podnikania. V tejto čas-

ti vystúpili ako rečníčky tri odborníč-

ky na podnikanie: Katarína Ľauko-

vá, špecialistka Slovenskej sporiteľne 

pre začínajúcich podnikateľov pre re-

gióny: Banská Bystrica a Košice, pani 

Jana Filipčíková, riaditeľka odboru 

služieb zamestnanosti na Úrade prá-

ce sociálnych vecí a rodiny v Banskej 

Štiavnici a  Veronika Beličková, ria-

diteľka podnikateľského inkubátora 

Business Innovation Center Banská 

Bystrica. V debate odzneli možnosti 

podpory podnikateľov zo strany štá-

tu, ale aj aktuálne možnosti čerpania 

úverov z banky. Stručne boli pome-

nované podmienky čerpania týchto 

fi nančných zdrojov a  rečníčky pre-

zradili divákom aj zmeny, na ktoré 

sa môžu žiadatelia o fi nančné zdro-

je pripraviť.

V tretej časti podujatia vystúpili dva-

ja mladí podnikatelia z Banskej Bys-

trice Martin Pechovský, Ceo Mgroup 

a Jaroslav Dodok, Ceo Mavio Media. 

Martin Pechovský hovorili o  star-

tupoch a  inovatívnom podnikaní 

v  Banskobystrickom kraji a  o  mož-

nostiach, ktoré tento druh podnika-

nia prináša aj obyvateľom Banskej 

Štiavnice. Martin je sám startupis-

tom. Je spoluzakladateľom svetové-

ho unikátu, startupu Xerry – drevený 

počítač, ktorý plánuje v Banskej Bys-

trici vyrábať. Okrem toho Martin ako 

startup líder a líder kreatívneho prie-

myslu pre mesto Banská Bystrica ho-

voril o pripravovanom projekte, kto-

rý má pomôcť rozvoju kreatívneho 

priemyslu v Banskobystrickom kraji 

a na Slovensku ako takom. Druhým 

rečníkom bol Jaroslav Dodok, kto-

rý hovoril o  dôležitosti marketingu 

a budovaniu osobnej značky pre začí-

najúcich podnikateľov. Jaroslav uká-

zal divákom zaujímavé možnosti níz-

konákladového marketingu, ktorý je 

v začiatkoch viac ako vhodný.

Počas celého podujatia sa o  kultúr-

ny program staral Juraj Nedorost, 

umelec a  spevák, ktorý je zároveň 

podnikavcom CEO Ovocnej biofar-

my na Modrom Kameni. Juraj na zá-

ver podujatia divákom porozprával 

aj o terapií tmou, ktorú na Modrom 

Kameni prevádzkujú.

„Projekt Štart Ups po Slovensky je road-

show o podnikaní a startupoch vo všet-

kých krajoch Slovenska. Cieľom projektu 

je podporiť a motivovať mladých začí-

najúcich podnikateľov a podnikavcov na 

ich ceste za úspechom a propagovať pod-

nikanie ako spoločensky prínosnú čin-

nosť, ktorá je založená na hodnotovom 

základe a prináša veľký úžitok pre spo-

ločnosť a rozvoj regiónov.“ povedala Ve-

ronika Beličková z  BIC BB, jedného 

z organizátorov podujatia. 

„Podujatia sú organizované formou 

atraktívnej talkshow s podnikateľmi a 

expertmi na podnikanie a konajú sa v prí-

jemnej, uvoľnenej a  priateľskej atmo-

sfére, čo  pomáha vytvoriť vhodnú klímu 

na networking/nadväzovanie nových 

kontaktov.“ povedal Martin Čapliar 

zo Stredoeurópskeho startup cen-

tra – CESC, jedného z organizátorov 

podujatia. K  dispozícií bolo chutné 

a zdravé občerstvenie od spoločnosti 

Alfa Bio, výrobcu rastlinných potra-

vín značky Lunter a od ďalších part-

nerov podujatia.

Partnerom projektu je Nadácia Slo-

venskej sporiteľne. Partnerom podu-

jatia v  Banskej Štiavnici sú spoloč-

nosti: STK u  Myšiaka, TV Rimava, 

občianske združenie Naša Sobo-

ta, spoločnosť Teatro a  spoločnosť 

Cypher. Podujatie tiež podporili: 

Mesto Banská Štiavnica, spoločnosť 

Mgroup a spoločnosť Alfa Bio. Medi-

álnym partnerom podujatia je spra-

vodajský portál Bystrica 24.

Martin Čapliar

Štart Ups po "Štiavnicky"

Väčšina z nás berie ako samo-

zrejmosť, že každý deň vyjde 

slnko. Hneď nám je vtedy pri 

srdiečku veselšie. 

Tak sme sa zamýšľali nad tým, ako 

priniesť trošku „slnka“ do života nie-

koho, kto pozná len ticho, tmu a žije 

uzavretý vo svojom svete.

Keby vedel, tak by o tom mohol roz-

právať 24-ročný mládenec Milan-

ko, žijúci v Domove Márie v Banskej 

Štiavnici. Preto vznikol nápad vyskú-

šať canisterapiu - liečebnú terapiu 

pomocou psa, ktorá je doslova bal-

zamom na dušu. Vďaka podpore z 

Nadácie SPP sme začali spolupraco-

vať s canisteraupeutom pánom Mi-

roslavom Sujom a  jeho štyrmi psí-

mi pomocníkmi. Z tejto spolupráce 

mal osoh nielen Milanko, ale aj os-

tatní klienti. Psíkovia nikomu nedo-

volia ostať pasívnym, svojou nástoj-

čivosťou a prirodzenou prítulnosťou 

si vyžadujú pozornosť a navádzajú 

tak ľudí k aktivite, či už fyzickej alebo 

mentálnej. A ešte dlho po ich odcho-

de z ľudí srší dobrá nálada a pozitív-

na energia. Bohužiaľ, počet návštev 

a  spoločná spolupráca so psíkmi je 

možná, len kým nevyčerpáme fi nan-

cie získané z  podpory Nadácie SPP. 

Týmto by sme radi oslovili všetkých 

vás, ktorí by ste radi prispeli (hoci aj 

malou fi nančnou čiastkou) a podpo-

rili tak naše úsilie priniesť chorým 

a odkázaným ľuďom viac slnka do ži-

vota. Ďakujeme.

Domov Márie BŠ

Balzam na dušu

16.11. M. Truban: Mysli ako ino-

vátor. Luft Coworking, 18:00.

17.-19.11. Terra Permonia. Otvo-

rené 13:00-17:00.

18.11. Workshop: Nábytok s ná-

padom. Pretvorte si svoj kúsok ná-

bytku s farbami Chalk Paint. Pri-

hlášky: 0903 766 376. Gallery et 

cetera, 14:00

18.11. Michal Havran: Analfabet.

Uvedenie a čítačka z debutovej 

knihy. Art Café, 19:00.

18.11. Trotuar Cafe: Rudy Goga. 

Jazzové a barové melódie, 19:00.

18.11. Stredoveká noc. Víno, 

jedlo, tanec v banskej štôlni. Re-

zerv. 045 692 11 13. Cosmopoli-

tan-vežička, 20:00.

18.11. Th omas Puskailer Unplug-

ged Tour. Divná pani, 21:00.

19.11. Koncert: Rock is back. Re-

zerv. 0918 601  149. Cosmopoli-

tan bowling, 20:00.

19.11. Príbehy jazzu. K. Kováč/

klavír a M. Uherek/saxofón. Tro-

tuar Cafe, 20:00.

19.11. Jazz koncert. Archanjel 

Caff e, 20:00.

19.11. Koncert: Jazz Trio. Divná 

pani, 21:00.

20.11. Happening pečenia via-

nočných oblátok. Železničná sta-

nica Banská St a nica, 14:02 - 

17:28. Vstup voľný

24.11. Dielnička v  Kammerhofe. 

Drôtovanie. 14:00-16:00

24.11. Kurz paličkovanej čipky 

pre dospelých. KC, 17:00.

24.11. Autorské čítanie v Anti-

kvariátiku: Ivana Jungová. Autor-

ka detských a fantasy kníh, 17:00.

24.11. Filmový festival: Snow 

fi lm fest. Kino Akademik, 17:00.

25.11. Ateliér Gallery et cetera: 

Farebný workshop. Nové hobby! 

Začnite farbiť nábytok a meniť 

interiér farbami Chalk Paint™. 

14:00-17:30, 0903 766 376.

25.11. Stand-up comedy: Temné 

kecy. Kino Akademik, 19:30.

25.11. Oldies disco. Cosmopoli-

tan bowling, 22:00.

26.11. Ľadové medvede. Tajch 

Vindšachta, 14:00.

26.11. Divadielko: Posledný dino-

saurus. Kino Akademik, 16:00.

26.11. Guitar night. Medzinárod-

ný projekt. Archanjel Caff e, 20:00.

30.11. Dielnička v  Kammerhofe. 

Tvarovanie z hliny. 14:00-16:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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V novembri pamätného roku 

1989 sa tvorili novodobé 

dejiny. Bol to naozajstný 

zázrak. Tvoril ho ľud tejto 

krajiny v každom meste na 

Slovensku. Aj my Štiavničania 

sme boli medzi nimi. 

Odvtedy uplynulo už 27 rokov. Čas  

je naozaj neúprosný. Niektorí už nie 

sú medzi nami, iní natrvalo odišli do 

iných kútov sveta, ďalší zatrpkli, ale-

bo už nechcú oživovať spomienky. 

Patrila som k tým, ktorí vtedy vede-

li, čo treba robiť a urobili to. A nebo-

lo nás málo. Nehanbím sa za to ani 

po toľkých rokoch. Hnala nás pocti-

vosť,  nezištná práca, viera v  lepšiu 

budúcnosť, ale najmä odvaha. Odva-

ha pomenovať veci pravým menom 

a to robili ľudia Novembra 1989, ľu-

dia prvej chvíle. Nie karieristi, tí pri-

šli ako druhí, no prví od obhajoby 

slobody aj zutekali. Nešlo nám o pro-

spech, ani o slávu. Mnohí ani jedno 

ani druhé nezískali. Po skúsenos-

tiach s totalitou nám išlo o slobodu, 

demokraciu, svedomie, zdravý ro-

zum,  úctu k pravde, lásku k Bohu, 

prírode. Zápas o tieto hodnoty stále 

pokračuje. Ba čoraz nástojčivejšie. Je 

na nás, no najmä na mladých ľuďoch, 

či túto štafetu ponesú aj naďalej, ale-

bo dajú voľný priestor novodobým 

ideológom, či extrémizmu.

Kto si ctí slobodu, má z  Novembra 

1989 trvalú radosť, ale aj zodpoved-

nosť. Zodpovednosť k  sebe, svojim 

rodinám, deťom, k mestu, ku krajine 

v ktorej chce a bude žiť.

Oľga Kuchtová

Príbeh "Novembra 1989"

November 89 na Nám. sv. Trojice  foto Lubo Lužina

Dňa 11. októbra 2016 navštívila 

Základnú školu s materskou 

školou M. Hella v Štiavnických 

Baniach brazílska veľvyslan-

kyňa na Slovensku Susan 

Kleebank. 

Prišla osobne poďakovať našim žia-

kom za výtvarné práce, ktoré zdobi-

li počas tohtoročných Olympijských 

hier v Brazílii Slovenský reprezen-

tačný dom. Ich kresby sa do Brazílie 

dostali vďaka výtvarnej súťaži, kto-

rú na tému Olympijských a Para-

olympijských hier v Rio de Janeiro 

2016 zorganizovalo Veľvyslanectvo 

Brazílie v Bratislave. Pre nepriazni-

vé počasie prehliadku sokoliarske-

ho umenia žiakov školy mohla ob-

divovať priamo v budove školy, ale 

spolu s ďalšími voči počasiu odol-

nými odvážlivcami zasadila v areáli 

školy na pamiatku jej návštevy lipu 

malolistú. Svoju príjemnú prítom-

nosť zavŕšila zápisom do školskej 

kroniky a  prehliadkou tropického 

biotopu v novovybudovanej tropic-

kej záhrade.

Ivana Šimková, 

Zora Červenáková

Spomienka na olympiádu v Brazílii

Dňa 25. októbra 2016 sa v 

našej škole, Základnej škole 

Jozefa Horáka v Banskej 

Štiavnici, konala akcia   

s názvom „Halloween“. 

Mohli by sme ju nazvať aj sviatkom 

všetkých tekvičiek a strašidiel. Žiaci 

prinášali svoje povyrezávané tekvič-

ky – malé, veľké, usmiate, strapa-

té a  zubaté. Výtvory detí boli na-

ozaj nádherné a kreatívne, takže 

bolo veľmi ťažké vybrať tých naj.... 

Preto sme sa rozhodli oceniť všet-

kých. Mystickú atmosféru dotvára-

li žiaci oblečení v tých najrôznejších 

maskách a kostýmoch od (duchov, 

čarodejníc, kostlivcov až po mú-

mie a strašidlá). Žiaci  mali možnosť 

ochutnať strašidelné cukríky, keksí-

ky, perníky a  napiť sa z čarovného 

nápoja s prekvapením. Tí najodváž-

nejší dokonca vložili svoju ruku do 

strašidelnej škatule.  Súbežne pre-

biehala aj súťaž o najkrajšiu, naj-

väčšiu a  najzaujímavejšiu tekvicu, 

v ktorej každý mohol svojím hla-

som podporiť práve svojho favori-

ta. Za vydarený priebeh celej akcie 

a  jej organizovanie ďakujeme pani 

učiteľkám Maruniakovej – Lužino-

vej,  Mojičkovej, Gregáňovej a Ivani-

čovej. Samozrejme najväčšie poďa-

kovanie patrí všetkým žiakom a ich 

skvelým pomocníkom - rodičom, 

ktorí priniesli prekrásne vyrezávané 

tekvice a vytvorili tak neopakovateľ-

nú atmosféru. Tešíme sa opäť o rok.

ZŠ J. Horáka

Ocenení žiaci výtvarnej súťaže  foto Archív ZŠsMŠ M.Hella 

Halloween v škole

Od Nežnej 
revolúcie ́ 89 ubehlo 27 rokov...

Ulice plné nespokojných obča-

nov s  komunistickým režimom 

v bývalom Československu. Dnes 

je 17.novemeber dôležitým dátu-

mom v slovenskej a českej histó-

rií, kedy tento deň slávime ako 

štátny sviatok Deň boja za slo-

bodu a demokraciu. Komunistic-

ká strana získala moc prevratom 

od februára 1948 a odvtedy bola 

v krajine zavedená totalita. Všet-

ci inak zmýšľajúci odporcovia re-

žimu boli prenasledovaní tajnou 

políciou ŠtB a verejnosť sa bála 

otvorene ich podporovať zo stra-

chu pred následkami... Dňa 16. 

novembera slovenskí vysoko-

školskí a stredoškolskí študenti 

zorganizovali protestnú demon-

štráciu v podvečerných hodinách 

v Bratislave, na dnešnom Hodžo-

vom námestí (vtedy Mierové), na 

ktorej sa zúčastnilo asi 300 osôb. 

Cieľom bolo protestovať pro-

ti vtedajšiemu návrhu vysoko-

školského zákona a za akademic-

ké slobody, ale demonštrácia sa 

zmenila na verejnú diskusiu na 

Hviezdoslavovom námestí. Deň 

na to, čiže 17. novembera sa štu-

denti pražských vysokých škôl 

zišli na Albertove pri pietnom 

akte na pamiatku zatvorenia čes-

kých vysokých škôl v roku 1939 

nacistickým Nemeckom. Po 

skončení ofi ciálnej časti sa dav 

vydal do centra mesta, študen-

ti niesli štátne zástavy, spievali a 

skandovali požiadavku na zmenu 

pomerov v ČSSR. Čelo sprievodu 

stálo voči príslušníkom Zboru 

národnej bezpečnosti (policajné 

oddiely), ktorým podávali kve-

ty a chceli s nimi diskutovať, ale 

polícia študentov rozohnala, zbi-

la a mnohých zatkla... Verím, že 

si každý zaspomína po svojom. 

Väčšina z  vás si dobre spomína 

na udalosti roku 1989, v  býva-

lom spoločnom Československu. 

Dňa 17.11.2016 si pripomína-

me 27.výročie od pádu KS v ČSR, 

a nastolenie demokratického re-

žimu v SR a ČR.

Filip Golian

čriepok

„S. r. o. spoločnosť s rušením ob-

medzeným.“

Ján Petrík
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Oznam
Oznamujeme obyvateľom mes-

ta Banská Štiavnica, že odd. Re-

gionálneho rozvoja a medziná-

rodných vzťahov MsÚ v Banskej 

Štiavnici má od 9.11. sídlo na 

Nám. sv. Trojice 3, na 2. posch. 

(v budove Rubigallu). 

RRaMV

Pomoc 
s dúchaním mechov na Organe

Hľadám seriózneho dobrovoľní-

ka (dohodou) pre dúchane me-

chov pri nácvikoch v hre na Organ 

(Kostolík sv. Alžbety BŠ). Kon-

takt: 0905 874 915. 

Vladimír Vazan

Poďakovanie
Nevmestí sa všetko do slovka ďa-

kujem v tejto krátkej slohe vy-

jadriť Vám to chcem. Nie každé 

mesto sa môže pochváliť, že so-

ciálny taxík majú. Veľké ďakujem 

vyjadrujem všetkým, ktorí sa pri-

činili o prevádzku sociálneho ta-

xíka. Je to veľká pomoc pre ZŤP 

a seniorov. No a pre Maroška, ako 

my ho nazývame, srdečná vďaka, 

že ako biely holub priletí, kde ho 

zavoláme. 

Emília Cútová

V nedeľu 30.októbra 2016 

sa v Evanjelickom chráme 

v Banskej Štiavnici uskutočnili 

slávnostné služby Božie 

pri príležitosti 220.výročia 

pamiatky posvätenia chrámu.

V  úvode slávnosti zaznelo organo-

vé prelúdium v podaní Bc. Róberta 

Zacharovského a báseň Janky Ber-

náthovej Bez lásky bol by chrám. 

Dozorkyňa CZ ECAV v  Banskej 

Štiavnici Ľudmila Blašková srdeč-

ne privítala a predstavila hostí. Po-

zvanie prijali: biskup Západného 

dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. 

Milan Krivda s  manželkou, býva-

lý banskoštiavnický farár t. č. pôso-

biaci v Chmeľove Mgr. Tomáš Vala-

šík s manželkou a banskoštiavnický 

rodák, žaškovský ev. farár Ján So-

livajs s  manželkou. Medzi vzácny-

mi hosťami nechýbali kresťania 

zo spriatelených cirkví v  Banskej 

Štiavnici, čo je aj krásnym nasledo-

vaniahodným príkladom vzájomnej 

kresťanskej lásky a porozumenia. 

Slávnostné služby Božie liturgovali 

banskoštiavnický ev. farár Peter Fe-

renčík, Tomáš Valašík, Ján Solivajs a 

slávnostným kazateľom bol dištrik-

tuálny biskup Milan Krivda. V  zá-

vere slávnosti po spoločnej modlit-

be zaznela pieseň vo výnimočnom 

podaní Perly Perpetuy Voberovej, 

Pánu Křestane prozpěwůjte, čo je 

aj historicky prvá pieseň spievaná s 

hudbou pri posvätení evanjelického 

chrámu v Banskej Štiavnici dňa 30. 

októbra 1796. Mnoho zaujímavých 

historických údajov o chráme a vý-

znamných udalostiach priblížila 

Mgr. Adriana Matejková, PhD. Roz-

tomilo úprimné hudobno-poetické 

pásmo si pripravili detičky z detskej 

besiedky pod vedením Róberta Za-

charovského. Vyvrcholením kultúr-

neho programu bola Ária v podaní 

huslistu Daniela Orosa s klavírnym 

sprievodom Róberta Zacharovské-

ho, ktorej autorom je Jean- Babtiste 

Lully. Nasledoval ďakovný príhovor 

Ľudmily Blaškovej, pozdravy hostí 

a evanjelická hymna Hrad prepevný 

je Pán Boh náš.

Po príjemnom občerstvení ducha 

i  tela nasledoval presun cez Ná-

mestie sv. Trojice k bývalému evan-

jelickému Učiteľskému ústavu v BŠ, 

kde zaznela báseň Modlitba za stro-

my a  následne boli dva pamätné 

stromy reformácie, lipa a  javor, za-

sadené. Brat biskup vo svojom pre-

jave zacitoval slová Martina Luthe-

ra: ,,Keby som vedel, že zajtra sa svet 

rozpadne na kusy, aj tak by som zasadil 

jabloň.“ Zároveň vyjadril radosť, že 

pri príležitosti blížiaceho sa 500. vý-

ročia Lutherovej reformácie, ktoré si 

evanjelici pripomenú v roku 2017, 

pribudne 500 nových stromov re-

formácie na Slovensku. Slávnostné 

podujatie bolo ukončené spoločnou 

piesňou Smieť žiť pre Krista.

Janka Bernáthová

Slávnosť pamiatky posvätenia 
chrámu

Účastníci posvätenia chrámu  foto Archív autora 

Október je mesiac jesene. A je 

to aj mesiac, kedy si pripo-

míname tých, ktorí prežívajú 

jeseň svojho života, je to 

„Mesiac úcty k starším“. 

Tento sviatok si pripomenuli aj se-

niori zo Štefultovského Klubu dô-

chodcov v  príjemnom prostredí 

reštaurácie Ametyst v pondelok 24. 

októbra. Podujatie otvorila vedúca 

KD pani Dobrovodská. Za Mestský 

úrad v Banskej Štiavnici bola prítom-

ná Bc. Eva Gregáňová, ktorá vystúpi-

la s krátkym príhovorom. Slávnost-

ný prejav a  báseň z  vlastnej tvorby 

predniesol Milan Štencl. Členovia 

Klubu obdržali kvety, ktoré im veno-

val poslanec za miestnu časť Šteful-

tov a Sitnianska, pán Beránek. Tak-

tiež sladkosti a  drobné darčeky od 

sponzorov. Potom nasledoval spo-

ločný obed, zákusky Tiramisu a ká-

vička. K príjemnej atmosfére prispel 

aj člen Klubu Matúš Mojžiš hrou na 

heligónke. Miestnosťou sa ozývali 

piesne v podaní našich seniorov. Zá-

verom ďakujeme za vytvorenie prí-

jemného prostredia a vzornú obslu-

hu vedeniu a  personálu reštaurácie 

Ametyst a našim sponzorom za po-

skytnuté vecné dary.

Milan Štencl

Štefultovskí seniori oslávili svoj sviatok

Štefultovskí seniori v reštaurácii Ametyst  foto Archív autora

TOP 10 Kina 
Akademik
Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Tajný život maznáčikov

2. Trollovia

3. Dieťa Bridget Jonesovej

4. Buchty a klobásy

5. Domov pre neobyčajné deti 

slečny Peregrinovej

6. Bezva ženská na krku

7. Kubo a kúzelný meč

8. Doctor Strange

9. Inferno

10. Kamoš Obor

OKŠaMKOKŠa
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V súvislosti s ukončením 

svojho pôsobenia vo funkcii 

veľvyslankyne Bulharska 

v SR sa J.E. Margarita 

Ganeva rozhodla pozvať 

svojich priateľov a kolegov 

diplomatov na rozlúčkové 

stretnutie do Svätého Antona 

a Banskej Štiavnice.

Stretnutie sa konalo 10. novem-

bra 2016. Občania Svätého Anto-

na mali možnosť stretnúť sa s J.E. 

p. Margaritou Ganeva už mnoho-

krát. Ostatný raz 13. augusta 2016 

- pri príležitosti osláv 750. výročia 

od prvej písomnej zmienky o  Svä-

tom Antone - práve ona prevzala 

Čestné občianstvo pre J.V. Simeona 

II. Sachse Coburg Gotha. S  Múze-

om vo Svätom Antone spolupracu-

je bulharská ambasáda veľa rokov, 

a táto skutočnosť pomohla pri roz-

hodnutí, že práve do našej obce po-

zvala pani veľvyslankyňa svojich 

priateľov – kolegov. Pozvanie prija-

li: J.E. p. Ana Maria Coelho Ribeiro 

da Silva – mimoriadna a splnomoc-

nená veľvyslankyňa Portugalskej 

republiky, J.E. p. Ravez Gachechi-

ladze - mimoriadny a splnomocne-

ný veľvyslanec Gruzínska, J.E. p. 

Enkeleda Merkuri - mimoriadna 

a splnomocnená veľvyslankyňa Al-

bánskej republiky, J.E. p. Amr Elhe-

nawy - mimoriadny a splnomocne-

ný veľvyslanec Egyptskej Arabskej 

republiky, J.E. p. Susan Kleebank - 

mimoriadna a  splnomocnená veľ-

vyslankyňa Brazílskej federatív-

nej republiky,  J.E. p. Djumantoro 

Purwokoputro Purbo -  mimoriad-

ny a splnomocnený veľvyslanec In-

donézskej republiky, J.E. p. Lin Lin 

- mimoriadny a splnomocnený veľ-

vyslanec Čínskej ľudovej republiky, 

J.E. p. Félix Valdés Y Valentín Ga-

mazo - mimoriadny a splnomocne-

ný veľvyslanec Španielskeho krá-

ľovstva, J.E. p. Bernarda Gradišnik 

-  mimoriadna a splnomocnená veľ-

vyslankyňa Slovinskej republiky, 

J.E. p. Lívia Klausová -  mimoriad-

na a  splnomocnená veľvyslankyňa 

Českej republiky, J.E. Carl Helfried 

– mimoriadny a splnomocnený veľ-

vyslanec Rakúska, JUDr. Jana Laš-

šáková - poslankyňa NR SR a pred-

sedníčka Skupiny priateľstva s 

Bulharskou republikou a Ing. Mo-

nika Deneva - generálna riaditeľka 

sekcie pôdohospodárskej politiky 

a  rozpočtu Ministerstva pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka SR. Na 

nádvorí svätoantonského kaštie-

ľa privítala vzácnych hostí starost-

ka obce Svätý Anton pani Simona 

Guláková a trubači – študenti SOŠL 

v  Banskej Štiavnici. So sokoliar-

skym vystúpením prispel p. riaditeľ 

ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiav-

nických Baniach Mgr. Pavol Michal, 

p. učiteľka Ing. Ivana Šimková, PhD. 

a žiaci školy. Po prehliadke kaštieľa 

si vzácni hostia so záujmom pozre-

li vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ Ferdi-

nanda Coburga vo Svätom Antone. 

Hosťom predstavil školu p. riaditeľ 

PaedDr. Jaroslav Zerola a program 

s deťmi nacvičila i predviedla p. uči-

teľka Mgr. Juranka Takáčová. Kos-

týmy pre deti láskavo zapožiča-

la Mgr. Anna Kuzmová. Prostredie 

Starého hostinca vytvorilo tradič-

ne dôstojný rámec tomuto význam-

nému medzinárodnému stretnutiu  

a vzácni hostia zo 4 kontinentov 

si pochvaľovali pripravené dobro-

ty. Naša dedinka sa opäť predsta-

vila pred svetom v  tom najlepšom 

svetle a  ja sa aj týmto príspevkom 

chcem poďakovať všetkým, ktorí 

pomohli pri realizácii tohto netra-

dičného podujatia.

Marian Číž

Vzácna návšteva vo Svätom Antone

V strede veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR J. E. Lin Lin 

v čínskom salóne  foto Mgr. Mária Ďurianová

Po dlhšej odmlke sa seniori 

v Domove Márie rozhodli, že 

vám opäť dovolia nahliadnuť, 

ako si spríjemňujú a krátia 

voľný čas.

Pri skúšaní rôznych aktivít pán Pa-

vel navrhol, aby si občas spoločne aj 

sami upiekli nejaké dobroty. Nápad 

to bol skvelý, ale problém bol kde 

a v čom. A tak naši seniori spoloč-

nými silami so sociálnymi pracov-

níčkami vypracovali projekt, ktorý 

vďaka podpore Nadácie SPP aj zre-

alizovali. Zriadili si malý kuchyn-

ský kútik, kúpili mini rúru, nakúpi-

li plechy, formičky, misky, varešky 

a materiál na prvé koláče. Boli nao-

zaj výborné. No a vďaka pravidelné-

mu a častému vypekaniu sa z našich 

seniorov pomaly stávajú skutoční 

majstri cukrári.

Nech vás teda neprekvapí, keď k nám 

zavítate, že sa chodbami šíri vôňa ško-

rice, vanilky a sladkých koláčov. Srdeč-

ne pozývame na ochutnávku!

Domov Márie

Banská Štiavnica

Seniori pečú dobroty

Pozvánka 
na podujatie Stretnutie generácií

Slovenské banské múzeum Vás po-

zýva na 8.ročník podujatia Stretnu-

tie generácií, ktoré sa uskutoční 24. 

novembra 2016 od 9.00 do 14.00 

hodiny v priestoroch Starého zám-

ku v Banskej Štiavnici. Podujatie 

organizuje oddelenie histórie Slo-

venského banského múzea od roku 

2009 a koná sa v najreprezentatív-

nejších priestoroch Starého zám-

ku – v tzv. Rytierskej sále. Stretnu-

tie generácií je podujatie, ktorého 

myšlienkou je prepájať svety starých 

a mladých, seniorov a juniorov.

Podujatie začína o 9:00 hod. na Ná-

mestí sv. Trojice. Účastníci podujatia 

sa presunú na výstavu Paralelné sve-

ty, ktorá je inštalovaná v priestoroch 

Galérie Jozefa Kollára.

Po jej prehliadke sa účastníci podu-

jatia presunú do priestoru Rytier-

skej sály v Starom zámku, kde 

v rámci kultúrneho programu, kto-

rý je určený na vzájomné spoznáva-

nie a zabavenie sa, vystúpia: súbor 

Permoník z Materskej školy na uli-

ci 1. mája, študenti Základnej ško-

ly Jozefa Horáka, študenti Gymná-

zia Andreja Kmeťa, členovia Klubu 

dôchodcov Banská Štiavnica a Klu-

bu dôchodcov Štefultov, členovia 

Spolku slovenských žien – Živena 

a  klientov Domova Márie. Súčas-

ťou programu je aj prezentácia štu-

dentov Strednej odbornej školy slu-

žieb a lesníctva.

Vstupné: 1 € (vstupenky budú 

zlosovateľné v tombole)

Bližšie informácie: 045/6949470, 

historik@muzeumbs.sk.

Podujatie fi nančne podporilo 

Mesto Banská Štiavnica.

Podujatie podporili aj Potraviny 

Ernek a Zelovoc Antalová.

Petra Páchniková, SBM

Klienti Domova Márie pečú dobroty  foto Archív DM BS
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 18.11. o 19:30 hod./orig./Piatok 18.11. o 19:30 hod./orig./
Nedeľa 20.11. o 17:00 hod./dab./Nedeľa 20.11. o 17:00 hod./dab./
Streda 23.11. o 19:30 hod./orig./Streda 23.11. o 19:30 hod./orig./

FANTAsTické zverY FANTAsTické zverY 

A ich výskYTA ich výskYT

Rodinný/Fantasy/Dobrodružný, 97 Rodinný/Fantasy/Dobrodružný, 97 
min., USA, 2016. Vstupné: 4 €. min., USA, 2016. Vstupné: 4 €. 
Dobrodružstvo spisovateľa Newt Sca-Dobrodružstvo spisovateľa Newt Sca-
mander v New Yorkskom tajnom spo-mander v New Yorkskom tajnom spo-
ločenstve čarodejníkov a kúzelníkov ločenstve čarodejníkov a kúzelníkov 
sedemdesiat rokov pred tým, ako Har-sedemdesiat rokov pred tým, ako Har-
ry Potter číta knihu v škole. ry Potter číta knihu v škole. 

Sobota 19.11. o 18:30 hod.Sobota 19.11. o 18:30 hod.

Prvý koNTAkTPrvý koNTAkT

Sci-fi , 116 min., USA, 2016, MP:12. Sci-fi , 116 min., USA, 2016, MP:12. 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Dej sa odohráva v čase, keď po celej Dej sa odohráva v čase, keď po celej 

planéte Zem začali pristávať mimo-planéte Zem začali pristávať mimo-
zemskej lode. Expertka lingvistiky, zemskej lode. Expertka lingvistiky, 
Dr. Louise Banks je povolaná vládou, Dr. Louise Banks je povolaná vládou, 
aby zistila, či votrelci prileteli v mieri, aby zistila, či votrelci prileteli v mieri, 
alebo sú hrozbou... alebo sú hrozbou... 

Nedeľa 20.11. o 19:00 hod.Nedeľa 20.11. o 19:00 hod.

NespozNANýNespozNANý

Dokumentárny/hudobný, 88 min., Dokumentárny/hudobný, 88 min., 
SR, 2016. Vstupné: 3 €SR, 2016. Vstupné: 3 €
Nespoznaný je nový dokumentárny Nespoznaný je nový dokumentárny 
fi lm režiséra Mira Rema, vďaka ktoré-fi lm režiséra Mira Rema, vďaka ktoré-
mu sa mu splnil dlhoročný sen vytvo-mu sa mu splnil dlhoročný sen vytvo-
riť fi lm o Richardovi Müllerovi. Nakrú-riť fi lm o Richardovi Müllerovi. Nakrú-
cal ho tri roky a pokúsil sa vyskladať cal ho tri roky a pokúsil sa vyskladať 
mnohovrstevný portrét svojho obľúbe-mnohovrstevný portrét svojho obľúbe-
ného speváka, ktorého songy ovplyv-ného speváka, ktorého songy ovplyv-
nili celé generácie Slovákov a Čechov. nili celé generácie Slovákov a Čechov. 
Snímka zobrazuje nielen lesk refl ekto-Snímka zobrazuje nielen lesk refl ekto-
rov, bulváru či okázalú tvár vystúpení, rov, bulváru či okázalú tvár vystúpení, 
ale najmä tvrdú prácu, ktorá sa skrý-ale najmä tvrdú prácu, ktorá sa skrý-
va za úspechmi Richarda Müllera. Ne-va za úspechmi Richarda Müllera. Ne-

konečné cestovania, úsmevy pri rozho-konečné cestovania, úsmevy pri rozho-
voroch s cudzími ľuďmi, izolácia, stres voroch s cudzími ľuďmi, izolácia, stres 
aj únava – aj to je cena, ktorú musí Ri-aj únava – aj to je cena, ktorú musí Ri-
chard Müller platiť za to, že môže robiť chard Müller platiť za to, že môže robiť 
prácu, ktorú ma rád – hudbu.prácu, ktorú ma rád – hudbu.

Utorok 22.11. o 18:30 hod.Utorok 22.11. o 18:30 hod.

SedeM sTATočNýchSedeM sTATočNých

Western/dobrodružný, 123 min., Western/dobrodružný, 123 min., 
USA, 1960, MP:12. Vstupné: 3 €. USA, 1960, MP:12. Vstupné: 3 €. 
Film je remakom slávneho fi lmu Aki-Film je remakom slávneho fi lmu Aki-
ru Kurosawu Sedem samurajov z roku ru Kurosawu Sedem samurajov z roku 
1954.1954.

Štvrtok 24.11. o 17:00 hod.Štvrtok 24.11. o 17:00 hod.

SNow fi lM fesTSNow fi lM fesT

Vstupné: 2 €Vstupné: 2 €
Celovečerné pásmo špičkových fi lmov Celovečerné pásmo špičkových fi lmov 
o extrémnom lyžovaní, zimnom lezení, o extrémnom lyžovaní, zimnom lezení, 
snowboardingu, snow-kitingu a ďal-snowboardingu, snow-kitingu a ďal-
ších zimných radovánkah. ších zimných radovánkah. 

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.39/2016: „Ak 

hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej, než 

k svojmu srdcu.“ Výhercom sa stáva 

Michal Buzalka, Cintorínska 2, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 28.11.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu: 

„Nikto nie je... (dokončenie v tajničke).

A., Stred slova Rabaka, arabské 

mužské meno, zn. pracieho prášku, 

diel,

B., Začiatok tajničky, tona,

C., Dravý vták, príbytok kňaza, časť 

čiapky, bývalá politická strana,

D., Švík, topánka česky, rub, zväzok 

slamy,

E., Iniciálky Ťažkého, nemocná, 

súprava na cvičenie, meno speváka 

Lipu,

F., Anka domácky, ovarová poliev-

ka, Viktorka, textová skratka,

G., Sódovka, časť atolónu, šedá, 

osobné zámeno,

H., Hlas trúbky, časť schodišťa, al-

koholický nápoj, spech,

I., Foneticky R, nátlak, cudzie žen-

ské meno, luhá,

J., Nekonaj, slovenská speváčka, 

hnisavá vyrážka, príbytok včiel,

K., Liečivá rastlina, ušľachtilé zvie-

ratá, obyvateľ Arábie, druh vozidla,

L., 3.časť tajničky,

M., Baletka, hliník, talianske 

mesto,

1., Stred slova batoh, 2. časť taj-

ničky, zn. kozmetiky,

2., Sud, obyvateľ Nórska, druh 

práce s drevom,

3., Vedro pri studni, štíhla, taneč-

ný rozhlasový orchester, stred slo-

va kilt,

4., Časť lode, existovala, pi expresív-

ne, záporná predpona,

5., Vysoký džbán, bacha naopak, 

krík,

6., Chytá, opuchlina česky, ponára 

pod vodu,

7., Miroslava, začiatok knihy, bio-

graf, dusík,

8., Elena, ochrana tovaru, etiketa,

9., Táto, šetri, chemický prvok, pa-

pagáj,

10., Očný lekár ľudovo, previnenie, 

varil sa,

11., Mlieko anglicky, nápoj zo sladu, 

morské raky,

12., Október skr., rúbe, 7. pád slo-

va chlieb,

13., Úder v boxe, proti – predpona, 

otravný hmyz, Ivan,

14., Rozum, staviteľ korábu z Biblie, 

inam, dúfal,

15., 100, Koniec tajničky, pope-

vok.

Pomôcky: Kira, síra, Anula, ŤL, 

úfal, Imola

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

Kupón č. 41
Krížovka
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V piatok 11.novembra 2016 sa 

v Múzeu vo Svätom Antone 

konalo slávnostné vyhod-

notenie 19. ročníka súťaže 

Najkrajšia dovolenková foto-

grafi a s vernisážou výstavy 

súťažných prác.

V úvode výstavná sála kaštieľa 

utíchla spomienkou na Ondreja 

Bindera, ktorý najmä začínajúcich 

fotografov povzbudzoval Cenou 

Nádeje. Mgr.art Adam Marec, 

ArtD a Mgr.art Ivan Zvarík, ArtD z 

Hudobnej akadémie Jána Albrech-

ta v Banskej Štiavnici pootvorili 

srdcia všetkých prítomných kráse 

nevšedného podvečera. Sprievod-

ného slova sa ujali riaditeľ Múzea 

vo Svätom Antone Ing. Marián Číž 

a Mgr. Mária Petrová z POS. Záro-

veň vyhásili mená víťazov v jed-

notlivých kategóriách:

1. kategória – Pamiatky UNES-

CO vo fotografi i:

Emília Kumpfová, Banská Štiavni-

ca “Aragonit” – hlavná cena

Tomáš Hovorka, Trenčianske Tep-

lice ”Kalvária v zimných plameňoch” 

– Cena Nádeje

2. kategória – Príroda a kraji-

na :

Purtz Martin, Poprad “Horehronské 

pohľady” – séria – hlavná cena

Slavomír Šujan, Žiar nad Hronom 

“Bdejúci motýľ” – Cena Nádeje

Blanka Mináriková, Malacky “Je-

senné zrkadlo” a “Zo života chrobáka” 

– Cena Múzea vo Svätom Antone

3. kategória – Múzeá – oživená 

minulosť:

Martin Valach, Žiar nad Hronom 

“Bzovík” – hlavná cena

Eva Hančáková, Podbrezová “Chví-

ľa oddychu” – Cena Nádeje

4. kategória – Dovolenka dýcha 

človečinou:

Jan Sedílek, Banská Štiavnica 

“Rovnováha” – hlavná cena

Mirka Chamrazová, Piešťany 

“Rúzne vlasy” – Cena Nádeje

5. kategória – Môj najkrajší 

prázdninový zážitok:

Alexandra Prefertusová, Banská 

Štiavnica – séria fotografi í – hlav-

ná cena

Anna Mária Volfová, Veľké Pole 

“Najkrajšie stvorenie” – Cena Nádeje

6. kategória – Čiernobiela foto-

grafi a:

Blanka Mináriková, Malacky – vý-

ber ČB fotografi í – hlavná cena

Martin Valach, Žiar nad Hronom 

“Zebra” – Cena Nádeje

7. kategória – Šport – športové 

aktivity:

Matúš Látka, Banská Belá “Víťazný 

oblúk” – hlavná cena

Matej Jánošík, Nová Baňa “Krása v 

oblakoch” - Cena Nádeje

Cena riaditeľky POS: Súkromná 

umelecká škola Hodruša Hámre

Cena primátorky Mesta Banská 

Štiavnica: Matúš Látka, Banská 

Belá “Jesenné výhľady”

Cena za najkrajšiu fotografi u zo 

slovenských hôr: Martin Luton-

ský, Banská Štiavnica “Vysoká”

Cena starostky obce Svätý An-

ton: Martin Roško, Janova Leho-

ta ” Zvonček pre šťastie”

Čestné uznanie: Adam Graczyk, 

Gdańsk, séria fotografi í.

Organizátori ďakujú za pomoc ga-

rantom jednotlivých kategórií, 

(ktorí boli zároveň aj členmi poro-

ty) a tiež za sponzorskú pomoc Ka-

rolovi Kozákovi, s.r.o. zo ZH.

J.B.

Najkrajšia dovolenková fotografi a 2016

Víťazi fotografi ckej súťaže  foto Lubo Lužina

Čitateľov obľúbenej knižnej 

edície Ako sme tu žili môžeme 

potešiť, že 7. diel knihy 

s názvom Banská Štiavnica 

v našich spomienkach je už na 

svete. 

Kniha bola verejnosti prvýkrát 

predstavená v  expozícii vydavateľ-

stva AB ART press na medzinárod-

nej výstave kníh Bibliotéka, ktorá 

sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 

10.-13. novembra 2016.

Banskoštiavnické uvedenie knihy 

do života bude tradične vo veľkej 

vstupnej sále Strednej priemysel-

nej školy Samuela Mikovíniho (bý-

valá chemická škola) v utorok, 22. 

novembra 2016 o 15:00 hod. (Po-

zor! O hodinu skôr ako v minulom 

roku.)

Organizátori podujatia a  autorský 

kolektív novej knihy Vás a  Vašich 

priateľov na podujatie srdečne po-

zývajú. Program uvádza Mária Pet-

rová, hudobný doprovod Fedor Ka-

zanský a  Mária Beňová. Súčasťou 

programu bude aj bezplatná kniž-

ná tombola, v  ktorej môžete vy-

hrať pekné obrazové knihy o  slo-

venských hradoch, mestách, ale aj 

o prírode, najmä o Vysokých a Níz-

kych Tatrách.

Veronika Šimková

Banská Štiavnica v našich 
spomienkach

Jesenná túha
Prídi, čas nepozhovie, súri, náhli 

– ak dnes neprídeš, kedy potom? 

Posledné kvety jara skrahli.

Prídi, jeseň už plače usedave – ó, 

príď počúvať, ako plače, šeptajúc 

v dlhej, horskej tráve.

Prídi, ležím bledý v  hrobe lístia, 

a  ešte padá, padá, padá, kým vo 

vrchovcoch víchre hviždia.

Príď, tvoj smutný pustovník ťa 

zovie, chce vidieť hĺbku ktorkých 

očú, čuť zvonné perny rubínové.

Prídi, i veniec strojný splieta z lís-

tia, na tvojom včielku zmladne 

ono, lebo si mladá, svieža, čistá.

Prídi, zvem ťa za mrku, zvem za 

rána, zvem neprestajne, neustále, 

ako deň tvojho zmŕtvychvstania.

Prídi, poíď v  zvädlý háj, sťa do 

cmitera, dotknutím rúčky, dy-

chom hrude, vzkries toho, ktorý 

v tuhách zmiera.

Prídi, háj rozkošou sa schveje 

zvädlý, a z hrobu lístia vystúpi tvoj 

pustovník, ako Fénix zmladlý.

Prídi, a zlý čas nás dvoch omilostí, 

v objatí sladkom poletíme, spieva-

jú piesne o večnosti.

Prídi, príď, unikneme tancom víly 

cez dažde jesenného lístia, stromy 

by sa nám vystúpili.

Prídi, čas nepozhovie, súri, náhli 

– ak dnes neprídeš, kedy potom? 

Posledné kvety jara skrahli.

Štefan Krčméry

Autorské čítanie 
v Antikvariátiku: Ivana Jungová

24. november 2016, 17:00, Anti-

kvariátik

Ivana Jungová vyštudovala Lekár-

sku fakultu na Univerzite Komen-

ského v Bratislave. Pracuje ako 

poradkyňa v oblasti zdravého ži-

votného štýlu, vedie skupinové i 

individuálne arteterapia-sedenia. 

Písala do časopisov Dieťa, Včielka 

a vyšlo jej viacero kníh pre deti: O 

škriatkovi Bonifácovi (2007), Ča-

rovná starká Dobromila (2009), 

Som človek! (2012), Víla Anabela 

a vodník Vilém (2013). Jej ostatná 

kniha Tiene nad Veligradom – Le-

genda o Braslavovi vyšla na jeseň 

2016 v Slovarte. Je to prvá časť za-

mýšľanej trilógie “…z okolia Veligra-

du, hradiska obkoleseného rozvetve-

nou riekou Moravou…” z doby Veľkej 

Moravy. Je ďalšou autorkou, ktorá 

bude predstavená v sérii stretnutí v 

Antikvariátiku. Podujatie moderu-

je Zuzana Lukáčová. Vstup voľný. 

Tomáš Lazar
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V sobotu 12. novembra sa 

v Rimavskej Sobote usku-

točnilo 5. záverečné kolo 

,,Banskobystrického pohára“ 

pre rok 2016. 

Zúčastnilo sa ho 12 klubov. Na-

šim plavcov sa podarilo získať po 

sčítaní troch najlepších bodových 

umiestnení z piatich kôl pohár. 

Títo plavci si priniesli domov po-

háre. Na prvom mieste sa umiest-

nili: Ján Čamaj, Matej Ernek, Sta-

cy Chladná. Na 2. mieste: Marek 

Konečný, Nicolas Harčár, na tre-

ťom: Martin Borguľa, Michal Ba-

lázs. Poďakovanie a gratulácia 

patrí všetkým plavcom, ktorí ab-

solvovali kolá Banskobystrické-

ho pohára. Plavcom blahoželáme 

a prinášame výsledky 5. kola.

Muži:

9-10 roč.

Buzalka Adam - 5. 50m P - 

51.36; 4. 200m P-3:45.68; 4.50m 

Z-51.16; 3.100m P-1:48.10;

Borguľa Martin - 3. 50m P-47.22;  

3.50m VS-39.31; 4.100m PP-

1:37.68; 4.50m M-51.32; 5.100m 

VS-1:33.54; 4.100m P-1:48.68;

Harčár Nicolas - 1. 100m 

M-1:26.47; 1.50m VS-36.30; 

1. 100m PP-1:28.57 (nový re-

kord banskobystrického pohá-

ra); 1.50m M-40.13; 2.100m VS-

1:21.88; 1. 50m Z-1:43.72;

Maruniak Patrik - 1.50m 

P-1:43.72; 2. 200m P-3:32.50;  

3.100m PP-1:35.03; 3. 100m VS-

1:23.93; 2. 100m P-1:41.67;

11-12 roč. 

Macharík Samuel - 2. 50m P-46.00; 

2. 200m P-3:31.32; 6.50m VS-

41.26; 2. 50m Z-50.20; 3. 100m 

P-1:42.14; 7. 100m VS-1:31.98;

13-14 roč.

Balazs Michal - 2. 50m P-36.00; 

1.50m VS-27.70; 3.100m PP-

1:11.63; 4.50m M-33.03; 3.100m 

VS-1:02.78; 3. 100m P-1:20.75;

Berlanský Andrej - 4. 200m VS-

2:25.74; 2.100m Z-1:14.05; 

5.50m VS-30.01; 4. 100m 

P-1:25.40; 4. 100m VS-1:06.23;  

4. 50m M-33.03;

Šušovica Ľuboš - 3. 100m 

M-1:46.57; 8.50m VS-38.50; 

8.100m PP-1:40.19; 7.50m 

M-46.62; 10. 100m VS-1:33.94; 4. 

50m Z-45.32;

15-18 roč.

Dóczy Filip - 4. 200m VS-2:26.80; 

4. 50m P-37.60; 5. 50m VS-29.93; 

5.100m VS-1:05.44; 5.100m 

P-1:25.35;

Orság Dalibor Daniel - 1.50m 

P-33.04; 3.50m VS-27.69; 4.100m 

PP-1:11.68; 2.50m M-30.49; 

6. 100m VS-1:07.06; 3. 100m 

P-1:18.01;

19 a starší

Čamaj Ján - 1.100m Z-1:07.12; 

1.50m VS- 27.34; 1.100m PP-

1:07.95; 1.100m VS-1:00.00; 1. 

50m Z-31.10;

Konečný Marek - 1. 50m P-34.05; 

1. 200m P2:57.01; 2. 50m VS-

28.83; 1. 50m M-33.02; 2. 50m 

Z-36.93; 1. 100m P-1:16.79;

Ženy:

9-10 roč.

Chladná Stacy - 1. 50m P-49.81; 

1.200m P-3:42.72; 1.200m PP-

3:44.93; 1.100m P-1:50.15;

Hocková Alex - 9. 50m P-59.40; 

6.50m VS-52.73; 12. 100m VS-

1:59.20; 6. 100m P-2:11.97;

Kašiarová Tatiana - 1. 100m 

M-1:44.81; 1.100m PP-1:42.63; 

1.50m M-48.26; 6.100m VS-

1:42.00;

11-12 roč.

Hornická Alica - 6. 200m VS-

2:46.83; 8.50m VS-35.38; 5.50m 

M-41.08; 9. 100m VS-1:17.63; 10. 

50m Z-43.62; 2. 100m M-1:31.46;

Melicherčíková Lara - 7. 50m 

P-45.86; 16. 50m VS-37.31; 14. 

100m PP-1:36.88; 18. 100m VS-

1:27.59; 10. 100m P-1:42.97;

Melicherčíková Timea - 3. 50m 

P-41.51; 5.50m VS-33.99; 

3.100m PP-1:23.27; 7. 100m VS-

1:17.40; 4. 50m Z-39.17; 3. 100m 

P-1:32.43;

13-14 roč.

Pavlednová Miroslava - 4. 50m 

P-43.82; 6.50m VS-31.78; 6.100m 

PP-1:26.12; 4.50m M-39.66; 

6.100m VS-1:13.05; 5. 50m 

Z-41.46;

15-17 roč.

Michalová Barbora - 2. 100m 

M-1:16.32; 3. 50m P-39.50; 3. 

100m Z-1:18.12;  3. 50m VS-

30.36; 2. 50m M-32.60; 3. 100m 

VS-1:06.92; 3. 100m P-1:24.78;

2. 8x50m VS (štafeta) – 4:17.51 

(Čamaj J., Harčár N., Hornická A., 

Maruniak P., Melicherčíková T., 

Pavlendová M., Michalová B., Ba-

lázs M.)

Legenda: P - prsia; VS - voľný spô-

sob; M - motýľ; Z - znak; PP - polo-

hové preteky

PKBS

Banskobystrický plavecký pohár 
– 5. kolo v Rimavskej Sobote

Naši úspešní plavci  foto PK BS 

Futbal
VII. liga - II.trieda ObFZ ZH sku-

pina "B"

14. kolo hralo sa 5.11.2016

Sitno Banská Štiavnica "B" - FK 

FILJO Ladomerská Vieska "B" 1:4 

(1:3). Góly: 1. min. Šima. Divá-

kov: 20. Zostava: Dudák - Binder 

J., Dolinský, Žikla, Kuma, Šima, 

Barák N., Barák Ľ, Šuhajda, Nedo-

roščík, Macko

Ivan Javorský

Banskobystrický 
pohár v plávaní
V sobotu 12.11. sa v Rimavskej 

Sobote uskutočnilo posledné pia-

te kolo Banskobystrického pohá-

ra. Mladí plavci nebojovali len o 

dobré časy, ale tí lepší aj o pekné 

poháre za celkové umiestnenie v 

celej majstrovskej sezóne 2016. 

Plavkyne z PO Sitno si vypláva-

li niekoľko osobných rekordov. 

Viac sa darilo staršej Alexandre, 

keď na slávnostnom vyhlásení si 

prevzala pekný pohár za celkové 

2. miesto.

Výsledky:

Žiačky “B” r. 2004 – 2005

Adela Prefertusová: 15. 50m 

P 51.69, 25. 50m K 41.40, 24. 

100m K 1:33.30, 15. 50m Z 50.80

Alexandra Nemčoková: 3. 50m K 

32.09, 5. 50m P 41.80, 1. 200m 

PP 3:02.20, 3. 100m K 1:08.20, 1. 

100m M 1:18.10, 1. 50m M 33.70

Plavkyniam sa patrí poďakovať za 

dobré výkony počas celej sezóny. 

Najbližšie a najdôležitejšie prete-

ky sezóny – Majstrovstvá SR sa 

uskutočnia 25. - 27.11. v Dolnom 

Kubíne.

Vysvetlivky:

P – prsia, K – kraul, Z – znak, M 

– motýlik, PP – polohové preteky

Vlado Nemčok, POSi BŠ 

Mestské kúpele 
Plavecký bazén
Otváracie hodiny: 

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

Bytová správa, BS
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služby

  Predám 1-izbový o rozlohe 42m2 

na Dolnej 21, volať od 9:00 – 17 

hod., dostupný ihneď, tel.č.: 0905 

191 627

 Kúpim byt pod Kalváriou, tel.č.: 

0902 298 541

 Hľadáme murára, ktorý sa nebo-

jí výšok a opraví nám komín na by-

tovke. Tel.č.: 0903 268 473

reality

prácapppppppppppp

 DD Oáza staroby n.o., Dudince 

prijme do trvalého pracovného po-

meru sociálnu pracovníčku/ka. Po-

žiadavka: ukončený druhý stupeň 

VŠ odbor sociálna práca. Nástup 

možný ihneď. Bližšie info na tel. čís-

le: 0905 821 824 - Bc. Javorník

 Hľadáme predavača/ku do novi-

nového stánku. Podmienka prija-

tia vyučenie v  odbore predavač/ka 

a  min. ročná prax. Info na tel. č.: 

0905 418 616

  Firma Nábytok Mudrák príjme 

do zamestnania skladníka/montáž-

nika nábytku za výhodných plato-

vých podmienok, vodičský preukaz 

typu B podmienkou, tel.č.: 0915 

875 191

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 
pre ošípané, králiky, brojlery, pre ošípané, králiky, brojlery, 
nosnice, morky, husi, kačice. nosnice, morky, husi, kačice. 

Predaj obilia. Predaj obilia. 
Ľubomír Pelachy, Ľubomír Pelachy, 

tel. kontakt:tel. kontakt: 0910 962 247 0910 962 247
Adresa predaja:Adresa predaja: 

Horná Huta 1635, Banská ŠtiavnicaHorná Huta 1635, Banská Štiavnica
Prenčov 234Prenčov 234


