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Prežijú kiná na Slovensku v súčasnej dobe moderných informačných technológií?

Budúcnosť kina je vo vašich rukách

Vašou úlohou je vyplniť súťažný 
kupón s menom autora a názvom 
diela podľa uverejneného úryvku, 
vystrihnúť ho, nalepiť na koreš-
pondenčný lístok spolu s vaším 
menom a adresou a poslať do re-
dakcie. Do záverečného žrebova-
nia o pekné ceny budú zaradení 
tí, ktorí správne odpovedia aspoň 
na štyri otázky. Odpovede môžete 
posielať každý týždeň alebo všetky 
naraz po uverejnení piatej otázky. 

„Čo ja, čo pre teba znamenám? Ne-
chápavo by na ňu hľadel .No predsa 
rodinný kôš!
A čo láska? Mal si ma niekedy rád?

Čudoval by sa, prečo sa pýta na 
také pletky, keď sa mu darí. Dosta-
via jazero na Richňave. Ďalšie po-
staví v Hodruši. A Rosgrund! Bude 
dostatok vody! Bude toľko striebra, 
že cisárovná ním môže vydláždiť 
dvor! On svoje nápady stiahne na 
zem a premení ich na zlatky.
...Tento muž znáša zlatky ako zla-
tá sliepka. Má s ním deti, pre ktoré 
potrebuje zlatky. Môže si dožičiť 
slúžky, kone, šaty. Ibaže čím viac 
má zlatiek, tým menej po nich túži, 
nenadarmo sa hovorí, že každý túži 
po tom, čoho sa mu nedostáva, hoci 
v prípade peňazí to vždy tak nie je.

pokračovanie na 10.str.

Vianočná súťaž Štiavnických novín

Kino Akademik je majetkom mes-

ta Banská Štiavnica a prevádzkuje 

ho Oddelenie kultúry, cestovného 

ruchu a športu.

Problém
Naše kino patrí k menším ki-

nám na Slovensku. Z tohto dôvo-
du každým rokom bojuje o svoje 
prežitie a o každého návštevníka. 
Bohužiaľ, je to celoslovenský prob-
lém a každým rokom sa situácia 
zhoršuje. Postupne na Slovensku 
zanikajú jednotlivé menšie kiná. 
Len tak pre zaujímavosť v roku 
1990 bolo na Slovensku 703 kín, 
v roku 1993 sa počet znížil na 485 
kín a v roku 2002 ich bolo už len 
285 a tento klesajúci trend aj naďa-
lej pokračuje.

V súčasnej dobe kino vo vše-
obecnosti na celom svete, nielen 

u nás prežíva akúsi krízu. Je pre-
to veľmi ťažké prilákať do kina 
množstvo divákov. Videopoži-

čovne, multiplexy, autokiná, in-
ternet a iné moderné technológie 
na Slovensku postupne vytláčajú 

kiná na okraj záujmu spoločnos-
ti. V každej piatej domácnosti v 
súčasnosti má už občan domáce 
kino. Pritom niekedy ani cena 
vstupenky nehrá rolu (cena vstu-
penky je 60,-Sk/1,99€). Ľudia dajú 
prednosť projekcii v multiplexe i 
za cenu vyššieho vstupného. Čoraz 
častejšie sa stretávame s tým, že do 
kina divák zavíta možno len raz do 
roka, aj to len preto, že v kine sa 
premieta „kasový trhák“, kinohit. 
Všetko sa odvíja od návštevnos-
ti kina. Pritom je zaujímavé, že aj 
napriek stúpajúcej ponuke titulov 
návštevnosť kín klesá. 

Výber fi lmov
Filmy sa vyberajú z ponúk, ktoré 

distribučné spoločnosti zasielajú 
všetkým prevádzkovateľom kín. 

pokračovanie na 5.str.

Kino Akademik je v správe mesta od roku 1993.
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Z diára primátora Polícia informuje Vyberáme z čiernej skrinky

Služby občanom

Vylámané predajne Jednoty
Neznámy páchateľ v dobe od 

16.00 hod. dňa 14.11.2008 do 
08.00 hod. dňa 15.11.2008 vyko-
nal krádež vlámaním do predaj-
ne COOP Jednota v obci Beluj a 
to tak, že železnou tyčou rozbil 
sklenenú výplň okna výkladu, cez 
tento otvor vnikol do predajne, 
odkiaľ odcudzil cigarety rôznych 
značiek, cukrovinky, dobíjacie 
kupóny do mobilných telefónov 
EASY, čím spôsobil škodu na od-
cudzenom tovare Jednote COOP 
vo výške 60.000,-Sk.

V čase od 02.58 hod. do 03.02 
hod. dňa 16.11.2008 neznámy 
páchateľ obdobným spôsobom 
vylámal predajňu COOP v obci 
Prenčov, z ktorej predajne od-
cudzil cigarety rôznych značiek, 
čím spôsobil škodu na odcu-
dzenom tovare Jednote COOP 
vo výške 30.000,-Sk. Akékoľvek 
poznatky sú vítané, anonymita 
je zaručená. Za uvedené skutky 
hrozí páchateľovi odňatie slobo-
dy až na dva roky. 

Neplnenie si vyživovacej povin-
nosti

Dňa 19.11.2008 vzniesol prí-
slušník OSV obvinenie osobe 
R.B. z Banskej Štiavnici, preto, 
že ako zákonný rodič si neplní 
vyživovaciu povinnosť, hoci bol 
k tomuto zaviazaný rozsudkom 
Okresného súdu v Žiari nad 
Hronom, kde mal prispievať na 
výživu svojej dcéry sumou vo 
výške 1.200,-Sk mesačne, túto 
povinnosť si neplní pravidelne, 
čím mu vznikol dlh na výživnom 
vo výške 15.600,-Sk.

Za uvedený skutok (Zanedba-
nie povinnej výživy - § 207 ods. l, 
ods. 3 písm. a Tr. Zákona) hrozí 
obvinenému trest odňatia slobo-
dy až na 2 roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

Doprava v našom meste
Vážení páni ,,radní“! V našom 
meste nie je asi dňa, keď by ma nie-
čo neprekvapilo, niečo nezarazilo a 
niečo nenaštvalo. No, sú veci, kto-
ré absolútne nechápem. K takým 
patrí aj zrušenie prepravy osôb au-
tobusmi do centra cez mesto. Chá-
pem Vaše úsilie odbúrať prepravu 
cez historickú časť mesta a je to 
chvályhodné, lenže... A tu je to, čo 
nechápem. Mám pocit, že nejde o 
ochranu mesta, ale o sťaženie živo-
ta skupine občanov, ktorá nevlast-
ní auto alebo je už vo veku, keď 
auto nemôže z rôznych dôvodov 
používať. No, o čo mi vlastne ide. 
V snahe dostať sa denne do časti, 
kde je pošta, chodím pešo, veď si 
aspoň posilním nohy a nakoľko 
som ešte mobilná, nezaťažuje ma 
to, len rozčuľuje, keď denne oko-
lo mňa doslova ,,prefrčia“ prázdne 
autobusy smerujúce na námestie. 
Takže, prázdne autobusy môžu ísť 
cez mesto, ale ak by v nich sedeli 
dvaja - traja cestujúci, to už sa ne-
smie. Nezdá sa Vám to nelogické? 
O aké vylúčenie dopravy tu vlast-
ne ide? Ide tu len a len o zneprí-
jemnenie života. A ozaj, skúste ísť 
(hlavne v zime) pešo po štiavnic-
kých mestských chodníkoch. Pán 
primátor, vyskúšajte si to.
Odpoveď:
Autobusová preprava autobus-
mi do centra cez mesto bola pre-
smerovaná cez sídlisko Drieňová, 
resp. cez zastávku „pod sídliskom 
Drieňová“. Jedným z dôvodov bola 
potreba zabezpečiť prepravu žia-
kov, po zrušení ZŠ A. Sládkoviča, 
na školu J. Kollára. Druhým bolo 
uvažované zjednosmernenie časti 

Dolnej ul. a Kammerhofskej ul. od 
1.9.2008. Táto pripravovaná zmena 
sa nestretla s podporou občanov, 
preto nakoniec nebola realizova-
ná. Nešlo teda o úmysel sťažiť život 
občanom mesta. Dôvod jazdy ne-
obsadených autobusov do centra 
mesta sme nezistili. O obnovení 
časti autobusových spojov vedú-
cich „hore mestom“, samospráva 
rokuje s dopravcom SAD Zvolen 
a.s., aby sa tak stalo pri najbliž-
šej zmene cestovných poriadkov, 
14.12.2008.  Ing. Juraj Čabák

Zástupca primátora

Brezy
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je 
naplánované spilovanie vysokých 
briez na uliciach Straku č.2, 4 o 
ktoré sme žiadali už na jar tohto 
roku. Mimo vegetačného obdobia 
autá stojace v blízkosti briez sú celé 
zalepené, okrem toho aj výhľad z 
bytov na nižších poschodiach je 
značne obmedzený. Nedávno sa 
spilovali stromy na susednej Pát-
rovskej ulici, ale zdá sa, že na ulicu 
Straku sa zase zabudlo. Ďakujem.

obyvateľ

Odpoveď:
Mestský úrad v Banskej Štiavnici 
neeviduje v súčasnej dobe žiadnu 
nevybavenú žiadosť občanov ani 
Stavebného bytového družstva o 
výrub drevín na Ulici Straku č. 2 
a 4 v Banskej Štiavnici. Žiadosť o 
vydanie súhlasu na výrub drevín 
je potrebné podať na predpísanom 
tlačive (nachádza sa aj na interne-
te), a ako prílohu pripojiť písom-
ný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
vlastníkov bytov toho vchodu by-
tového domu, ku ktorému dreviny 
náležia.  Ing. Mičko Igor
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Bolo...
24.11.

Prijatie darcov krvi – držiteľov  -
striebornej, zlatej a diamantovej 
Jánskeho plakety na Radnici.
25.11.

Zasadnutie Rady Združenia  -
historických miest a obcí SR.

Snem Združenia historických  -
miest a obcí SR.

Prezentácia knihy Banská Štiav- -
nica na starých pohľadniciach.

Stretnutie primátora mesta s  -
poslancami MsZ.
26.11.

Pracovné rokovanie na Minis- -
terstve hospodárstva a na Minis-
terstve zdravotníctva SR.

Posledná rozlúčka s hudobní- -
kom p. Dodom Šošokom v Pieš-
ťanoch.
27.11.

Zasadnutie Mestského zastupi- -
teľstva.

Bude...
28.11.

Otváracia konferencia Progra- -
mu švajčiarsko-slovenskej spolu-
práce v Bratislave.
2.12.

Účasť na odbornom seminári  -
GIS a územná samospráva – GI-
SUS 2008 v Bratislave.
5.12.

Prijatie bývalých zamestnancov  -
MsÚ primátorom mesta.

Andrea Benediktyová 

Vandalizmus na detskom ihrisku na sídlisku Drieňová. Škoda sa odhaduje 
na cca 20.000,-Sk (663,88€).

Klientske centrum

Námestie sv. Trojice 1/A, B.Štia-
vnica
Úradné hodiny:
Pondelok: 730 - 1130 1200 - 1500

Utorok: 730 - 1130 1200 - 1500

Streda: 730 – 1130 1200 – 1630

Štvrtok: 730 – 1130  1200 – 1330

Piatok: 730 – 1130  1200 – 1500

Kontakt: 
kc@banskastiavnica.sk
Tel.:045 694 96 40
Fax: 045 692 12 07

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6, B.Štiavn-
ica
Otváracie hodiny:
Pondelok – nedeľa: 800 – 1600

Kontakt:
tikbs@banskastiavnica.sk 
Tel.: 045 694 96 53

Otváracie hodiny pre verejnosť:

(bazén, sauna, fi tnes)
Utorok – streda: 1400 – 2100

Štvrtok – piatok: 1400 – 2015 
Sobota – nedeľa: 1400 – 2015

Bližšie info na tel.č.: 
045/6912724
Ste srdečne vítaní!

Plaváreň
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Mestská polícia 
informuje

Ministerstvo fi nancií SR spo-
lu s Národnou bankou Slovenska 
uskutočňujú v rámci informač-
nej kampane o zavedení 
Eura na Slovensku 
projekt „Euromobil 
na cestách“. Jeho 
cieľom je pútavou a 
súčasne zábavnou 
formou informovať 
občanov o procese 
zavedenia eura 
na Slovensku a o 
všetkých dôleži-
tých súvislostiach 
prechodu na novú 
menu. Euromobil 
plný informácií, 
zaujímavostí a tiež 
rôznych darčeko-
vých predmetov plánuje 

navštíviť aj naše mesto a plánuje 
sa stretnúť s jej obyvateľmi, podľa 

možností, 

v čo najväčšom počte. Vystúpenie 
Euromobilu potrvá podľa záujmu 
divákov 45 minút až hodinu. Ob-
sahuje všetky potrebné informácie 

o príchode eura na Slovensko, 
súťaže, diskusiu s občanmi 

a kultúrny program. 
Tak preto neváhajte 

a príďte v piatok 
28.11.2008 od 
12,00 – 15,00 
hod. pred ob-
chodné cen-
trum Billa v 
Banskej Štiavni-
ci a dozviete sa 

viac potrebných 
informácií. Tešíme 

sa na vaše stretnutie! 
Igor Barát, Splnomocnenec vlády SR 

pre zavedenie eura, MF SR

Euromobil na cestách
ú v rámci informač-
e o zavedení 
Slovensku
uromobil 
“. Jeho 
tavou a
bavnou 
rmovať 

procese 
eura 

ku a o 
dôleži-
ostiach 
a novú 
omobil 
rmácií, 
í a tiež 
darčeko-
etov plánuje

možností, divákov 45 minút až 
sahuje všetky potrebn

o príchode eura n
súťaže, diskusi

a kultúr
Tak pr

a prí
28.1
12,
ho
cho
tru
Ban
ci a

viac 
inform

sa na vaše stretn
Igor Barát, Splnomoc

pre zavede

Informačná kampaň o eure pre obyvateľov Banskej Štiavnice

Uznesenie vlády SR podporuje formy VŠ štúdia v našom meste

V r. 2006 odišla z B. Štiavnice 

Fakulta ekológie a environmen-

talistiky Technickej univerzity vo 

Zvolene a 2 katedry Univerzity 

Mateja Bela v B. Bystrici. Z uzne-

sení, ktoré prijala vláda SR na svo-

jom zasadnutí v B. Štiavnici 3.9., 

bolo aj prinavrátenie vysokého 

školstva do nášho mesta. Aká je 

situácia v súčasnosti? 

Rektor Technickej univerzity vo 
Zvolene Ján Tuček: „Po skúsenos-
tiach, ktoré sme mali s prevádzkou 
odlúčenej fakulty, nepovažujeme za 
reálne, aby sme urobili krok naspäť. 
Na druhej strane sme predsa, aj keď 
malé, jedno pracovisko v B. Štiavni-

ci nechali. Je to Katedra UNESCO“ 
(podotýkam, že sú tam len 2 pra-
covníci.) 

Rektorka Univerzity Mateja Bela 
v B. Bystrici Beata Kosová: „Zatiaľ 
sme s Ministerstvom školstva v štá-
diu určitých rokovaní, pretože ná-
vrat tohto druhu štúdia nie je dosť 
dobre možný do B. Štiavnice, ale ro-
kujeme o iných možnostiach nájsť 
nejaké štúdium, ktoré by materiá-
lovo nebolo také náročné a mohlo 
by sa v B. Štiavnici realizovať.“

Prednostka MsÚ v B. Štiavnici 
Nadežda Babiaková: „Požiada-
li sme aj predsedu BBSK Milana 
Murgaša, aby areál bývalého SOUL 
bol daný späť pre potreby vysokého 

školstva“.
Predseda BBSK Milan Murgaš: 

„Ak bude záruka, že si v B. Štiav-
nici otvorí pobočku nejaká vysoká 
škola, tak my naozaj za veľmi pri-
jateľných podmienok im ten maje-
tok dáme do prenájmu. Pokiaľ však 
ide o budovanie nových vysokých 
škôl, som skeptik. Budem fandiť B. 
Štiavnici, ale chiméry sú chiméry a 
realita je realita“.

Minister školstva Ján Mikolaj: 
„Vzhľadom na to, že mám uznese-
nie vlády SR, tak je možné podporiť 
aj určité neštandardné formy“.

O ďalšom vývoji situácie v tom-
to smere nabudúce.

Ján Novák

Vysoké školstvo v Banskej Štiavnici

Areál bývalého Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Banskej Štiavnici.

Počas uplynulého týždňa v 
ranných hodinách MsPo zabez-
pečovala bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky v blízkos-
ti priechodov pre chodcov na 
Ul.Križovatka a na Ul.L.Svobodu 
pred ZŠ J. Kollára. 

Dňa 19.11.2008 o 13.30 hod. 
hliadka MsPo zabezpečovala 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky pri dopravnej nehode 
na Ul.Antolská. 

Dňa 21.11.2008 o 14.15 hod. 
bolo na útvar MsPo oznáme-
né, že na Ul.Mládežnícka pred 
potravinami CBA leží na zemi 
neznámy muž. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto súčasne 
s rýchlou zdravotnou pomocou 
zistila, že ide o bezdomovca D.E. 
z Banskej Štiavnice. Menovaný 
bol hliadkou MsPo prevezený do 
nemocnice. 

Tak ako v uplynulých týždňoch 
mala Mestská polícia posilnený 
výkon služby na Ul.Dolná v okolí 
zábavných podnikov, zameraný 
na kontrolu verejného poriadku 
a dodržiavania VZN č. 2/2008 o 
zákaze požívania alkoholických 
nápojov na verejných priestran-
stvách. 

JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo 

HOTEL GRAND MATEJ
pre vás pripravil

DENNÉ MENU v cene 99.-Sk

1.12.2008 Pondelok
Zeleninová polievka• 
„Š  avnická klebetnica“, ryža • 
(kuracie soté so zeleninou a ke upom)

2.12.2008 Utorok
Hrachová polievka• 
Brokolica so syrovou omá kou, • 
varené zemiaky

3.12.2008 Streda
Drobková polievka s pe e ový-• 
mi haluškami
Segedínsky guláš, kned a• 

4.12.2008 Štvrtok
Guláš• 
Langoše so syrom a smotanou• 

5.12.2008 Piatok
Frakfurtská polievka• 
Kuracie prsia s brosky ou, • 
opekané zemiaky 

Inzercia
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Banky uľahčia klientom prechod na euro
Slovenská sporiteľňa od decembra ruší poplatok za vklad korunovej hotovosti na účet pre nepodnikateľov

Banky sa snažia klientom
čo najviac uľahčiť prechod
na novú menu. Odporú-
čajú im, aby si nenecháva-
li korunovú hotovosť do-
ma, a vložili ju ešte pred
koncom roka do banky.
Slovenská sporiteľňa,
líder slovenského banko-
vého trhu, sa rozhodla
vyjsť klientom v ústrety a
od decembra zrušila pre

klientov-nepodnikateľov poplatok za vklad koruno-
vej hotovosti na účet. Opýtali sme sa Janky
Benčovej, riaditeľky Regionálneho riaditeľstva
Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici, aké ďalšie
výhody získajú tí, ktorí si korunovú hotovosť vložia
na účet už počas decembra.

Prečo je to výhodné nenechávať si zámenu
korún na eurá na poslednú chvíľu?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú
okamžite zarábať a banky, vrátane Slovenskej spo-
riteľne, všetky korunové úspory zamenia na prelo-
me rokov 2008 a 2009 za eurá automaticky a bez
poplatku. Klienti určite ocenia, že ich vklady sú
v banke v úplnom bezpečí, keďže sú chránené

Fondom ochrany vkladov podľa podmienok stano-
vených zákonom. Od decembra navyše umožňuje-
me vkladať peniaze na účet klientom nepodnikate-
ľom bez poplatku. Pri vklade korún na účet ušetria
10 korún (0,33 eur).

Ruší Slovenská sporiteľňa aj niektoré ďalšie
poplatky súvisiace s prechodom na euro?
Áno, od 1. decembra 2008 nepodnikatelia nebudú
platiť ani za manipuláciu s mincami. Vychádzame
v ústrety aj tým klientom, ktorí si budú chcieť zameniť
väčšie množstvo slovenských korunových bankoviek
či mincí. Aj keď podľa zákona by sme si mohli
spoplatniť zámenu viac ako 100 ks korunových ban-
koviek a 100 ks korunových mincí, rozhodli sme sa
ich zamieňať bez poplatku.

To znamená, že zámena korún za eurá je pre
občanov v Slovenskej sporiteľni úplne bezplatná?
Presne tak. Platí to až do 31. decembra 2009,
dokedy budú banky zamieňať korunové bankovky
za eurá. Občania, ktorí sa rozhodli zameniť si slo-
venské koruny za eurá, by si to nemali nechávať na
poslednú chvíľu a mali by prísť do banky čo najskôr.
Samozrejme, vyjdeme v ústrety aj tým, ktorí si
nechali zámenu korún na eurá na poslednú chvíľu,
a od štvrtka 1. januára do nedele 4. januára 2009 

otvorí dve tretiny svojich obchodných miest. Budú
výhradne zamieňať slovenské koruny na eurá.
Klienti ale musia počítať s tým, že budú čakať na
výmenu hotovosti v obchodnom mieste dlhšie ako
obvykle.

Ktoré obchodné miesta Slovenskej spori-
teľne budú otvorené v banskobystrickom
regióne začiatkom roka 2009?
Slovenská sporiteľňa otvorí 20 najvyužívanej-
ších obchodných miest vo všetkých okresoch
banskobystrického regiónu. Eurá za koruny si
v prvých dňoch roka 2009 budú môcť klienti
zameniť v Banskej Bystrici, Brezne,
Podbrezovej, Zvolene, Detve, Krupine,
Rimavskej Sobote, Tornali, Lučenci, Fiľakove,
Poltári, Veľkom Krtíši, Žiari nad Hronom,
Banskej Štiavnici, Kremnici, Novej Bani a Žar-
novici. Väčšina obchodných miest Slovenskej
sporiteľne bude otvorená vo štvrtok 1. januára
2009 od 10 do 14 hod., v piatok a sobotu 2. a
3. januára 2009 od 8 až do 18 hod. a v nede-
ľu 4. januára 2009 od 10 do 16 hod. Otváracie
hodiny sa ešte môžu zmeniť, preto by si mal
každý klient overiť, kedy bude otvorená poboč-
ka, ktorú chce navštíviť.

Vernisáž výstavy banskoštiavnického umeleckého fotografa na zahraničnej pôde

Dňa 21.októbra 2008 sa v priesto-

roch Univerzity v Pittsburghu, 

štáte Pensylvánia konala vernisáž 

výstavy známeho umeleckého 

fotografa Rastislava Mišíka. 

V tejto súvislosti sme sa opýtali 
autora, ako došlo k tejto spoluprá-
ci, prečo práve výstava v Amerike a 
aké plány má autor do budúcnos-
ti. „V roku 2000 som mal to šťastie 
študovať cez exchange program na 
Slippery Rock University v Pensyl-
vánií Jeden z mojich amerických 
spolužiakov sa stal medzičasom 
profesorom na istej univerzite v cen-
tre Pittsburgu. Po mojom odchode 
sme zostali v kontakte a nedávno 
prejavil záujem priniesť výstavu 
Štiavnica do Pensylvánie“ 

Štiavnica bude takýmto spôso-
bom dôstojne odprezentovaná na 
pôde, akou je renomovaná univer-

zita. Je to potešujúce a pocta nielen 
pre samotného autora, ale aj pre 
Banskú Štiavnicu. „Prekvapilo ma, 
že aj v čase súčasnej fi nančnej krízy 
bola schopná americká strana pre-
zentáciu zorganizovať a plne hra-
diť. Taktiež ma úprimne nadchol a 
naplnil radosťou záujem študentov, 
pedagógov o naše mesto a kraj. Vý-
stava sa 1. januára 2009 presunie 
na 2. školu, a to akadémiu Filmam-
kers, ktorá taktiež podporila tento 
projekt.“

Nadšenie z výstavy umeleckých 
fotografi í potvrdila aj slovenská 
komunita v Pensylvánii Sponzo-
ri, ktorých pri tejto príležitosti 
treba spomenúť a za čo im patrí 
poďakovanie, sú: Point Park Uni-
versity Department of Journalism 
and Mass Communication, Point 
Park University Department of 
Humanities and Human Science, 

Western Pensylvánia Slovak Cul-
tural Association, Point Park Uni-
versity School of Arts and Science, 
Pittsburgs Filmmakers, Point Park 
University National Press Photo-
graphers Association a American 
Society of Media Photographers 
Pittsburgh.
Ako sa predáva vaša nová publi-
kácia o Banskej Štiavnici? 

„Kniha „Štiavnica“ vyšla na kniž-
ný trh v priebehu tohto roka v limi-
tovanom náklade 1000 ks. Distribú-
cia bola zabezpečená cez Artfórum. 
Kniha sa relatívne dobre predáva a 
myslím si, že v priebehu budúceho 
roku bude už vypredaná. Dotlač už 
určite nebude“, dodáva p. Mišík.

Rasťovi Mišíkovi je Štiavnica veľ-
mi blízka aj preto, že od narodenia 
chodieval na predĺžené víkendy a 
prázdniny k starým rodičom na 
Piarg (Štiavnické Bane). Vnímal od 

malička okolitú prírodu a postu-
pom času si tento kraj zamiloval a 
rád sa sem vždy vracal. Momentál-
ne prechodne býva na Piargu spolu 
so svojou rodinou. „Štiavnica je 
pre mňa ako škola života, ako jed-
na rodina, občas plná huncútstva, 
občas nenávistná, niekedy plná lá-
sky a porozumenia. Niektorí tomu 
hovoria diagnóza. V Bratislave som 
založil pred 5 rokmi sieť obchodov 
Kodak Express v istých shopping 
censtrách. V blízkej budúcnosti sa 
však chcem zamerať už iba na ume-
leckú fotografi u. Rád by som vydal 
knihu o Slovensku. Bude to práca 
na niekoľko rokov, aby bola v knihe 
zachytená typická slovenská krajina 
so všetkým významným a zaujíma-
vým“, na záver dodáva autor.

Rasťovi Mišíkovi prajeme v jeho 
tvorbe veľa úspechov a nových in-
špirácií. Michal Kríž

Rasťo Mišík vystavoval v Pensylvánii
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Jazyková polícia

Počuli sme, prečítali sme si

„Vy analyzujete po večeroch po-
tencionálne zábery.“ (Markíza 
5.5.2008, Teleráno)
Správne: potenciálne
„Môže sa postaviť, ale aj nemusí – 
hovorí majiteľ potencionálneho 
investora.“ (Sme, príloha Reality, 
29.3.2008)
Správne: potenciálneho
Synonymum slov možný, uskutoč-
niteľný je iba potenciálny. Od slo-
va potenciál tvoríme aj prídavné 
meno potenciálový (potenciálové 
pole – odb. fyzikálny výraz).  NB

dokončenie z 1.str.

K aktualizácii fi lmov dochádza mi-
nimálne 3 mesiace pred premiérou 
fi lmu v kinách. K premiére dochá-
dza väčšinou vo vybraných multi-
plexoch veľkých miest, v ktorých 
návštevnosť pri uvedení fi lmu na 
trh zabezpečí veľkú reklamu a tým 
aj reťazovú dobrú, či zlú recenziu 
priamo od divákov. Práve kvôli 
tejto stratégii distribútorov sa fi lm 
dostáva do menších a malých kín 
o pár mesiacov neskôr. Multiplexy 
sú schopné prijať viac návštevníkov 
naraz v priebehu jedného dňa a pri 
veľkom počte obyvateľov je zaruče-
ná vysoká návštevnosť. 

Kapacita
Kino Akademik má kapacitu 129 

sedadiel. Ak vieme, že nám distri-
bučná spoločnosť dodala fi lm, kto-
rý mal obrovský úspech vo veľkých 
kinách, sme aj my schopní zabez-
pečiť viac premietaní. Filmy vybe-
ráme z rôznych distribučných spo-
ločností a väčšinou ide o tie tituly, 
ktoré boli podľa rebríčka nielen v 
zahraničí, ale aj u nás umiestené na 
popredných miestach, podľa úspeš-
nosti návštevnosti, ale aj recenzií 
kritikov. Oneskorenie premietania 
u nás však nie je veľké, väčšinou 
ide o mesiac, najviac dva. Nie kaž-
dý fi lm, ktorý je kasovo úspešný, sa 
vzhľadom na rozsah premietania 
u nás zaradí do plánu. Snažíme sa 
však vyberať rôzne žánre, aby mal 
každý divák možnosť výberu. Sú to 
väčšinou fi lmy áčkového formátu, 
to znamená, že patria vo svojom 
žánri medzi tie lepšie. 

Návštevnosť
Priemerná návštevnosť v ban-

skoštiavnickom kine je za tento rok 
33 divákov na jedno premietanie, 
čo je v súčasnej dobe primeraný 
priemer v porovnaní s kinami z 
iných miest, ktoré majú približne 
rovnaký počet obyvateľov ako naše 
mesto. Ak je návštevnosť nízka, t.j. 
nízke príjmy (tržby) z predaja vstu-
peniek, nemôže sa kino plnohod-
notne modernizovať, a to hlavne po 
technickej stránke. Z tohto dôvodu 
mestá a obce na Slovensku musia 
kiná neustále dotovať. Pri každo-
ročnej stúpajúcej výške nákladov 
na energie sa aj prevádzkovanie kín 
neustále predražuje. 

Prevádzkové náklady
Rozpočet na rok 2008 bol 

schválený vo výške 453.000,-Sk 
(15.036,85€). Čerpanie z rozpočtu 
k 30.9.2008 bolo vo výške 145.000,-
Sk (4.813,12€) (energie, mzdy + 
odvody, požičovné, poštovné a te-
lekomunikačné služby, materiál), 
celkové príjmy k 30.9.2008 boli 
vo výške 105.000,-Sk (3.485,36 €) 
(kino + letné kino).

Modernizácia 
Naše kino by potrebovalo zmo-

dernizovať nielen priestory, ale aj 
zastarané technické vybavenie pre-
mietarne. Pre lepšiu predstavu napr.: 
1 pár premietacích strojov stojí cca 
1,5 mil. Sk (cca 49.790,88€), klima-
tizácia od 2 mil. Sk (66.387,84€) a 
cena 1 pohodlného kresla sa po-
hybuje okolo 5.000,-Sk (165,97€). 
Takáto kompletná rekonštrukcia 
by si vyžadovala pár miliónov Sk. 
Niekedy naozaj stačí, že vypadne 
jeden technický prvok a kino sa 
môže na dlhšiu dobu zavrieť. Vý-
bava slovenských kín je zastaraná. 
Kiná so zvukom Dolby digitál sa 
dajú spočítať na prstoch rúk, Pro 
Logic má asi polovica slovenských 
kín a ostatné sú s mono zvukom. 
Prevádzkovateľ, ktorý neinvestuje 
do jeho modernizácie, prakticky 
nemá šancu prilákať doň divákov. 
Tržby zo vstupného sú často pre 
kiná jediným príjmom, polovicu 
odvádzajú distribútorovi, ďalej sú 
to náklady na premietača, poklad-
níčku, upratovačku a prevádzkové 
náklady (energie). Pritom stúpajú-
ce ceny energií sa nemôžu adekvát-
ne premietnuť do ceny vstupného, 
vstupenky by boli nepredajné. 

Premietanie
Niektoré kiná premietajú 7 dní v 

týždni, ale väčšina zo slovenských 
kín už premieta len v lete, pretože 
nemá na kúrenie v zime. U nás pre-
mietame 2 krát do týždňa. V utorok 
o 19.00 hod., premietame fi lmy pre 
náročnejších divákov vo Filmovom 
klube, komerčné premietanie je za-
radené na sobotu o 18.30 hod. 

Propagácia
Propagácia prebieha hneď na 

niekoľkých úrovniach. Odd. kul-
túry cestovného ruchu a športu, 
ktoré spravuje po technickej aj 
programovej stránke kino, zabez-

pečuje aj propagáciu titulov, a to 
na štiavnickej web stránke (www.
banskastiavnica.sk), kde je vždy 
uvedený nový titul minimálne dva 
dni pred premietaním, v Štiavnic-
kých novinách má kino vyčlenenú 
svoju plochu, kde sa v každom čísle 
zverejňuje reklama na nové tituly a 
v neposlednom rade aktualizujeme 
plagáty s informáciami o premieta-
ní na vývesných plochách mesta.

Novinky
Ako nám prezradila vedúca kina 

Akademik p.Zuzka Patkošová, pre 
divákov bude veľmi milým osvie-
žením animák Wall-E (29.11.), 
fi lm je o tom, ako dopadneme, ak 
budeme sedieť len pri PC a TV 
a neprejdeme sa radšej do kina. 
Ďalej to bude kontroverzný fi lm o 
kontroverznom umelcovi Janovi 
Saudkovi (2.12.), či komédia Mam-
ma Mia (12.12.) so skvelou hudbou 
nezabudnuteľnej švédskej skupiny 
ABBA.

V Novom roku 2009 sa stretneme 
hneď na začiatku pri slovenskom 
fi lme Dušana Rapoša Cinka Panna. 
Bližšie info o fi lmoch sa dočítate na 
stránkach ŠN.

Budúcnosť
Aká bude budúcnosť nášho kina, 

je momentálne ťažké odhadnúť. 
Multiplexy na Slovensku ponúkajú 
rovnaké fi lmy ako v našom kine, 
aj keď iste s lepším zvukom, pred-
stihom a pohodlím. Pritom však 
cena vstupného je viacnásobne 
vyššia ako u nás, ak sa multiplex 
rozhodne navštíviť Štiavničan, platí 
navyše aj za dopravu. Zachovanie 
štiavnického kina je však nielen 
otázkou fi nančnej efektivity, ale 
aj rozvoja kultúry v našom meste. 
Najmä mimo turistickej sezóny je 
kino jednou z mála možností uži-
točného trávenia voľného času pre 
deti i mládež, ale i dospelých. Aj 
keď kino v našom meste najmä zá-
sluhou pochopenia vedenia mesta a 
poslancov Mestského zastupiteľstva 
nestojí pred existenčnou otázkou, 
mohli by sme si všetci dať otázky: 
Kedy naposledy som bol v kine? 
Nestálo by za to ísť si pozrieť neja-
ký dobrý fi lm a uprednostniť veľké 
plátno a špecifi ckú atmosféru pred 
pohodlím domácej obývačky? Ur-
čite by to stálo za to...

Michal Kríž, Zuzka Patkošová

Fakty, zaujímavosti a aktuality banskoštiavnického kina

Budúcnosť kina Akademik

Mestská polícia upovedomu-
je fyzické osoby, fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie ako aj 
právnické osoby na povinnosť 
čistenia chodníkov v zimnom ob-
dobí pred svojimi nehnuteľnosťa-
mi v zmysle Čl. 6 ods. 3 platného 
Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/2002 na ochranu verejného 
poriadku v meste Banská Štiav-
nica. Právnické a fyzické oso-
by, ktoré spravujú bytový fond, 
alebo iný nehnuteľný majetok, 
majitelia rodinných domov, sú 
povinní zabezpečiť, aby chodník 
hraničiaci s nehnuteľnosťou, ako 
aj schody po celej šírke chodníka, 
keď nie je chodník, tak pás širo-
ký 1,5 metra hraničiaci s nehnu-
teľnosťou a potrebný ku chôdzi, 
boli riadne, včas a v potrebnom 
rozsahu čistené. Počas zimného 
obdobia, aby bol z nich odstrá-
nený sneh a pri poľadovici boli 
posypané vhodným materiálom, 
ktorý zdrsňuje námrazu alebo 
ľad, a to po celej šírke. 

Chodníky sa musia čistiť den-
ne. Čistením chodníkov sa rozu-
mie povinnosť zametať, odstrániť 
blato, sneh, odpadky a inú nečis-
totu. Ak je to nutné, treba chod-
ník očistiť aj v priebehu dňa. 

Zabezpečenie čistenia chod-
níkov pred obchodnými alebo 
prevádzkovými miestnosťami 
je povinnosťou ich majiteľov. V 
prípade nedodržania povinnos-
tí uvedených vo VZN môže byť 
voči majiteľom nehnuteľností ve-
dené priestupkové konanie a ulo-
žená sankcia (bloková pokuta). 

JUDr. Dušan Lukačko 

Údržba 
chodníkov



6 27. novembra 2008ZAUJÍMAVOSTI

Tento príspevok je venovaný 

predovšetkým priateľom prírody a 

ľuďom, ktorí tieto posledné pekné 

dni venovali prechádzkam po 

prírode ako aj turistom, ktorí ná-

hodou zavítajú do našich končín. 

Práve tieto posledné krásne dni 
sme sa my, niektorí obyvatelia, 
mali možnosť presvedčiť, že príro-
da v okolí Sitna nám okrem mno-
hých krás ponúka aj nemálo pre-
kvapení. Jedným z nich bolo práve 
predstavenie, ktoré nám predviedli 
niekoľkí neohrození dobrodruho-
via z radov antolských poľovníkov 
v okolí Rovní, malej osady ležiacej 
pár kilometrov od Sv. Antona po 
ceste na Sitno.

Donedávna platilo, že poľov-
níci lovili poľovnú zver, prípadne 
zastrelili zviera, ktoré bolo túlavé, 
choré, agresívne, alebo samotné 
pytliačilo na lesnú zver. Najnovšia 
móda u nás je strieľať miestnych 
psov v blízkosti ľudských obydlí 
a na súkromnom majetku. Druhá 
možnosť je, že si niekto pomýli 
bieleho špica napríklad s diviakom 
alebo srnou na vzdialenosť pár 
metrov, čo je nepravdepodobné, ak 
je to skúsený poľovník, ktorý navy-
še pozná miestne pomery.

Tu však nejde o niekoľko nevin-
ných psích duší, to je len posledná 
kvapka v pomyselnom pohári tr-
pezlivosti. Viete si predstaviť, že by 
vám a vašej rodine každý deň hro-
zilo, že keď robíte v záhrade, môže 
vás niekto zastreliť, že sa pôjdete 
prejsť s rodinou a prípadne so svo-
jím zvieracím miláčikom a niekto 
sa vám bude vyhrážať, a to všetko 
pár metrov od vášho príbytku? 

Alebo máte strechu prevŕtanú za-
blúdenými guľkami. 

Pre niekoho fi kcia a pre niekoho 
reálny život, síce v našich civilizo-
vaných končinách neuveriteľný, 
ale predsa skutočný. To je realita 
Rovní. Mnohí ani netušia, že naj-
väčším nebezpečenstvom, ktoré na 
nich číha v týchto končinách, nie je 
líška, diviak alebo náhodou med-
veď, ale ľudia, ktorí namiesto toho, 
aby dbali na dodržiavanie zákonov 
a správali sa podľa nich, ich ne-
rešpektujú a sú na to dokonca hrdí. 
Čo ak si niekto pomýli diviaka nie 
s bielym špicom, ale s vaším štvor-
ročným dieťaťom v bielom tričku, 
ktoré odbehlo od vás o dvadsať 
metrov ďalej, pretože našlo ježka? 
Čo keď sa prídete pozrieť na krásnu 
prírodu a budete si chcieť vychut-
nať príjemnú atmosféru a namiesto 
toho vám bude niekto strieľať oko-
lo hlavy? Alebo zistite, že ten veselý 
pán s puškou na chrbte a v zele-
nom je až príliš veselý na to, aby 
bol triezvy? V každom prípade ak 
máte radi trocha adrenalínu a vie-
te rýchlo utekať, ste tu vítaní. Pre 
mierumilovnejšie povahy odporú-
čame bezpečnejšiu, aj keď ťažšie 
schodnú, cestu z opačnej strany, od 
Počúvadlianskeho jazera. 

My domáci, pre ktorých už 
stratili Rovne atmosféru pokoja, 
zas môžeme svoj voľný čas tráviť 
obiehaním úradov, sťažovaním sa 
a dúfaním, že sa to v našom okolí 
čoskoro zmení. Bezpečnosť patrí 
predsa medzi základné ľudské prá-
va v demokratickej spoločnosti. A 
vyberaná partia poľovníkov musí 
pochopiť, že poľovnícky zákon nie 
je zdrap papiera a naučiť sa rozo-

znávať jednotlivé druhy zvierat na 
základe ich veľkosti, farby, prípad-
ne zvukov, ktoré vydávajú. Alebo, 
že im konečne niekto zatrhne aro-
gantné bohorovné správanie, ktoré 
doteraz predvádzali.

Mimochodom poľovnícky zá-
kon v skratke hovorí: Priestupku 
na úseku lesného hospodárstva sa 
dopustí ten, kto voľne púšťa psov 
okrem psov poľovníckych a služob-
ných. Súkromný pozemok je úsek 
lesného hospodárstva? Právo po-
ľovníctva možno vykonávať len na 
poľovníckych pozemkoch, ktoré sú 
uznané za poľovný revír, zverník 
alebo samostatnú bažanticu. Po-
ľovnícka stráž je oprávnená usmr-
covať v poľovnom revíre psy, ktoré 
mimo vplyvu svojho vedúceho a vo 
vzdialenosti väčšej ako 200 metrov 
od najbližšieho trvale obývaného 
domu hľadajú alebo prenasledujú 
zver alebo sa k nej plazia. Psíkovia, 
ktorých páni poľovníci zastrelili, si 
nevedeli uloviť ani vlastný chvost, 
neboli cvičení na stopovanie, sle-
dovanie a naháňanie zvery, boli len 
zvyknutí byť priateľskí k ľuďom, 
pretože im nikto neubližoval, a na 
to doplatili. 

Na zamyslenie stojí používanie 
zbraní. Prečo musia dodržiavať 
prísne pravidlá na držanie a pou-
žitie zbrane napríklad policajti a 
poľovníci sú takmer v zabudnutí? 
Ako si môže niekto dovoliť vyhrá-
žať sa, že zastrelí vášho psa, ktorý 
je od vás vzdialený päť metrov a 
ste s ním na ceste kúsok od vášho 
domu, a nie v jeho revíre? Už dlh-
ší čas čakáme, čo sa zmení, zrejme 
čakať a dúfať nestačí....

Alexandra Sviteková, Rovne

Pytliaci alebo poľovníci?
„Haló, našli sme v kontajneri 

vyhodené šteniatko. Čo máme 

prosím Vás robiť?“

Takto sa začal telefonát v piatok, 
14.11. večer. Volal nám chlapec, 
ktorý bol na prechádzke so svojím 
psom a z kontajnera pri bývalej 
márnici pri cintoríne na Medike 
počul plačlivé mrnkanie šteniat-
ka.Vybral ho a zavolal nám. 

Po šteniatko sme hneď išli. Na 
naše prekvapenie bolo čerstvo na-
rodené. Priniesli sme ho domov... 
a začal sa kolotoč. Veľmi sme si 
priali aby, prežilo, snažili sme sa, 
ale nepodarilo sa nám to, o dva 
dni v nedeľu umrelo. Pravdepo-
dobne malo aj nejaké vnútorné 
zranenia, začalo aj krvácať. Ten 
„človek“ ho musel do kontajnera 
jednoducho hodiť ako odpadky.

Pýtam sa drahé človečenstvo, 
je ľudské vyhodiť bezbranného 
živého tvora do kontajnera? Je 
ľudské vyhodiť do kontajnera 
najlepšieho priateľa človeka? Je 
to normálne? Určite nie! Exis-
tuje iné východisko zo situácie, 
keď si človek kladie otázku, čo s 
nechceným šteniatkom? Určite je 
iné východisko, len treba trošku 
chcieť, posnažiť sa, pohnúť rozu-
mom. Stačí si len trošku vstúpiť 
do svedomia a mať aspoň za mak 
citu. Dotyčný ho asi nemal, bo-
hužiaľ. 

Nie je to jediný prípad vyho-
dených psov alebo šteniat na uli-
ci, to ani zďaleka nie. Napr. pred-
nedávnom známi našli pri Beluji 
v igelitovej taške štyri desaťdňové 
vyhodené šteňatá. Tie mali viac 
šťastia, žijú a dobrí ľudia, čo ich 
našli, im hľadajú nový domov. VM

Je to ľudské?

Svetový deň bez kožušín je kaž-

doročne štvrtý piatok v novembri, 

tento rok si ho pripomíname dňa 

28.11.2008.

Prehistorický človek lovil zviera-
tá, aby získal potravu a kožušiny pre 
svoje prežitie, obliekanie do kožuši-
ny bolo preňho životne dôležitou 
potrebou. Zmena klímy, prostredia 
a mentálny vývoj človeka zmenil aj 
jeho životný štýl. Z človeka zberača 
a lovca sa stal človek civilizovaný. 

Postupom času sa v treťom tisícročí 
nosenie kožucha zmenilo na sym-
bol snobizmu, luxusu a zbytočnej 
krutosti. Napriek tomu sa vo svete 
ročne odchová a usmrtí 35 - 40 mi-
liónov kožušinových zvierat. Tento 
počet predstavuje 109 589 zvierat 
denne, 4 566 usmrtených zvierat 
každú hodinu a 76 zvierat zabitých 
každú minútu. Medzi tieto zvieratá 
sa nerátajú tie, ktoré uhynú na far-
mách ešte pred „použitím“ - 20% 
úmrtnosť predstavuje 8 miliónov 

uhynutých kožušinových zvierat 
ročne, teda 9 zvierat uhynutých 
každú minútu kvôli zlej starostli-
vosti (Sloboda zvierat).

Avšak nielen líšky a norky stráca-
jú svoje kožušiny. Aj najlepší pria-
telia človeka – psy a mačky, majú 
krutý osud. „Vďaka“ najinteligent-
nejším tvorom na Zemi - ľuďom, 
ich zomiera viac ako 11 000 denne. 
Chovatelia psov a mačiek, predtým, 
ako predáte mačiatka, či šteniatka 
najmä do niektorých zahraničných 

výkupov, vždy porozmýšľajte nad 
tým, či je to to správne, čo chcete 
urobiť. Mnohé zvieratá z výkupov 
skončia ako rukavice, klobúky či 
kabáty... Je to správne? Určite nie.
Hlavne to nie je fér pre tie zvieratá, 
ktoré v krutých bolestiach zomie-
rajú pre našu najnovšiu módu, či 
ľahostajnosť.

Pripojte sa aspoň k pomyselnému 
protestu a prestaňte nosiť kožuchy. 
Veď povedzme si úprimne, nie je to 
pre nás životne dôležitá vec.  VM

28.11.2008 – Svetový deň bez kožušín



727. novembra 2008 KULTÚRA

Máte už pre vášho partnera 

zaujímavý darček pod stromček? 

Ak nie, máme pre vás tip. Na 

sviatok sv. Štefana (26. decem-

bra) vystúpia v fantastických 

priestoroch Evanjelického kostola 

v Banskej Štiavnici Cigánski diabli 

s programom popretkávaným 

interpretáciou vianočných piesní 

a kolied. 

Tento koncert bude iste pek-
ným spríjemnením vianočných 
sviatkov pre všetkých Štiavničanov 
i návštevníkov mesta, ktorí tak 
budú mať dôvod po dvoch dňoch 
hodovania vyraziť na príjemnú 
prechádzku do mesta za kvalitnou 

kultúrou. Lístky si je možné za-
kúpiť v Informačnom centre na 
Námestí sv. Trojice, cena lístku v 
predpredaji 200 Sk, na mieste 250 
Sk. Pre tých, ktorí majú radi sú-
ťaže, máme dobrú správu. Dva 
lístky na tento koncert patria 
medzi ceny v našej tradič-
nej vianočnej súťaži, o ktorej 
nájdete informácie na prvej 
strane. 

Viac informácií o koncerte zís-
kate aj na telefónnom čísle 045 694 
96 53, resp. 045 694 96 50. 

Organizátorom podujatia je 
Mesto Banská Štiavnica v spolu-
práci s Evanjelickou cirkvou a.v.

rm

Štefanský koncert 
s Cigánskymi diablami
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Inzercia

Cie om národného projektu IIIa je 
na základe identi  kácie individuálnych 
kvali  ka ných potrieb uchádza ov o za-
mestnanie a záujemcov o zamestnanie 
u ah enie ich vstupu a návratu na trh 
práce prostredníctvom vzdelávania a 
prípravy pre trh práce zodpovedajúceho 
požiadavkám pracovných miest a indi-
viduálnym potrebám uchádza ov o za-
mestnanie a záujemcov o zamestnanie. 

alším cie om je sústavné znižovanie 
podielu uchádza ov a záujemcov o za-
mestnanie bez ukon eného základného 
a stredného odborného vzdelania na cel-
kovom po te evidovaných uchádza ov 
o zamestnanie a záujemcov o zamest-
nanie. 
Vzdelávanie a príprava pre trh práce 
je teoretická alebo praktická príprava, 
ktorá umožní uchádza ovi a záujemcovi 
o zamestnanie získa  nové vedomosti a 
odborné zru nosti na ú el pracovného 
uplatnenia vo vhodnom zamestnaní; 
zvýšenie, rozšírenie, zmenu alebo za-
chovanie doterajšej kvali  kácie, alebo jej 
prispôsobenie technickému rozvoju na 
ú ely pracovného uplatnenia uchádza a 
a záujemcu o zamestnanie vo vhodnom 
zamestnaní. Vzdelávanie a príprava 
by mali re  ektova  nielen individuálne 

potreby uchádza ov a záujemcov o 
zamestnanie, ale aj potreby ekonomiky 
a rozvíjajúcich sa odvetví spolo nosti. 
Okrem vzdelávania je obsahom pro-
jektu i zamestnanecká prax. V rámci 
nej má projekt vytvori  priestor zamest-
návate ovi na odskúšanie uchádza a 
o zamestnanie v pracovnom procese 
bezprostredne pred jeho potenciálnym 
prijatím do pracovného pomeru. 
Cie ové skupiny projektu sú uchádza-
i o zamestnanie, zamestnávate ské 

subjekty a záujemcovia o zamestnanie 
pod a osobitného lenenia. 
V priebehu implementácie projektu 
2006-2008 bolo zrealizovaných 39 kur-
zov zameraných na prípravu na za atie 
samostatnej zárobkovej innosti, zvára , 
SBS, opatrovate stvo, operátor CNC ob-
rábacích strojov, ašník, kuchár, obsluha 
motorovej píly, obsluha plynových a tla-
kových zariadení, nástrojár, strojník sta-
vebných strojov, ú tovníctvo a da ová 
sústava, murár, operátor výroby hliníko-
vých odliatkov. Je predpoklad do konca 
implementácie NP IIIa spusti  VzPrTP na 
získanie vodi ského oprávnenia sk. C, 
kurzy ECDL pre za iato níkov 
i pokro ilých s predpokladaným po tom 

zaradených 76 uchádza ov o zamest-
nanie. Celkový po et zaradených UoZ 
a ZoZ k 30.9.2008 predstavoval 601 
uchádza ov o zamestnanie a záujemcov 
o zamestnanie. Celková zazáväzkova-
ná suma s dodávate mi vzdelávania a 
prípravy pre trh práce predstavuje 4, 3 
mil. Sk.
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici zabez-
pe oval i vzdelávanie a prípravu pre trh 
práce pre uchádza ov o zamestnanie s 
písomným prís ubom od zamestnávate-
a, s cie om prija  absolventov vzdelá-

vania do pracovného pomeru alebo do 
obdobného pracovného vz ahu. 
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici sa zapojil 
i do vyhlásených výziev na predkladanie 
projektov s cie om riešenia aktuálnej si-
tuácie na trhu práce v regióne. 
Projekty „Komplexné vzdelávanie a prí-
prava pre trh práce v strojárskych profe-
siách“, „Operátor CNC 
obrábacích strojov“, 
„Operátor výroby hli-
níkových odliat-
kov“, „Vzdeláva-
nie a príprava 
pre trh práce v profesii murár“ reagujú na 
momentálnu situáciu na trhu práce, kedy 

pracovná sila nedokázala pružne reago-
va  na zvyšujúce sa kvali  ka né potreby 
trhu práce. Ambíciou týchto projektov je 
cieleným vzdelávaním zvýši  zamest-
nate nos  uchádza ov o zamestnanie 
a záujemcov o zamestnanie, prispie  k 
zníženiu regionálnych disparít v kvali  -
ka nej štruktúre ponuky pracovnej sily 
a dopytu zo strany zamestnávate ov u 
robotníckych profesií. 
Národný projekt NP IIIa uplat ovaním 
širokého okruhu vzdelávania a prípra-
vy pre trh práce, zameraných na po-
skytovanie rozli ných typov zru ností, 
umož uje uchádza om a záujemcom o 
zamestnanie zlepši  celkovú orientáciu 
na trhu práce, zlepši  schopnos  h ada , 
získa  a udrža  si zamestnanie, zlepši  
zamestnate nos , získa  zamestnanie 
u konkrétneho zamestnávate a, alebo 
za a  prevádzkova  samostatnú zárob-
kovú innos . 

Projekt je podporený v rámci opera -
ného programu SOP Z spolu  nan-
covaného z Európskeho sociálneho 
fondu. 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 

Realizácia národného projektu 
NP IIIa Vzdelávanie a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax 

v programovom období 2004-2006 na ÚPSVaR v Banskej Štiavnici 

Sektorový opera ný program udské zdroje (SOP Z) 
Priorita 1:Rozvoj aktívnej politiky trhu práce 

Opatrenie 1.3:Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádza ov o zamestnanie s cie om zlepši  ich možnosti na trhu práce
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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
 ZATVORENÉ

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

Na pozvanie Centrálneho 

banského múzea v Lewarde 

(Francúzsko - Picardia - 150.000 

návštevníkov ročne) som sa 

zúčastnil medzinárodného 

kolokvia s názvom Banícka 

krajina, kontroverzné dedičstvo. 

Uvedený región patrí k známym 

banským revírom v okolí mesta 

Lille pri hraniciach s Belgickom, 

kde za prácou do uhoľných baní 

odchádzali v 20. a 30. rokoch 

20.storočia aj naši predkovia. 

Vo svetoznámej oblasti spoje-
nej s baníctvom, zostali v krajine 
viditeľné obrovské haldy, šachtové 
budovy, úpravnícke zariadenia, 

obytné štvrte - kolónie s typickou 
stavebnou architektúrou. Zaniete-
ní ľudia, ktorí časť týchto hodnôt 
chcú zapísať na listinu UNESCO. 
Na túto udalosť sa systematicky 
pripravujú a pozvali reprezentan-
tov 7 európskych štátov (F, UK, 
I, D, B, PL, SK) a Tuniska. Ako 
zástupca zo Slovenska som vystú-
pil s prednáškou s názvom Vplyv 
baníctva a hutníctva na životné 
prostredie regiónu Banskej Štiav-
nice. Odborníkov i diskutujúcich 
najviac zaujímala oblasť vplyvu 
hutníctva na životné prostredie 
v období 18. – 20.stor. a ako sa 
príroda i obyvatelia vyrovnali s 
negatívnymi dopadmi odlesnenia 

haldového materiálu s toxickými 
prvkami a aký je súčasný vzhľad 
krajiny. Bohatstvo archívneho 
materiálu ŠÚBA a SBM, doplne-
né o zábery z MPR, štiavnických 
tajchov a zbierok nášho múzea 
umožnilo pozitívnu prezentáciu 
Banskej Štiavnice a širšieho okolia 
na tomto medzinárodnom podu-
jatí. Kolegom z CMM v Lewar-
de, pod vedením riaditeľa múzea 
A. Dubuca (dvakrát navštívil B. 
Štiavnicu a zamiloval si ju), želám 
zapísanie tohto regiónu do zozna-
mu UNESCO, čím bude zvýraz-
nený význam ďalšieho banského 
revíru v Európe.

PhDr. Jozef Labuda, CSc.

Prezentácia Štiavnice vo Francúzsku

Inzercia

Vážení čitatelia, prostredníctvom 

rubriky ICM informuje by sme vás 

chceli pozvať na dve zaujímavé 

akcie ICM, ktoré sa uskutočnia 3. 

decembra 2008. 

O t á z k a 
zdravia a 
zdravého ži-
votného štý-
lu je v našej 

spoločnosti neustále aktuálna, na-
priek tomu si väčšina z nás nenájde 
čas alebo sa neodhodlá na pozitív-
nu zmenu v tejto oblasti. Dňom 
zdravia by sme vám radi dodali 
odvahu a inšpirovali vás jednodu-
chými nápadmi, ktoré môžu pri-

spieť k dlhému a zdravému životu. 
Príďte k nám načerpať informácie 
o zdravej výžive, vyskúšať si nená-
ročné a rýchle recepty, zacvičiť si 
jogu alebo sa zapojiť do tvorivých 
dielní so svojimi deťmi. Všetci ste 
srdečne vítaní v stredu 3. decem-
bra 2008 od 15.00 do 17.00 hodiny 
v priestoroch ICM Banská Štiav-
nica (MŠ Križovatka, horná budo-
va, II. poschodie).

Ak by ste svoje zdravie chceli 
podporiť tancom a dobrou nála-
dou, máme pre vás – študentov 
stredných škôl, pozvánku na Štu-
dentský vianočný ples, ktorý sa 
uskutoční 3. decembra 2008 v telo-
cvični internátu Strednej lesníckej 

školy. Slávnostné otvorenie plesu 
riaditeľkou ICM Banská Štiavnica 
je o 18.00 hod. Tešiť sa môžete na 
skvelú hudbu, zaujímavý program 
i na tradičnú tombolu. Podmien-
kou účasti je spoločenské obleče-
nie, ktoré vám však môže vyniesť 
titul Kráľa alebo Kráľovnej plesu. 
Lístky je možné zakúpiť za 280,-
Sk (9,29 €) v ICM Banská Štiav-
nica v čase konzultačných hodín 
(pondelok až piatok od 11.00 do 
17.00 hod.) alebo u členov Mest-
ského študentského parlamentu 
priamo vo vašej škole. Tešíme sa 
na vás.

Miriam Húšťavová 

riaditeľka ICM Banská Štiavnica 

Rubrika Informačného centra mladých Banská Štiavnica

ICM Banská Štiavnica informuje
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Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 100,-Sk si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie Krížovky 
z č.43/2008 znie: „Kto nepozná 
pravdu je iba hlupák, ale kto ju 
zatajuje je zločinec.“ 100,-Sk vy-
hráva Eva UHRINČAŤOVÁ, Kri-
žovatka 15, B.Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok Q. Ja-
sona.
A., rastliny s veľkými listami, trhal, 
časový úsek, túz, B., éra, sklad obi-
lia, existovali, vnímanie, C., bás-
nicky ňadro, oblak, diera do zeme, 
stenanie, kyslík, D., odev, druh 
látky, mačiatko, sláčik, slovenská 
doprava, E., ruské lietadlo, ústa, 
uvarené jedlo, útočenie, výkop, 
F., náuka o morálke, odborový 
zväz, výsledok klonovania, pádová 
otázka, G., Jozef česky, šál, zabijak, 
druh psov, H., opice, podarúnky, 
jednoduchá zbraň, druh zákuskov, 
francúzska predložka, I., Zlaté Mo-
ravce, skr., časť čižmy, oči, nádoba 

na kúpanie, spojka, J., studená po-
chúťka, tlačenie, stará žena, robia 
sa z nej svetre, K., Nela naopak, 
ohrada, nám patriaca, lúka česky, 
L., losovanie, koniec tajničky.

1., začiatok tajničky, 2., vypral, 
pulz, vlastnila, 3., po-
stavenie, dlhá pančucha 
- meno, zmrznutá voda, 
4., orgán sluchu, rieka 
po rusky, podaruje, Uči-
teľské noviny, ampér, 
5., citoslovce smiechu, 
Miroslava dom., seriál 
USA, Park kultúry, 6., 
samohláska zo slova rys, 
kosáky česky, jednoduché 
vozidlo, zvyšok po ohni, 
7., narias, ťažné zviera-
tá, poskladaj, 8., zviera 
podobné psovi, kýva, 
prať nár., 9., samohlásky 
slova dalo, jar, potopená 
loď, spoluhlásky slova niť, 
10., liter, pracuje na sala-
ši, krák bez dĺžňa, hrubý 

hlas, 11., v byte, zľaknutie, meno 
Patejdla, 12., Oľga, kopa slamy, 
vrchný odev, 13., udieraj, veľké 
zviera s chobotom, africký štát, po-
pevok, 14., ampér, vtáčik, domáce 
zviera, vozík, 15., kone naopak, 
hŕby, chlapec česky, 16., snívanie, 

časť Londýna, náš spisovateľ, 17., 
ruská rieka, stred tajničky, samo-
hlásky slova kakadu.

Pomôcky: Lenko, Soho, srpy, pra-
ti.

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA

Krížovka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Oznamy
Plaváreň ženám. Každý piatok 

od 14.hod. sa v priestoroch Mest-
skej krytej plavárne koná relaxač-
né popoludnie pre ženy (masáže, 
sauna, bazén). Všetky ženy, ktoré 
máte chuť po celotýždňovom zhone 
zrelaxovať, príďte medzi nás! Ste 
srdečne vítané! Bližšie informácie 
získate na tel.č.: 0908 648 707, príp. 
045/6912724.

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 mno-
hých oblastiach života väčšie fyzické 
a psychické požiadavky. Následkom 
toho stále viac ľudí trpí zdravotný-
mi problémami, napätím, nervo-
zitou, poruchami spánku, stresom, 
prejavujú sa nepriaznivé dôsledky 
jednostranného telesného zaťaženia 
a nedostatku pohybu. Práve preto 
majú v súčasnosti veľký význam 
metódy a techniky, ktoré pomáha-
jú 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 Rubigallu, na 
Námestí sv. Trojice, kde sa s nami 
naučíte zvládať uvedené problémy.

Pozvánky
Dňa 28.11.2008 (piatok) o 

16.hod. sa bude konať v baníckej 
krčme KAMI u p.Ing. Karabellyho 
pravidelné stretnutie bývalých ba-
níkov a ich sympatizantov. Príďte si 
zaspomínať medzi nás! Ste srdečne 
vítaní!

Organizátori podujatia

Novovznikajúci šachový klub 
„Opevnenie Štiavnice“ organizuje 
do konca roka dva šachové turnaje: 
30.11.2008 (nedeľa) pre žiakov ZŠ, 
študentov SŠ a juniorov do 21 rokov 
a 28.12.2008 (nedeľa) pre všetky ve-
kové kategórie. Bližšie info na tel.č.: 
0911 918 582, 0908 915 582. Pozý-
vame všetkých priaznivcov šachu!

Stredná odborná škola, Špitálska 
4 (Povrazník) v Banskej Štiavnici 
vás srdečne pozýva na „Deň otvore-
ných dverí“ dňa 2.decembra 2008 v 
čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. Po-
núkame vám bohatú škálu aktivít a 
prezentáciu zručností a schopností 
našich žiakov študijných a učebných 
odborov. Záujemcovia o našu školu 
získajú všetky potrebné informácie 
o možnostiach štúdia v jednotlivých 
odboroch, o mimoškolských akti-
vitách a ubytovaní a stravovaní v 
školskom internáte. Bližšie informá-
cie: 045/692 21 30; 045/691 15 54, 
kl.120 a kl.125

2.12. utorok, o 19.00, Filmový klub OKO

Dokumentárny fi lm, Česko/USA, 2007, 90 min., 
MN, vstupné: 60,- Sk/1,99€, s preukazom FK 40,-
Sk/1,33€
Film s podtitulom „V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu“, 
hovorí osobitým spôsobom surovo pravdivý životný prí-
beh hrdinu a odpadlíka. Podáva ho ako veľkolepú drámu, 
plnú farieb, vzrušujúcich obrazov, ale aj provokujúcich 
myšlienok, ilúzií a ideí.

29.11. sobota, 18.30, kino Akademik
USA, 2008, 98 min., animo-
vaná komédia, MP, vstupné: 
60,-Sk/1,99€

Nechať behať po plátne malého robota, ktorému prvú 
polhodinu robí spoločnosť len nemý šváb, je odvaha. 
Hrozí totiž, že aj to najvnímavejšie dieťa po piatich minú-
tach zaspí od nudy. Skúsení animátori z Pixaru túto ces-
tu napriek tomu riskli a dnes z boja o pozornosť publika 
môžu odísť so vztýčenou hlavou. Do snímky Wall-e sa im 
totiž podarilo zakomponovať dve silné zbrane. Prvou je 
ľúbostný príbeh medzi dvoma robotmi, ktorý ťaží z toho, 
že industriálna láska ešte stále nie je v kinematografi i úpl-
ne otrepaný žáner a je v ňom čo vymýšľať. Druhou pákou 
známeho animátorského štúdia je obdivuhodná práca s 
detailom. Napriek obmedzenej mimike Wall-eho „tváre“ 
sa tvorcom podarilo túto kôpku železa naplniť poriadnou 
dávkou emócii. 

USA, 2008, 9
vaná komédi
60,-Sk/1,99€

Nechať behať po plátne malého robo
polhodinu robí spoločnosť len nemý

Dokumentárny fi lm, Česko/USA, 2007, 90 min.,
MN vstupné: 60 - Sk/1 99€ s preukazom FK 40 -
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dokončenie z 1.str.

Ona túži po dotykoch.
Samuel túži postaviť reverzné 
koleso. Stupňovité vodné stupy. 
Rosgrund.
Rosgrund?
Jazero Rosgrund.
Jazero? Zase jazero?“

Autorka, predstaviteľka 
postmodernej slovenskej prózy, 
nie je banskoštiavnickou rodáč-
kou, ale väčšinu svojho pracov-
ného a rodinného života strá-
vila v našom meste. Pravidelne 
sa umiestňuje na popredných 
miestach v literárnych súťažiach. 
Veľkú pozornosť verejnosti vyvo-
lal jej posledný román, čerpajú-
ci námet z Banskej Štiavnice 18. 
storočia. ŠN

Vianočná súťaž

Žiaľ, romantická doba tru-
badúrov a potulných spevákov je 
už dávno za nami. Dnešnej pre-
technizovanej dobe vládnu iné 
priority. Veď aj na vyjadrenie naj-
vznešenejšieho ľudského citu nám 
niekedy stačí zjednodušená SMS-
ka. O to viac poteší poznanie, že 
sa medzi nami nájdu talentovaní 
ľudia, ktorí objavujú v literárnej 
tvorbe protiváhu k starostiam 
všedných dní. Prostredníctvom 
bohatej pokladnice umeleckej 
reči vedia vyjadriť zložitosti pul-
zujúceho života, svoje myšlienky, 
pocity, fantázie a opísať aj to, čo 
iní nevidia. S citlivou ľahkosťou 
dokážu zvážiť, vybrať a poskladať 
tie správne slová a neraz pomeno-
vať nepomenovateľné a vysvetliť 
nevysveliteľné stavy ľudskej duše. 
Tento tvorivý proces by sa dal 
podľa Petrarcu prirovnať k výrobe 
ružového oleja: „Tisíce ruží treba 
použiť, aby sme získali gram čistej 

esencie, akou je napríklad báseň.“ 
A práve snaha spoznávať, podpo-
rovať a možno niekedy i správne 
usmerňovať takéto talenty bola 
pred štrnástimi rokmi nosným 
pilierom myšlienky zrodu literár-
nej súťaže „Inšpirácie spod Sitna.“ 
Dňa 19.11.boli v Rubigalle sláv-
nostne cenení najlepší autori jed-
notlivých kategórií, aj keď podľa 
slov členiek poroty Mgr. R.Tali-
govej, PhDr. N.Bujnovej a PhDr. 
O.Moravčíkovej, účasť i úroveň 
všetkých prác bola veľmi vysoká 
(zúčastnilo sa viac než 30 auto-
rov)a hodnotenie ťažké. Priznali, 
že neraz to boli zrniečka subjek-
tívnosti, ktoré naklonili jazýč-
ky váh pri rozhodovaní, pretože 
umenie ako „veličinu“ je možné 
zmerať iba srdcom. A tu sú mená 
ocenených autorov:
Poézia ZŠ: Stanka Kopálová, Kat-
ka Fajbíková, Nikolka Šušovicová
Próza ZŠ: Gregor Petrikovič, 

Kristínka Kobeľová, Maroško Po-
mothy
Próza SŠ aVŠ: Petra Filipová,Lu-
cia Budinská, Veronika Inglotová
Próza dospelí: Júlia Kikinderová, 
Alica Gajanová
Poézia dospelí: Daniela Allegra, 
Eva Valachyová, Alica Gajanová, 
Daniela Bubelková
Cena poroty: Katarína Kissová 

Atmosféru slávnostného vy-
hlasovania výsledkov spestrili 
prednesom niektorých víťazných 
prác Mária Bucholcerová a Janka 
Bernáthová. Organizátori tohto 
podujatia Živena, spolok sloven-
ských žien a Mestská knižnica v 
Banskej Štiavnici ďakujú všetkým 
autorom za účasť, členkám poro-
ty za ich čas, snahu a ochotu pri 
hodnotení jednotlivých prác a v 
neposlednom rade štedrým spon-
zorom za krásne a hodnotné ceny 
pre víťazov.

Janka Bernáthová

Inšpirácie spod Sitna

Dňa 16.11.2008 v nedeľu, sa už 

po šiestykrát otvorili dvere kul-

túrneho domu vo Svätom Antone 

pre milovníkov hry na heligónku, 

spevákov, tanečníkov, jedno-

ducho milovníkov slovenského 

folklóru. 

Už tradične akciu veľkolepo 
otvorili členovia folklórnej sku-
piny Sitňan z Banskej Štiavnice 
hrou na fujarách. Ďalej postupne 
vystúpili jednotliví heligonká-
ri, ktorí k nám zavítali zblízka aj 
zďaleka.

Všetkých sme srdečne privítali 
a odmenili búrlivým potleskom. 
Prišli k nám z Beluja – Jozef a Mi-
loš Dubovskí, z Banského Studen-
ca – Pavel Brada, z Banskej Belej 
– Matúš Mojžiš, zo Štefultova – 
Andrej Hudec, z Novej Bane – Jo-
zef Suchý, z Krupiny Matúš Kohút 
a pán Boroš,z Čeloviec Ján Benko 
a Otto Bajtoš, z Piešťa – Ján Se-
kereš, z Rimavskej Soboty – Jaro 
Petrinec , zo Sebechlieb Milan 
Skokan a z Hrušova – Anton Ben-
dík. 

Dovolím si tvrdiť,že najväčším 

prekvapením ročníka boli mla-
dí heligonkári z Hrušova pod 
vedením pána Hajdúcha. Bolo 
ich osem vo vekovom rozpätí 
7-15 rokov. Nedá sa slovami opí-
sať pocit, keď človek vidí naozaj 
oduševnenie hrať 7- ročné dieťa 
a hrdosť v očiach pána učiteľa. 
To, čo obecenstvo cítilo, prejavilo 
potleskom, ktorý mladých umel-
cov vrátil späť na javisko. Všetci 
diváci si s nimi potom zaspievali 
krásnu ťahavú pesničku.

Nedeľný program spestrili 
folklórne skupiny zo Svätého An-
tona a okolia – Červené jabĺčko 
pod vedením pani Anny Kuzmo-
vej, Sitňan s vedúcim Ing. Do-
minikom Kútnikom, Prenčovan 
pod vedením pani Anny Krígero-
vej. Ďalej sólisti Timea Koreňo-
vá, Miška Čunderlíková, Noemi 
Kružlicová, Danielka Kminiaková 
a fešák z Beluja Adam Dubovský.

Milý program pripravili aj Na-
tálka Soligová, Emka Baraňajová, 
na akordeóne ich sprevádzal pán 
Jozef Baraňaj. Akciu na vysokej 
úrovni moderoval pán Ján Furin-
da z Banskej Štiavnice, ktorému 

sa chcem aj touto cestou veľmi 
pekne poďakovať. Veľké ďakujem 
za príjemné podujatie patrí účin-
kujúcim, vedúcim folklórnych 
skupín, pracovníčkam obce,pani 
starostke Ing. Janke Koreňovej 
za ústretovosť pri prípravách ak-
cie, pánu Juskovi, pánu Skarbovi, 
Maťovi Buzalkovi, pánu Remeňo-
vi, pani Arvayovej za propagáciu, 
kuchárom pánom Buzalkovi a 
Mackovi (pripravili fantastickú 
kapustnicu), pánovi Baraňajovi za 
prípravu kulís a v neposlednom 
rade iniciátorke, spoluorganizá-
torke pani Anke Kuzmovej.

Svätoantonská heligóka by však 
nebola tou správnou akciou bez 
fantastického obecenstva.

Preto ďakujem všetkým, ktorí 
prišli a zaplnili sálu kultúrneho 
domu do posledného miestečka 
a vytvorili nezabudnuteľnú atmo-
sféru. Tým nám organizátorom 
dodali silu a chuť na organizova-
nie budúceho ročníka. Verím, že 
sa na ňom stretneme aspoň v ta-
kom hojnom počte a aspoň v takej 
dobrej nálade ako tento rok.

Martin Kminiak

Svätoantonská heligónka
Lahôdka pre všetkých milovníkov folklórnej hudby a zábavy 

6. decembra 2008 sa na Námestí 
Sv.Trojice a v Rubigalle uskutoční 
tradičné podujatie Batoh Miku-
lášskych prekvapení. Program:
15:00 – 15:30 - reprodukovaná 
hudba, koledy; 15:30 - privítanie 
– moderátor; 15:35 – 16:00 - Ma-
terská škola 1. mája – vianočné 
vystúpenie detičiek z materskej 
škôlky; 16:00 – 16:20 - Maťko a 
Kubko – premietanie na Námestí 
sv.Trojice na veľkoplošné plátno; 
16:20 – 16:40 - vystúpenie spe-
váckeho zboru ZUŠ pod vedením 
Irenky Chovanovej; 16:40 – 17:00 
- Danka a Janka – premietanie 
na námestí; 17:00 – 17:15 - ICM 
– divadlo – vystúpenie študen-
tov stredných škôl s vianočný-
mi zvykmi v iných krajinách; 
17:15 – 17:35 - Maťko a Klinček 
– premietanie na námestí; 17:35 
– 17:50 - Červené jabĺčko – vy-
stúpenie detí zo ZŠ vo Svätom 
Antone - vianočné koledy.
Počas celej doby budú prebie-
hať nasledovné aktivity: Tvorivé 
dielne (smaltovaný šperk, han-
drové bábiky), stanovištia pre 
deti (rôzne súťaže pre deti o slad-
ké odmeny), varenie detského a 
dospeláckeho punču, zdobenie 
stromčeka, odovzdávanie dar-
čekov od Mikuláša, tvorba zim-
ných okien deťmi na námestí, 
plnenie mikulášskych čižmičiek 
predvianočnými želaniami pre 
najbližších. 

Ing. Rastislav Marko, Zuzka Patkošová

Batoh Mikulášskych
prekvapení 2008
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Oznámenie o dražbe
BEK s. r. o., dražobná spoločnosť oznamuje, že pripravuje dražbu 
3 - izbového bytu č. 296, na 1. poschodí obytného domu, ktorý sa nachádza v Banskej Štiavnici, na Ul. 
Dolná, súpisné číslo 900, orientačné číslo 27, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoloč-
ných zariadeniach obytného domu a na pozemku: parcela KN „C“ č. 1991 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 293 m2 a to vo veľkosti 6535/244020 k celku. 
Termín pripravovanej dražby: 8. decembra 2008 o 15.00 hod., v priestoroch Reštaurácie GALLERY, 
Námestie sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Termíny obhliadky: 19.11.2008 o10,00 hod., 26.11.2008 o 15,00 hod,
Najnižšie podanie: 1 100 000,00 Sk (vrátane dražobnej zábezpeky)
Výška dražobnej zábezpeky: 300 000,00 Sk
Bližšie informácie o dražbe na telefónnom čísle: 0905883946, 0903545735

Dražobná spoločnosť
BEK s. r. o.
Horná č. 37, Banská Bystrica
IČO: 36756318BEK s. r. o.

IV. liga dospelí:
1. BB - Podlavice 13 11 1 1 38:18 34
2. Ružiná 13 11 0 2 36:12 33
3. Brusno 13 8 1 4 29:18 25
4. Kalinovo 13 7 2 4 19:17 23
5. Poltár 13 7 1 5 25:26 22
6. Hl.nad Hronom 13 6 3 4 27:24 21
7. Tisovec 13 5 4 4 19:11 19
8. Hajnačka 13 6 0 7 25:27 18
9. B.Štiavnica 13 5 1 7 23:21 16
10. Dolná Strehová 13 4 1 8 18:27 13
11. Revúca 13 4 0 9 19:29 12
12. Veľký Blh 13 3 2 8 19:32 11
13. Jesenské 13 2 3 8 14:25 9
14. Hnúšťa 13 2 1 10 15:39 7

V. liga dospelí:
1. Sásová 13 9 2 2 31:16 29
2. Št.Bane 13 8 2 3 27:15 26
3. Badín 13 8 1 4 31:16 25
4. ZH B 13 6 4 3 19:13 22
5. Selce 13 7 0 6 21:24 21
6. Žarnovica 13 6 2 5 27:19 20
7. Hrochoť 13 6 2 5 27:22 20
8. Čierny Balog 13 6 0 7 25:23 18
9. Šalková 13 5 3 5 28:33 18

10. Dolné Hámre 13 4 5 4 25:28 17
11. Kováčová 13 5 1 7 27:26 16
12. Radvaň 13 4 1 8 18:27 13
13. Lutila 13 2 2 9 23:51 8
14. Zv. Slatina 13 2 1 10 18:34 7
IV.liga dorast:
1. B.Štiavnica 13 10 2 1 40:23 32
2. Poltár 13 8 2 3 38:21 26
3. Fiľakovo 13 7 3 3 29:14 24
4. Dolné Hámre 13 7 1 5 28:21 22
5. Revúca 13 5 5 3 28:24 20
6. Hl.nad Hronom 13 5 4 4 27:26 19
7. Sliač 13 5 3 5 19:18 18
8. Hriňová 13 5 2 6 27:18 17
9. Tomášovce 13 5 2 6 22:24 17
10. Tornaľa 13 5 1 7 23:34 16
11. Jesenské 13 4 2 7 29:33 14
12. Šalková 13 4 2 7 27:35 14
13. Krupina 13 3 2 8 22:43 11
14. Detva 13 1 3 9 15:40 6

III.liga starší žiaci:
1. Kováčová 13 9 3 1 48:7 30
2. B.Štiavnica 13 9 1 3 44:17 28
3. Sliač 12 8 2 2 38:9 26
4. Kremnička 12 8 1 3 41:15 25
5. Badín 13 5 5 3 22:16 20
6. Selce 13 6 1 6 16:22 19
7. ZH B 12 5 2 5 21:15 17
8. Heľpa 13 5 2 6 24:25 17
9. Hont.Nemce 13 5 2 6 21:29 17
10. Hl.nad Hronom 13 5 1 7 24:31 16
11. Kremnica 13 4 4 5 14:26 16
12. Rakytovce 13 2 3 8 7:35 9
13. Slovenská Ľupča 13 3 0 10 15:55 9
14. Brusno 12 1 1 10 11:44 4
I.trieda dorast:
1. Kremnica 13 9 0 4 25:16 27
2. Brehy 13 7 3 3 31:18 24
3. Vyhne 12 7 1 4 15:14 22
4. Rudno 13 7 0 6 21:18 21
5. Voznica 13 5 5 3 27:18 20
6. H.Ves 13 6 1 6 38:32 19
7. Lovča 13 5 3 5 24:20 18
8. Breznica 12 5 3 4 19:21 18
9. Lovčica Tr. 13 5 3 5 22:25 18
10. Repište 13 5 2 6 24:20 17
11. Tek. Breznica 13 5 2 6 24:25 17
12. Slaská 13 5 1 7 20:28 16
13. B.Belá 13 4 1 8 25:27 13
14. H.Hámre 13 2 1 10 11:44 7

Futbalové ihriská osireli

Inzercia

ŠTK a KM SsFZ na 

základe nepriaznivej 

predpovede počasia a 

na základe negatívnych reakcií 

športových klubov zrušil svoje 

rozhodnutie o predohraní prvých 

jarných kôl, preto sa stretnu-

tia, ktoré sa mali odohrať 8. a 

9.11.2008, nekonali.

Postavenie našich mužstiev po je-
sennej časti – 13.kolo.

Komisia športu a mládeže žiada 
všetky športové kluby v B.Štia-
vnici, aby do termínu 16.01.2009 
podali predbežný plán o svojej 
činnosti na rok 2009, zhodnotili 
športovú sezónu 2008 a podali no-
minácie na športovca roka 2008. 

Vašu správu môžete zaslať v 
elektronickej podobe na adresu: 
v.michalska@banskastiavnica.sk, 
alebo na adresu: Mestský úrad – 
oddelenie kultúry, cestovného ru-
chu a športu, Námestie sv. Trojice 
3, 969 00 Banská Štiavnica. 

Mgr. Viktória Michalská

Banskobystrický pla-

vecký pohár

Dňa 15.11.2008 Kraj-
ské plavecké združenie Banská 
Bystrica usporiadalo 4.ročník 
Banskobystrického plaveckého 
pohára na rok 2008. Podujatie 
sa konalo v plavárni v Žiari nad 
Hronom. Pretekov sa zúčastnili 
aj pretekári PK Banská Štiavnica. 
Prinášame výsledky:
Marián Adamský: 1. 50m voľ.
spôsob – 25.97, 1. 100m voľ.spô-
sob – 1.00.80, 1. 50m motýlik – 
28.61, 1. 100m prsia – 1.14.43, 
1. 200m voľ.spôsob – 2.12.40, 1. 
100m motýlik – 1.04.07, 
Denisa Tenkelová: 1. 50m prsia – 
37.90, 1. 50m voľ.spôsob – 29.50, 
1. 100m pol.preteky – 1.12.93, 1. 
50m motýlik – 31,39, 1. 100m pr-
sia – 1.21.31, 1. 50m znak – 34.06, 
2. 200m voľ. spôsob – 2.24.62,
Monika Maruniaková: 1. 100m 
motýlik – 1.26.01, 1. 50m prsia – 
41.68, 2. 50m voľ.spôsob – 32.98, 
1. 100m pol. preteky – 1.21.68, 
1. 50m motýlik – 35.96, 1. 50m 
znak – 37.81, 2. 200m voľ.spôsob 
– 2.40.31,
Marek Konečný: 2. 50m prsia 
– 37.68, 3. 50m znak – 39.40, 4. 
100m pol. preteky – 1.20.39, 3. 
100m prsia – 1.21.45, 7. 200m 
voľ.spôsob – 2.47.77, 9. 50m voľ.
spôsob – 33.19
David Hriňák: 1. 100m znak 
– 1.13.98, 1. 100m pol. pretek – 
1.13.21, 1. 50m motýlik – 30.40, 
1. 50m znak - 33.87, 1. 100m pr-
sia – 1.24.16, 2. 200m voľ.spôsob 
– 2.22.89
Marek Schrom: 9. 50m prsia – 
44.35, 11. 100m prsia – 1.43.06, 
18. 50m voľ.spôsob – 40.52,
Matej Ernek: 2. 100m pol.prete-
ky – 1.41.64, 2. 50m znak – 48.33, 
3. 50m motýlik – 49.72, 6. 100m 
voľ.spôsob – 1.31.76, 7. 50m pr-
sia – 52.19, 7. 50m voľ.spôsob – 
39.17,
Šimon Ernek: 1. 50m prsia – 
59.34, 1. 100m prsia – 2.11.45, 2. 
25m voľ.spôsob – 20.47, 2. 25m 
prsia – 26.33,
Jakub Longauer: 2.50m motýlik 
– 43.25, 3. 50m znak – 44.12, 4. 
100m pol. preteky – 1.34.53, 7. 
50m voľ.spôsob – 37.45, 8. 100m 
voľ.spôsob – 1.27.37
Všetkým srdečne blahoželáme a 
želáme im na blížiacich sa maj-
strovstvách Slovenska „nech im 
to dobre pláva“. T.A.

V nežičlivej atmosfé-
re, kde hostia nesmeli 
povzbudzovať svojich 

hráčov, žiaľ opäť nie v kompletnej 
zostave, podľahli hráči LN TRADE 
Banská Štiavnica družstvu Hliníka 
„A“ v pomere 12:6. Aj v oklieštenej 
zostave hráči LN TRADE 
držali krok s favorizo-
vaným súperom a v 
polovici zápasu bol 
výsledok 6:6. Po-
tom ale prehrali 
4 zápasy v pomere 2:3 a o výsledku 
bolo rozhodnuté.

Stretnutia sa zúčastnil aj gene-

rálny sponzor družstva LN TRA-
DE, ktorý po zápase hráčom po-
ďakoval za bojovný výkon.

Po dlhšom čase opäť zabral Pro-
kaj, ktorý získal 2 body a hral aj vo 
víťaznej štvorhre. 

Ďaľší zápas odohrajú hráči LN 
TRADE na stoloch Orovnice 

„A“ v nedeľu 30. novembra o 
10:00.

Hliník „A“ - LN TRADE 
12:6

Body za LN TRADE štvor-
hra Prokaj - Sedilek, dvojhry 

Sedilek a Prokaj po 2, Dob-
rovič Martin 1. JS

Plávanie

IV. liga v stolnom tenise
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INZERCIA

Predám  tatranský profi l – brú-
sený I. trieda 120,-Sk, II. trieda 
105,-Sk, doveziem, tel.č.: 0907 819 
880, 0911 819 880  Predám 
automobil zn.Austin Rover, cena 
25.000,-Sk, 0903 128 413  Pre-
dám detskú drevenú poschodovú 
posteľ bez matracov, cena 3 000,-
Sk, tel.č.: 0903 128 413  Pre-
dám detské, dámske, pánske lyže 

s viazaním a horský bicykel, tel.č.: 
0910 361 575  Predám Škodu 
Octavia 1,6 v základnej výbave, rok 
výr.1998 – biela, najazdené 111 000 
km garážovaná + ťažné zariade-
nie a pneumatiky. Cena dohodou, 
tel.č.: 0903 749 186  Predám 
Ford Orion 1,6 DL, rok výr. 1984, 
ťažné zariadenie, cena 8.000,-Sk, 
0904 438 745

 Kúpim alebo vezmem do pre-
nájmu garáž v BŠ na sídlisku Drie-
ňová, príp. pod Kalváriou, tel.č.: 
0908 910 372  Dáme do prenáj-
mu obchodné priestory so zariade-
ním v BŠ na Ul. Dolná, tel.č.: 0905 
192 688  Predám 3-izbový byt 
na sídlisku Drieňová, tel.č.: 0908 
579 925  Prenajmem 3-izbový 
zariadený byt v B.Štiavnici na síd-
lisku Drieňová od 1.1.2009, 0903 
785 660  Predám 3-izbový byt 
na Drieňovej, cena: 1.300.000,-Sk, 
tel.č.: 0915 875 921  Prenajmem 
zariadený 1-izbový byt na Pov-

razníku od 1.12.2008. Nájomné 
5 000,-Sk/mesiac, tel.č.: 0905 950 
337  Ponúkame priestory na 
prenájom: výrobné - 1.200,- Sk m2/
rok (+energie) 250 m2; skladové - 
1.000,- Sk m2/rok (+energie) 500 
m2; predajné - 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 pen-
ziónu, kaviareň, kaderníctvo, koz-
metika, salón, a pod.). Tabaková 
ulica, tel.č: 0910 932 710  Pre-
najmem 2-izbový zariadený byt. 
Cena 10.000,- Sk + energie, tel.č.: 
0910 932 710  Dám do prená-
jmu 3-izbový byt na sídlisku Drie-
ňová, tel.č. 0908 579 925  Predaj/
prenájom haly 800 m2 v Banskej 
Štiavnici, všetky siete, vhodné na 
distribúciu a ľahkú výrobu, tel.č.: 

0905 733 711  Predám 3-izbový 
byt v OV na sídlisku Drieňová v BŠ 
+ garáž, cena dohodou, tel.č.: 0910 
619 387, 0908 664 524  Dám do 
prenájmu 2-izbový byt pod Kal-
váriou, tel.č.: 0903 517 868  Pre-
dám 4-izbový byt na Drieňovej, 
tel.č.: 0905 280 452  Dám do 
prenájmu 3-izbový byt na Drieňo-
vej, tel.č.: 0905 544 780  Pre-
dám RD v obci Sv.Anton, 3-izby, 
kuchynská kúpeľňová kotolňa, 
pivnica, garáž, dreváreň záhrada – 
1.025m2, cena: 1.500.000,-Sk, do-
hoda, 0907 854 359

Murárske  práce, tel. č.: 0903 271 
161  Salón NIKA ponúka na 
zapožičanie zahraničné dámske 
svadobné šaty, šaty pre družičky, 
rôzne doplnky, ozdoby na auto za 
výhodné ceny. Kontakt: Ul. 8.Mája 
16, pod Kalváriou, B.Štiavnica, 
tel.č.: 045/6912894, 0905 944 087 
 Ponúkam profesionálne ma-

sérske a opatrovateľské služby, 
tel.č.: 0910 361 575

Technické služby, m.p., Ul.E.M.  
Šoltésovej č.1, Banská Štiavnica, 
príjme na stredisko mestské ko-
munikácie počas trvania zimnej 
údržby pracovníkov. Podrobné 
informácie: p.Orčík: 0905 462 
356, p.Hornická: 045/6922243 

 Prijmeme čašníka, čašníčku, 
nástup ihneď! Info na tel.č. 0903 
536 782 

Kariéra

ámske, pánske lyž

Reality

Inzercia

Služby

LEKÁREŇ HELIOS POD POŠTOU
vás pozýva

pondelok – piatok 8,00 – 16,30 hod.
aj každú sobotu 8,00 – 11,00 hod.

nájdete u nás širokú ponuku zna�iek:

adresa: Lekáreň HELIOS
 Dolná 3
 Banská Štiavnica
 tel.č. 045/692 23 22

rád vás obslúži náš nový personál
+ široká ponuka 

veterinárnych prípravkovSBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

I.tr. 25 cm - 1 650,-Sk - 1prm
II.tr. 33 cm - 1 450,-Sk - 1 prm
I.tr. 50 cm - 1 250,-Sk - 1 prm

Triesky - 45,-Sk - 1 bal.
CENA VRÁTANE DOVOZU PRI ODBERE 5 PRM.

TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO

Informácie na tel. .: 0910 242 488

veternik ,-sk/,, špic ,-sk/,, krémeš ,-sk/,, 
punový rez ,-sk/,, punová guka ,-sk/,, 

trubika ,-sk/,, parížsky rožok ,-sk/,. 

Nemáte ešte objednané zákusky na Vianoce? 
Máte najvyšší čas. Vyberáme z našej ponuky: 

Celú ponuku nájdete na www.nadkozakom.sk 
alebo priamo u nás v pizzerii nad Kozákom, 
Námestie sv. Trojice 2, objednávky prijímame do 15.12.2008. 
S nami aj vaše Vianoce môžu byť sladšie.


