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Informácie k volbám 
Viete ako voliť poštou alebo si vybaviť voličský 
preukaz? Všetko dôležité nájdete v tomto čísle 
Štiavnických novín. str.4

Majstrovstvá v plávaní
Štiavničanka Denisa Tenkelová 
trojnásobná majsterka Slovenska  
v plávaní. str.11
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InzercIa

Primátorka nášho mesta  
na návšteve u prezidenta

Mesto Banská Štiavnica podľa 
§ 25, odst. 3 a § 26, zákona 
č. 333/2004 Z.z. o voľbách 
do Národnej rady Slovenskej 

republiky v znení neskorších 
predpisov oznamuje, že voľby 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky sa uskutočnia 

Oznámenie o dni a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

V sobotu 10. marca sa 
uskutočnia volby do NR SR

v sobotu 10. marca 2012 od 
7:00 hodiny do 22:00 hodiny. 

Miestom konania volieb podľa tr-
valého pobytu voliča je:

zasadačka Mestského úra- �
du, Radničné námestie č. 1 pre 
volebný okrsok č. 1, pre voli-
čov bývajúcich v uliciach: Andre-
ja Kmeťa, Antona Pécha, Andreja 
Sládkoviča, Akademická, Bočná, 
Botanická, Daniela Licharda, Dol-
ná Resla, Dolná ružová, Družico-
vá, Horná Resla, Horná ružová, 
J.Augustu, J.K.Hella, Jána Bottu, 

Kamenná, Katova, Klinger, Kon-
cová, Kutnohorská, Malá okruž-
ná, Martina Kukučina, Nad Roz-
grundom, Námestie sv. Trojice, 
Novozámocká, Pavla Kyrmezera, 
Pod Paradajzom, Pod Červenou 
studňou, Radničné námestie, Sa-
muela Mikovíniho, Starometská, 
Staronová, Starozámocká, Strie-
borná, Úvozná, Viery Václaveko-
vej, Vilová, Ing. Š.Višňovského a 
Vodárenská,
budova Schindlerky, Ul. Dol- �

ná č. 18 pre volebný okrsok č. 2, 
pre voličov bývajúcich v ul.:•3.str. 

Dňa 11. januára 2012 sa 
uskutočnilo prijatie predsta-
viteľov Rady Združenia miest 
a obcí Slovenska v Prezident-
skom paláci, medzi ktorými 
nechýbala ani primátorka 
nášho mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková. Nasledujúci deň 
12. januára 2012 primátorku 
nášho mesta opätovne prijal 
prezident SR Ivan Gašparovič. 

V tejto súvislosti sme sa opýta-
li na cieľ tejto návštevy a poprosili 
sme pani primátorku o krátky roz-
hovor. „11.1.2012 bola Rada Zdru-

ženia miest a obcí pozvaná na novo-
ročné prijatie predstaviteľov ZMOS-u 
prezidentom SR Ivanom Gašparo-
vičom, ktorého som sa zúčastnila. 
Stretnutie prebiehalo v milej a príjem-
nej atmosfére. Pán prezident zhodno-
til predchádzajúci rok a spoluprácu 
so ZMOS-om. Predseda ZMOS-u p. 
Dvonč sa poďakoval pánu preziden-
tovi za pomoc, poskytnutú samosprá-
vam mnohokrát, keď si nevedeli rady 
v nadväznosti na zákony, ktoré sa 
mali prijať. Ako napríklad v súvislos-
ti so zmenou miestnych daní a takis-
to ďalších vecí týkajúcich sa zmeny fi-
nancovania samospráv. •3.str. Štiavnická delegácia s prezidentom. foto kancelária prezidenta
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Prevádzková doba plavárne
Pani primátorka, sme dôchodco-

via, ktorí navštevujú plaváreň (ale-
bo už ju ani nenavštevujeme v dô-
sledku skrátenia otváracích hodín). 
Je nás viacej, menovite to teraz nej-
dem písať, lebo sme všetci podpísa-
ní na plavárni v knihe prianí a sťaž-
ností, kde sa ale nič nedeje. Boli sme 
aj za p.Bačíkom, ktorý nás odbil, že 
na to nie sú peniaze. Teraz sme sa 
dozvedeli, že sa otváracie hodiny 
budú zase skracovať. To zname-
ná, že my, dôchodcovia, sa s plavár-
ňou môžeme rozlúčiť. Sme veľmi 
rozhorčení, ako sa to všetko zme-
nilo na plavárni po nástupe p. Ba-
číka. Mrzí nás, že tam končí aj veľ-
mi milá plavčíčka a zostáva miesto 
nej pán, ktorý si neplní svoje povin-
nosti (ale, spýtajme sa zase, kto ho 
tam drží?). Veľmi nám vyhovova-
lo dopoludňajšie kúpanie, kde nám 
na hlavu neskákali deti. Musíme sa 
zmieriť s tým, že dôchodca už mu-
sia sedieť len doma. ĎAKUJEME 
ZA POCHOPENIE: A v kúsku srdca 
veríme v ešte nejaké zmeny, aj keď 
už nebudú také ako za p.Drgoňu.

dôchodcovia

Odpoveď: Napriek maximálnemu 
úsiliu zachovať prevádzkovú dobu 
a služby na plavárni na doterajšej 
úrovni nie je v ekonomických mož-
nostiach prevádzkovateľa plavárne, 
ani mesta tieto zabezpečiť v dvoj-
zmennej prevádzke, čo si celoden-
ná prevádzka vyžaduje. Prevádzka 
má príjmy len z vlastných zdrojov 
– tržby a príspevok z rozpočtu mes-
ta a tieto nie sú postačujúce. Pre za-
chovanie služieb by bolo potrebné 
buď zvýšiť ceny, čo by v konečnom 
dôsledku mohlo mať opačný efekt, 
alebo zvýšiť príspevok z rozpočtu 
mesta. Rozpočet mesta je však tiež 
limitovaný. Ak sa chce pridať na jed-
nej strane, musí sa ubrať niekde inde. 
Zateplením objektu sme očakáva-
li úsporu na nákladoch na energie, 
ale vplyvom zvyšovania cien energií 
sa síce minie menej energie, ale ko-
nečné náklady sa neznížia. Sme pre-
to radi, ak terajšie náklady neporas-
tú a podarí sa nám udržať plaváreň v 
prevádzke. Veď mnohé iné mestá už 
svoje plavárne zatvorili.

Plaváreň je v súčasnej dobe otvo-

rená denne v pracovné dni od 13:00 
– 20:30 okrem pondelka, keď je sa-
nitárny deň, v sobotu a v nedeľu 
od 12:00 do 20:00. Veríme, že v ta-
komto časovom rozvrhu si každý 
môže nájsť vhodný čas na návštevu 
plavárne. Okrem toho sa snažíme 
plaváreň prevádzkovať 10 mesiacov 
v roku. V minulých obdobiach mala 
plaváreň 3 až 5 mesačné odstávky v 
letnom období.

Na základe Vášho podnetu sme 
preverili aj zápis v knihe sťažností a 
želaní zo dňa 22.9.2011, kde sa kon-
štatuje, že „dôchodcom viac vyho-
vovalo doobedňajšie plávanie, keď 
nie sú plavci a deti“. Tento podnet 
však nie je podpísaný vlastnoručne 
menovanými osobami, ale len tla-
čeným písmom sú na ňom uvede-
né mená občanov. Na tento podnet 
zodpovedná vedúca plavárne v súla-
de s prevádzkovým poriadkom na-
písala odpoveď.

Mesto v minulosti ponúkalo túto 
prevádzku do prenájmu aj iným oso-
bám, podnikateľským subjektom 
a práve z ekonomických dôvodov 
nikto o túto prevádzku neprejavil 
záujem. Pri súčasnej návštevnosti 
nie je naplnená kapacita plavárne a 
vzhľadom na kúpyschopnosť obyva-
teľov mesta a regiónu ani nie je mož-
né predpokladať masívne zvýšenie 
návštevnosti. Pre porovnanie: no-
vember 2010 – 1773 návštevníkov 
za mesiac, november 2011 – 1869 
návštevníkov. október 2010 – 1515 
návštevníkov, október 2011- 1452 
návštevníkov. Pričom hodinová ka-
pacita bazénu je 94 návštevníkov. 

Chceme Vás ubezpečiť, že je v 
záujme prevádzkovateľa plavárne, 
ako aj mesta, v prvom rade zacho-
vať prevádzku plavárne, a v rám-
ci finančných možností rozširovať 
poskytované služby. 

Oľga Nigríniová, 
odd. právne a správy majetku

Odpovedáme 
občanom... 

Mestská plaváreň. foto michal kríž

16. januára
Pracovné rokovanie ohľadom  �
základného školstva. 
Zasadnutie Komisie rozvoja a  �
výstavby mesta pri Mestskom 
zastupiteľstve v Banskej Štiav-
nici. 
Uskutočnilo sa zasadnutie re- �
dakčnej rady Štiavnických no-
vín a vyhodnotenie činnosti za 
rok 2011.

17. januára
Slávnostné prijatie prof. RNDr.  �
Jozefa Šteffeka, CSc., pri prí-
ležitosti významného životné-
ho jubilea. 

 
18. januára

Uskutočnilo sa pracovné roko- �
vanie k príprave a zabezpeče-
niu osláv 250. výročia založenia 
Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici. 

19. januára
Zasadnutie Mestskej rady v  �
Banskej Štiavnici. 
Posledná rozlúčka s občanom  �
nášho mesta pánom Tiborom 
Siagom. 
Pracovné rokovanie k rieše- �
niu problematiky poskytova-
nia LSPP.
Slávnostné spomienkové pod- �
ujatie pri príležitosti 110. vý-
ročia narodenia riaditeľa mest-
ských lesov a učiteľa lesníckej 
školy Ing. Fridricha Grűnwal-
da. 

 
20. januára

Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

21. januára
Účasť na prezentácii novej pub- �
likácie výberu z tvorby členov 
banskoštiavnického Autorské-
ho klubu "Štiavnické inšpirácie 
2".  Andrea Benediktyová 

Dňa 3. januára 2012 o 21:00 
bolo na útvar Mestskej polície 
oznámené, že na Ul. S.H.Vajan-
ského sa pred vchodom do bytov-
ky nachádza pes (vlčiak), ktorý 
nechce pustiť obyvateľov do by-
tovky. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto psa odchytila a násled-
ne umiestnila do karanténnej sta-
nice na Technických službách. 

Dňa 5. januára 2012 o 18:00 
bolo na útvar Mestskej polície 
oznámené, že na Ul. Spojná 7 v 
Banskej Štiavnici sa zlomil dre-
vený stĺp elektrického vedenia. 
Hliadka Mestskej polície po prí-
chode na miesto zistila, že môže 
dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia občanov. Vzniknutú situ-
áciu telefonicky oznámila priamo 
na poruchy SSE. 

Počas uplynulých zimných 
dní sprevádzaných nepriaznivý-
mi poveternostnými podmien-
kami Mestská polícia v spoluprá-
ci s Technickými službami, m.p., 
zabezpečovala odstránenie mo-
torových vozidiel parkujúcich na 
miestnych komunikáciách, ktoré 
bránili vykonávaniu zimnej údrž-
by, ako aj kontrolu zjazdnosti 
miestnych komunikácií.

Dňa 6. januára 2012 o 15:15 
bolo na útvar Mestskej polície 
oznámené, že na Ul. A. Sládkovi-
ča leží na zemi v snehu starší pán. 
Hliadka Mestskej polície po prí-
chode na miesto zistila totožnosť 
muža, išlo o Š.S. z Banskej Štiav-
nice. Priestupok proti verejné-
mu poriadku, ktorého sa menova-
ný dopustil, bol riešený v zmysle 
priestupkového zákona. 

Mestská polícia 
oznamuje občanom 

V súvislosti s novým rokom 
2012 dávame do pozornosti 
všetkým občanom potrebu ob-
novy parkovacích kariet. Ide o 
permanentné parkovacie kar-
ty a rezidenčné karty. Občania 
majú možnosť si tieto parkova-
cie karty platné na rok 2012 za-
kúpiť v Klientskom centre oproti 
budove Mestského úradu. Plat-
nosť pakovacích kariet vydaných 
v roku 2011 skončila 31. decem-
bra 2011. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Spojená škola, Špitálska 4, 969 
56 Banská Štiavnica vyhlasuje ve-
rejnú obchodnú súťaž: na prená-
jom priestorov. Podrobnejšie in-
formácie na webovej stránke školy 
www.sosbs.sk a na informačnej ta-
buli Spojenej Školy.

Obchodná 
súťaž
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•1.str. Dolná, Farská, Jána Hol-
lého, Jána Palárika, Kammerhof-
ská, Malé trhovisko, Mládežnícka 
od č. 11 až po číslo 24, Na Zig-
mund šachtu, Remeselnícka, Ro-
botnícka, Spojná, Tabaková, Zá-
hradná a Zvonová,
Domov mládeže Strednej les- �

níckej školy, Ul. Mládežnícka 
č. 4 pre volebný okrsok č. 3, pre 
voličov bývajúcich v uliciach: 8. 
mája, A.G.Göllnerovej, Banícka, 
Belianska, Belianske jazero, Dr. 
Imricha Tótha, Družstevná, Ju-
rijaGagarina, Hájik, Jozefa Milo-
slava Hurbana, Petra Jilemnické-
ho, ĎurkaLangsfelda, Lesnícka, 
Michala Miloslava Hodžu, Mie-
rová, Michalská, Mládežnícka od 
č. 1 do č. 10, Osadná, Pavla Or-
ságha Hviezdoslava, Pod Kalvá-
riou, Ľudmily Podjavorinskej, Poľ-
nohospodárska, Pustá, Svetozára 
Hurbana Vajanského, SNP od čís-
la 1 do č. 21/A, Šobov, Športová a 
Výskumnícka,
Základná škola Jozefa Horá- �

ka, Ul. P. Dobšinského č. 17, 
pre volebný okrsok č. 4, pre vo-
ličov bývajúcich v uliciach: Antona 
Bernoláka, Ivana Krasku, Janka 
Matušku, Juraja Fándlyho, Kri-
žovatka, Ľudovíta Štúra, Marti-
na Hattalu, Pavla Dobšinského, 
Pletiarska, Slovanská, Staničná, 
Údolná a Železničiarska,
Základná škola Jozefa Horá- �

ka, Ul. P. Dobšinského č. 17, 
pre volebný okrsok č. 5, pre vo-
ličov bývajúcich v uliciach: 1.mája, 

Andreja Trúchleho Sytnianskeho, 
Dr. Vladimíra Clementisa, Dre-
vená, Eleny Maróthy Šoltésovej, 
Hadová, Hlavná, Horná, Jozefa 
Horáka, Karola Šmidkeho, Kol-
pašská, Ladislava Novomeského, 
Martina Benku, Na jazero, Majer, 
Okrúhla, Počúvadlianske jazero, 
Pod Trojickým vrchom, Trate mlá-
deže a Vyhnianska,
Základná škola Jozefa Kollá- �

ra, Ul. L. Svobodu č. 40, pre vo-
lebný okrsok č. 6, pre voličov bý-
vajúcich na Ul. L. Svobodu,
Základná škola Jozefa Kol- �

lára, Ul. L. Svobodu č. 40, pre 
volebný okrsok č. 7, pre voli-
čov bývajúcich v uliciach: Bratská, 
Drieňová, Energetikov, Kysihý-
belská, Okrajová, Ovocná, Pátrov-
ská, Poľovnícka a Roľnícka,
Základná škola Jozefa Kol- �

lára, Ul. L. Svobodu č. 40, pre 
volebný okrsok č. 8, pre voličov 
bývajúcich v uliciach: SNP od č. 
22 do č. 39, MUDr. Jána Straku a 
Učiteľská,
Domov mládeže Združenej  �

strednej školy obchodu a slu-
žieb, Ul. Budovateľská 12 pre 
volebný okrsok č. 9, pre voličov 
bývajúcich v uliciach: Antolská, 
Brezová, Budovateľská, Cintorín-
ska, Ferka Urbánka, Horná Huta, 
Hutnícka, Jána Ámosa Komen-
ského, Jozefa Cígera Hronské-
ho, Jozefa Gregora Tajovského, 
Kremenisko, Ladislava Exnára, 
G.Z.Laskomerského, Lintich, Na 
Mária šachtu, Obchodná, Obran-

cov mieru od čísla 1 po číslo 33 a 
číslo 113 Povrazník, Rakytová, 
Špitálska a Štefana Krčméryho,
Požiarna zbrojnica v Štefulto- �

ve, Ul. Požiarnická č. 8 pre vo-
lebný okrsok č. 10, pre voličov 
bývajúcich v uliciach: 29. augus-
ta. B.S.Timravy, Boženy Nemco-
vej, Ignáca Bajzu, Ilijská, Jozefa 
Škultétyho, Janka Jesenského, 
Jozefa Kollára, Kríková, Krížna, 
Na Matej štôlňu, Na Maximilián 
šachtu, Námestie padlých hrdi-
nov, Obrancov mieru od čísla 34 
po číslo 112, od čísla 114 do 121, 
Partizánska, Podhájska, Potoč-
ná, Požiarnická, Rudolfa Debnári-
ka, Sama Chalupku, Srnčia, Stra-
tená, Školská, Štefana Moyzesa a 
Úzka.

Volič preukáže pred hlasovaním 
svoju totožnosť občianskym preu-
kazom. Od členov komisie dosta-
ne volič hlasovacie lístky a prázd-
nu obálku. V osobitnom priestore 
na hlasovanie jeden z hlasovacích 
lístkov bez ďalšej úpravy vloží vo-
lič do obálky a následne do volebnej 
schránky, alebo na jednom z hlaso-
vacích lístkov vyznačí odovzdanie 
prednostného hlasu zakrúžkova-
ním poradového čísla kandidáta. 
Volič môže zakrúžkovať poradové 
číslo najviac u štyroch kandidátov. 
Upravený hlasovací lístok vloží vo-
lič do obálky a následne do voleb-
nej schránky. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Krádež vlámaním, 
porušovanie domovej slobody

Na základe vyšetrovania pove-
rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
trestný čin prečin krádež vláma-
ním podľa § 212/2a Trestného 
zákona a porušovanie domovej 
slobody podľa § 194/1 trestného 
zákona, pretože doposiaľ nezná-
my páchateľ v čase od 16:15 dňa 
12. januára 2012 do 17:30 dňa 
12. januára 2012 vykonal krádež 
vlámaním do rodinného domu vo 
Svätom Antone, čím poškodené-
mu C. M. spôsobil škodu odcu-
dzením vo výške 250,- €. 

Krádež vlámaním
Na základe vyšetrovania pove-

rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
trestný čin prečin krádež vláma-
ním podľa § 212/2a Trestného 
zákona, pretože doposiaľ nezná-
my páchateľ v čase od 16:00 dňa 
30. októbra 2011 do 9:00 dňa 14. 
januára 2012 vykonal krádež vlá-
maním do chaty Klinger, 6 čím 
poškodenému P. K. spôsobil ško-
du vo výške 490,- €. 

Krádež vlámaním
Na základe vyšetrovania pove-

rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
trestný čin prečin krádež vláma-
ním podľa § 212/2a Trestného zá-
kona, pretože doposiaľ neznámy 
páchateľ v čase od dňa 15. augus-
ta 2011 do 9:00 dňa 13. januára 
2012 vykonal krádež vlámaním 
do garáže v obci Štiavnické Bane, 
čím poškodenému J. Š. spôsobil 
škodu vo výške 3500,- €. 

Vladimír Fábry, riaditeľ OO PZ

Primátorka nášho mesta  
na návšteve u prezidenta

Volby do NR SR už 10. marca

Spravodlivosť v dnešnom svete vy-
zerá byť nespravodlivá, ale ona sa 
odzrkadlí v každom jednom živote.

Michal Boháč

Netrápte sa pre tých, ktorí rozprá-
vajú poza váš chrbát. Jednoducho to 
znamená, že ste krok pred nimi.

Janka Bernáthová

Myšlienka dňa

Zrnko múdrosti

•1.str. Obdivuhodné bolo, že pán 
prezident objektívne zhodnotil všetky 
pripomienky a dokázal stáť na stra-
ne samospráv. Vo svojom prejave po-
vedal, že primátori, primátorky, sta-
rostovia, starostky sú práve tí ľudia, 
ktorí sú najbližšie k obyvateľom a naj-
lepšie poznajú potreby ľudí a to, čo 
treba v našej spoločnosti riešiť. Oce-
nil prácu predstaviteľov samospráv a 
zároveň vyjadril svoj obdiv, že nie je 
ľahké v súčasnej ekonomickej situácii 
a v roku, keď prebehli rôzne politické 
turbulencie riadiť a spravovať samo-
správu mesta. Pán prezident zároveň 
ubezpečil predstaviteľov samospráv, 

že vždy bude im nápomocný a v rám-
ci svojich kompetencií sa bude snažiť 
veci presadzovať v prospech samo-
správ, teda v prospech občanov, aby 
život v našich mestách bol čo najlepší. 

Novoročného stretnutia s pá-
nom prezidentom som sa zúčastni-
la aj nasledujúci deň 12.januára za 
účasti Združenia baníckych spol-
kov a cechov. Spolu so mnou za Ban-
skú Štiavnicu tam boli aj zástupcovia 
Banskoštiavnicko-hodrušského ba-
níckeho spolku PhDr. Milan Augustín 
a Ing. Erik Sombathy ml. Pán prezi-
dent nás prijal a ocenil prácu baníkov 
a činnosť baníckych spolkov a cechov. 

V súvislosti s piatym stretnutím ban-
ských miest a obcí Slovenska, ktoré sa 
bude konať v Banskej Štiavnici, pán 
prezident sa vyjadril, že má rád naše 
mesto, načo som bola veľmi hrdá a 
prisľúbil, že sa bude snažiť, ak mu to 
pracovné povinnosti dovolia, zúčast-
niť sa na týchto stretnutiach a podu-
jatiach. Bolo vidieť, že pán prezident 
si váži tradície baníkov a ľudí, ktorí 
tieto tradície zachovávajú pre budú-
ce generácie a snažia sa ich vštepovať 
aj našim deťom. Po celý čas bolo cítiť 
jeho vrelý vzťah k Banskej Štiavnici, 
baníctvu a našim tradíciám.“

Michal Kríž
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Občanom, ktorí sú zapísaní 
v zozname voličov, mesto 
do 14. februára 2012 doručí 
Oznámenie o čase a mieste 
konania volieb spolu so 
zoznamom kandidátov 
jednotlivých politických strán 
a hnutí. 

Občania, ktorí majú zrušený tr-
valý pobyt a miestom ich trvalého 
pobytu je len mesto Banská Štiav-
nica, si Oznámenie o čase a mies-
te konania volieb môžu vyzdvihnúť 
v Klientskom centre v termíne od 
17.1.2012. Títo občania sú zapísa-
ní v zozname voličov v okrsku č. 1 a 
ich volebná miestnosť je zasadačka 
Mestského úradu v Banskej Štiavni-
ci, Radničné námestie č. 1.

Kancelária námietkového 
konania

Mesto vedie stály zoznam voličov, 
do ktorého občan môže nahliadnuť, 
aby sa presvedčil, či je v ňom zapísa-
ný a či údaje zapísané o jeho osobe 

sú úplné a pravdivé. Stály zoznam 
voličov sa vedie v Klientskom cen-
tre Mestského úradu, Radničné ná-
mestie č. 1/A, kde môže občan po-
dať námietku k prípadným chybám 
a nedostatkom. 

Voľba poštou
1. Volič, ktorý má trvalý pobyt v 

meste Banská Štiavnica a v čase 
volieb sa zdržiava mimo územia 
SR a chce voliť, musí poslať žia-
dosť na adresu Mestský úrad, 
Radničné námestie č. 1, Banská 
Štiavnica najneskôr do 20.1.2012 
(žiadosť si možno stiahnuť z ad-
resy www.civil.gov.sk )

2. Mestský úrad zašle na adresu v 
cudzine obálku, ktorá obsahuje 
hlasovacie lístky, obálku s odtlač-
kom úradnej pečiatky mesta, po-
učenie o spôsobe hlasovania, ná-
vratnú obálku s heslom "Voľba 
poštou" najneskôr do 4.2.2012.

3. Volič v cudzine odvolí podľa po-
učenia o spôsobe hlasovania. 
Návratnú obálku s uvedením 

odosielateľa s adresou v cudzine 
pošle späť na adresu uvedenú v 
bode č.1 tak, aby obálka bola do-
ručená najneskôr posledný pra-
covný deň pred voľbami, t.j. do 
9.3.2012. Odporúčame obál-
ku odoslať 1. triedou. Poštovné 
uhrádza volič.

Voličský preukaz
Volič, ktorý sa v deň volieb nebu-

de zdržiavať v mieste svojho trvalé-
ho pobytu, teda nebude môcť voliť 
vo volebnom okrsku, v ktorého zo-
zname je zapísaný, môže požiadať 
mesto o vydanie voličského preuka-
zu, a to osobne, alebo prostredníc-
tvom ním splnomocnenej osoby v 
termíne od 9.2.2012 do 8.3.2012 v 
úradných hodinách Mestského úra-
du, Radničné námestie 1/A v Ban-
skej Štiavnici (Klientske centrum).

Akékoľvek informácie o voľbách 
vám budú poskytnuté v Klientskom 
centre, alebo na tel. čísle 694 96 16 
u pani Počarovskej. Mestský úrad

Dôležité informácie, ktoré 
potrebujete vedieť o volbách

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica
Mesto Banská Štiavnica 
zverejňuje v zmysle § 9a, 
ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a 
doplnkov: 

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica  
č. 09/2011 spôsob prevodu 
- ako prípad hodný 
osobitného zreteľa
Predmet prevodu

Pozemok C KN parcela č. 1070/8 
o výmere 85 m2, záhrada a poze-
mok C KN parcela č. 1070/9 o vý-
mere 8 m2, záhrada, na Ulici Ferka 
Urbánka, vedené v KN Katastrálne-
ho úradu Banská Bystrica, Správa 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 
3076, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica.

Spôsob prevodu majetku mesta 
ako prípad hodný osobitného zrete-
ľa /uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) 

/ zákona 138/1991 Zb., o majetku 
obcí v platnom znení, za cenu sta-
novenú dohodou vo výške 558 € do 
BSM Jána Kružlica, rod. Kružlic a 
manž. Heleny Kružlicovej, rod. Má-
jovskej, obaja trvale bytom na Ul. 
Ferka Urbánka č. 11, 969 01 Ban-
ská Štiavnica. 

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica  
č. 10/2011 spôsob prevodu 
- ako prípad hodný 
osobitného zreteľa
Predmet prevodu

Pozemok C KN parcela č. 1070/5 
o výmere 51 m2, zastavané plochy 
a nádvoria na Ulici Ferka Urbán-
ka, vedeného v KN Katastrálne-
ho úradu Banská Bystrica, Správa 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 
3076, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica.

Spôsob prevodu majetku mesta 
ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa / uvedeným v §9a, odst.8, písm. 
e) / zákona 138/1991 Zb., o majet-
ku obcí v platnom znení, za cenu 
určenú dohodou vo výške 306 €, do 
výlučného vlastníctva v prospech 
Heleny Parillovej, rod. Kružlicovej, 
trvale bytom na Ul. Ferka Urbánka 
č. 11, 969 01 Banská Štiavnica

Zámery na prevod nehnuteľnos-
ti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 
8, písm. e) Zákona o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov, boli 
schválené Uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 162 /2011 zo dňa 
15. decembra 2011. 

V prípade záujmu bližšie infor-
mácie k organizácii, zámeru a spô-
sobu predaja majetku mesta mô-
žete získať na telefónnom čísle 
045/6949637, na e-mailovej adrese 
renata.barakova@banskastiavnica.
sk, alebo osobne na Mestskom úra-
de v Banskej Štiavnici.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Komunikácia samosprávy 
s občanom formou SMS 
správ.

Mesto Banská Štiavnica pre ad-
resné informovanie verejnosti 
prevádzkuje od apríla 2009 infor-
mačný kanál s názvom "SMS Info 
kanál mesta Banská Štiavnica". 
Formou SMS správ v súčasnosti 
informujeme 312 koncových uží-
vateľa – občanov nášho mesta o 
lokálnych obmedzeniach v mieste 
bydliska týkajúcich napr. dodávky 
elektrickej energie, vody, plynu, 
prípadne dopravných obmedzení 
atď. a ďalej o konaní kultúrnych, 
športových podujatí , programe 
kina a iných spoločenských aktivi-
tách v našom meste. 

Počas prevádzkovania SMS Info 
kanála sa nevyskytli nedostatky s 
jeho fungovaním, stal sa spoľah-
livým a moderným prostriedkom 
šírenia informácií v meste Ban-
ská Štiavnica samosprávou mes-
ta. Touto službou verejnosti chce 
samospráva mesta šíriť aktuál-
ne informácie cielene a efektív-
ne. Pristúpenie k službe ako aj 
prijímanie SMS správ je na strane 
koncového užívateľ – občana bez-
platné.

V súčasnej informačnej dobe 
je komunikácia cez SMS správy 
štandardnou a širokou verejnos-
ťou používanou formou komuni-
kácie. Jej nevýhodou je obmedze-
nie obsahu správy na 160 znakov, 
ale v budúcnosti je predpoklad, že 
sa stane prostriedkom šírenia šir-
šieho obsahu informácií cez mo-
bilné zariadenia.

Bolo by vhodné, keby občania 
nášho mesta pozitívne vnímali 
možnosti informačných techno-
lógií a pristúpili k SMS Info ka-
nálu mesta Banská Štiavnica ako 
k vhodnému prostriedku na zís-
kanie informácií o dianí v našom 
meste.

Ak sa tak rozhodnete, je po-
trebné, aby ste doručili na Mest-
ský úrad Banská Štiavnica žiadosť 
(na forme nezáleží) obsahujúcu: 
číslo mobilného telefónu, meno 
a priezvisko, adresu (pre ciele-
né posielanie správ viazaných 
na miesto pobytu) a výber z vo-
lieb obsahu správ – všeobecné in-
formácie (oznamy samosprávy, 
správcov sietí, lokálne obmedze-
nia...), kultúra, šport.

Jaromír Piliar

SMS info kanál 
mesta
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Zo zasadnutia 
komisie 
kultúry

Na svojom prvom zasadnutí 
(10. januára) v roku 2012 sa ziš-
la Komisia kultúry pri MsZ v Ban-
skej Štiavnici už začiatkom janu-
ára, aby prerokovala žiadosti o 
financie z rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica, ktoré prišli na Mest-
ský úrad do 30. novembra 2011, 
v zmysle platného VZN o posky-
tovaní dotácií č.2/2011. Komi-
sia posúdila spolu 16 žiadostí od 
12 rôznych žiadateľov a snažila 
sa vyjsť v ústrety každému z nich 
pridelením aspoň časti požadova-
ných prostriedkov. Keďže poža-
dovaná čiastka spolu päťnásobne 
prevyšovala čiastku, ktorú umož-
ňuje rozpočet na rok 2012 pre 
tento cieľ, nebolo možné vyhovieť 
v plnej miere žiadnemu zo žiada-
teľov. Rozhodnutie komisie kultú-
ry má odporúčací charakter, preto 
bude postúpené primátorke mes-
ta na konečné schválenie a násled-
ne uverejnené v miestnych médi-
ách. Komisia kultúry sa v ďalších 
bodoch zasadnutia venovala prí-
prave na oceňovanie za prínos do 
oblasti kultúry v našom meste za 
rok 2011 a VZN o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk. Bližšie infor-
mácie obsahuje zápisnica zo za-
sadnutia, uverejnená na webovej 
stránke mesta. Katarína Kissová

Školský úrad Banská Štiavnica 
oznamuje rodičom detí, 
ktoré začnú v školskom roku 
2012/13 plniť povinnú školskú 
dochádzku, že zápis detí do 
prvých ročníkov základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta a OÚ okresu 
Banská Štiavnica prebehne 
nasledovne: 

Banská Štiavnica - 8. februára 
2012 v čase od 13:00 do 17:00.

ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského  -
17, Banská Štiavnica, 692 05 53, 
zs.j.horaka@zsjhbs.edu.sk
ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu 40,  -
Banská Štiavnica, 692 06 27, zsj-
kollara@centrum.sk

ZŠ s MŠ Štiavnické Bane - 1. 
februára 2012, od 13:00 do 16:30, 
6929187, zsmhella@pobox.sk
ZŠ s MŠ Banská Belá - 6. februára 
2012, od 14:00 do 16:00, 6963116, 
hanka7777@centrum.sk 
ZŠ s MŠ Svätý Anton - 7. februá-
ra 2012 v čase od: 14:00 do 16:00, 
6726204, zsms@szsvanton.edu.sk
ZŠ s MŠ Prenčov - 9. februára 
2012 od 13:00 do 15:00, 6995249, 
zakladnaskola@prencov.edu.sk

Na zápis sa musí dostaviť kaž-
dé dieťa, ktoré k 31. augustu 2012 
dovŕši 6 rokov, to zn.aj v prípade, 
že rodič uvažuje o odklade povin-

nej školskej dochádzky (ak dieťa nie 
je na školu dostatočne telesne a du-
ševne pripravené, riaditeľ školy roz-
hodne o odložení jeho nástupu o je-
den rok, počas ktorého sa dieťa vráti 
do materskej školy, alebo nastúpi do 
nultého ročníka základnej školy, ak 
bude takýto zriadený).Odklad die-
ťaťa musí byť podporený aj odporú-
čaním všeobecného lekára pre deti a 
dorast a zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie.

Ak s dieťaťom, ktoré by malo na-
stúpiť školskú dochádzku, žijete v 
zahraničí alebo plánujete do zahra-
ničia odísť, dieťa musí byť riadne 
prihlásené do kmeňovej školy tam, 
kam patrí podľa školského obvodu 
v mieste trvalého bydliska. Pri zápi-
se zákonný zástupca oznámi, že die-
ťa bude študovať v zahraničí a záro-
veň písomne požiada riaditeľa školy 
o povolenie študovať v zahraničí. 

Ak má dieťa dvojité občianstvo a 
trvale žije na území iného štátu, ro-
dič by už nemal na Slovensku nič 
riešiť, pokiaľ dieťa plánuje zaškoliť 
v krajine, kde má druhé občianstvo.

Doklady potrebné pri zápise: ob-
čiansky preukaz, rodný list dieťaťa.

O ďalších podrobnostiach vo veci 
zápisu sa informujte priamo v jed-
notlivých školách.

Zákonný zástupca, ktorý svoje 
dieťa neprihlási na povinnú školskú 
dochádzku, dopustí sa priestupku, 

za ktorý mu môže byť v zmysle §37 
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, uložená pokuta do 
výšky 331,50 €. 

Rodič môže pre svoje dieťa vybrať 
ZŠ podľa svojho výberu, keď krité-
riom by mali byť výchovno-vzdelá-
vacie výsledky danej školy, jej Škol-
ský vzdelávací program, aktivity 
školy, zapojenie školy do projektov, 
materiálno-technické podmienky, 
ďalšie vzdelávanie pedagogických 
pracovníkov, voľnočasové aktivity 
a mnohé iné (zverejnené na strán-
kach škôl), ale hlavne príjemná tvo-
rivá atmosféra, kde vzťah medzi 
učiteľom a žiakom je založený na 
porozumení, tolerancii a vzájom-
nom rešpekte.

Na záver by som chcela ubezpe-
čiť rodičov našich budúcich prváči-
kov, že vo všetkých našich školách 
prebieha zápis bez zbytočného stre-
sovania dieťaťa, keď učiteľ hravou 
formou zisťuje dosiahnutie jeho 
tzv.školskej zrelosti - či rozoznáva 
farby, základné geometrické tva-
ry, veľkosť predmetov, dieťa kreslí, 
rozpráva, čo vidí na obrázku, môže 
zarecitovať, zaspievať.....

Všetkým deťom želám, aby im ro-
dičia vybrali školu, kde budú šťastné 
a ktorá bude znamenať dobrý vstup 
do ich ďalšieho života. Viera Ebert

Zápis detí do základných škôl

Zápis detí na ZŠ Jozefa Kollára

ICM Banská Štiavnica vás po-
zýva na "Popoludnie s Ivom 
Samsonom", bezpečnostným 
analytikom, na tému Izraelsko-
palestínske vzťahy. Stretnutie sa 
bude konať pri príležitosti Medzi-
národného dňa pamiatky obetí 
Holokaustu v Hoteli Grand Matej 
v utorok 31. januára 2012 o 15:30. 
Moderátorom popoludnia bude 
študent miestneho gymnázia Vik-
tor Hirschner.  Katarína Tatárová

Popoludnie 
s Ivom 
Samsonom

Ivan Samson patrí k najcitovanej-
ším slovenským analytikom.

Základná škola Jozefa Kollára 
v Banskej Štiavnici na sídlisku 
Drieňová pozýva všetkých 
budúcich prváčikov na 
slávnostný zápis do prvého 
ročníka pre šk. rok 2012/2013, 
ktorý sa uskutoční dňa 8. 
februára 2012 v čase od 13:00 
- 17:00 v budove školy. Rodičia 
si so sebou prinesú občiansky 
preukaz, rodný list dieťaťa.

Škola ponúka žiakom okrem kva-
litného vzdelávacieho procesu ria-
deného tímom kvalifikovaných pe-
dagógov:

výučbu cudzích jazykov - anglické- -
ho od prvého ročníka, nemecké-
ho a ruského jazyka na II. stupni
vyučovanie v moderných počíta- -
čových učebniach, chemickom 
laboratóriu, fyzikálnej učebni, 
hudobnej triede s karaoke štú-

diom, jazykových triedach
oddelenie mestskej a školskej  -
knižnice v budove školy
účasť žiakov v okresných, kraj- -
ských a celoštátnych kolách 
olympiád, súťažiach
lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.  -
ročníka 
plavecký výcvik pre žiakov 2. roč- -
níka 
športové aktivity na našich ihris- -
kách (basketbalové, futbalové, 
futbalové miniihrisko s umelým 
trávnikom, tenisový kurt, v zim-
ných mesiacoch klzisko v blíz-
kosti školy) 
pobyt v školskom klube "Drie- -
ňováčik" od 6.00 do 16.00h v sa-
mostatných upravených priesto-
roch budovy
stravovanie v školskej jedálni -  -
mliečne desiaty, obedy, možnosť 
bezlepkovej diéty 

prácu v záujmových útvaroch  -
Centrum voľného času - sídli v  -
budove školy
Logopedickú, pedagogicko - psy- -
chologickú starostlivosť v spolu-
práci s CPPPaP
Škola v múzeu – hodiny výtvar- -
nej výchovy a pracovného vyučo-
vania aj priamo v budove Galérie 
J. Kollára v Banskej Štiavnici a 
návštevy tvorivej dielne v Kam-
merhofe

Rozhodne sa u nás nebudete nu-
diť. Príďte a uvidíte! Na spoluprácu 
s vami sa teší kolektív pracovníkov 
školy. Zápis sa uskutoční v budo-
ve základnej školy. Ďalšie informá-
cie vám radi poskytneme na našom 
webe www.zsjkollara.edupage.org, 
mail: zsjkollara@centrum.sk, alebo 
na telefónnom čísle 045 692 06 27

Tešíme sa na vás! ZŠ J.Kollára
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Realizácia projektu 
"Zavedenie efektívneho 
systému separovaného 
zberu odpadov v meste 
Banská Štiavnica", ktorý je 
financovaný z Kohézneho 
fondu EÚ, štátneho rozpočtu 
SR a rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica v celkovej výške 3 
633 515,89 €, začína prinášať 
hmatateľné výsledky. 

Projekt bol podaný a schválený 
ešte v roku 2009 a jeho realizácia 
sa začala v roku 2010. V súčasnos-
ti sa po ukončení väčšiny verejných 
obstarávaní projekt dostáva k reali-
začnej časti. 

Na prelome rokov 2011 – 2012 
bol do Štiavnice dodaný tovar podľa 
zmluvy č. 214/ML/2010, ktorý po-
sunie triedený zber v našom meste 
zase o veľký kus vpred. 

Súčasťou dodávok bola nielen 
technika:

vozidlá pre zvoz vytriedených su- -
rovín: 1 veľké vozidlo MAN 4x4 
s objemom nadstavby 16 m3, 1 
malé vozidlo – Multicar FUMO 
4x4 a zvozové auto MAN s prí-
vesom a hákovým nakladačom 
na veľkokapacitné kontajnery
manipulačná technika (naklada- -
če) s príslušenstvom
lis na vytriedené suroviny – je  -
výkonnejší ako súčasný lis
nádoby na separovaný zber rôz- -
nych objemov (120 l, 240 l, a 1 
100 l) a rôznych farieb pre jed-
notlivé komodity
vrecia na separovaný zber -
veľkokapacitné kontajnery 30 m - 3

Ale aj informačné technológie:
kamerový systém pozostávajúci  -
z 10 kamier s vysokým rozlíše-
ním, prenosovej siete schopnej 
preniesť veľké objemy dát a po-
trebného hardvérového a softvé-
rového príslušenstva
systém evidencie odpadov – har- -
dvérové a softvérové vybavenie
GIS (geograficko – informačné  -
systémy) pre optimalizáciu ná-
kladov v odpadovom hospodár-
stve – hardvérové a softvérové 
vybavenie, servery

Momentálne prebiehajú všetky 
potrebné úkony ako prihlasovanie 
do evidencie motorových vozidiel 
na polícii, vybavovanie poistenia 
majetku, schválenie správy majetku 
riadiacim orgánom (MŽP) a pod., 
aby sa vozidlá a iný majetok mohli 
používať k svojmu účelu.

Nové vozidlá výrazne posilnia vo-
zový park Technických služieb, lis a 
väčší počet nádob prispejú k zlepše-
niu efektivity triedeného zberu. 

Kamerový systém monitoruje 
nielen stojiská odpadových kontaj-
nerov, ale poskytuje mestskej polícii 
doteraz nebývalé možnosti v moni-
torovaní výtržností (vysoké rozlíše-
nie kamier, ľahká práca s dátami po-
mocou špeciálneho softvéru), čím 
prispieva k zvýšeniu bezpečnosti 
občanov mesta.

Systém evidencie odpadov slú-
ži na monitorovanie množstiev vy-
zbieraného triedeného zberu od 
občanov. Zberné miesta (stojis-
ká zberných nádob na sídliskách, 
rodinné domy, prevádzky, ško-

ly a pod.) budú označené čiarový-
mi kódmi. Pracovníci vykonávajúci 
zber odpadov mobilnými zariade-
niami (PDA) načítajú kód a priradia 
množstvo zobraného odpadu (ná-
doby, vrecia,...) z daného miesta. Po 
softvérovom spracovaní takto zís-
kaných dát bude jasné, kto koľko 
odpadu vyprodukoval, čo umožní 
zaviesť ekonomickú stimuláciu ob-
čanov k separácii podľa princípu: 
kto triedi odpad, platí menej.

Systém evidencie odpadov v sú-
činnosti s GIS a monitorovacími 
jednotkami vo vozidlách bude slú-
žiť na optimalizáciu zvozových ná-
kladov v odpadovom hospodárstve, 
ako aj k presnejšiemu dispečingu 
vozidiel a k odbúraniu časti papie-
rovej administratívy. Mesto Banská 
Štiavnica týmto získalo momentál-
ne najpresnejší topografický pod-
klad s cestnou a uličnou sieťou a 
mapou zberných miest, ktorý je vy-
užiteľný nielen v odpadovom hos-
podárstve, ale aj v iných oblastiach.

Na jar tohto roku plánujeme roz-
behnúť stavebné práce. Okrem vý-
stavby nového zberného dvora v 
priestoroch za bývalou baterkárňou 
sa začne stavať aj sieť uzamykateľ-
ných stojísk najmä na sídlisku Drie-
ňová, ale aj v iných častiach mes-
ta pri bytovkách. Kompletné mapy 
rozmiestnenia murovaných stojísk 
po meste ako aj ich architektonic-
ké stvárnenie nájdete na stránke: 
http://www.banskastiavnica.sk/
obcan/institucie/ts-1/odpady-1-1.
html v prílohách štúdie: Koncepcia 
separovaného zberu v banskoštiav-
nickom regióne. Miloš Veverka

Zlepšovanie separácie

V sobotu 7. januára 2012 
predpoludním asi medzi 11:30 
– 12:00, som náhodne vytrati-
la z plecniaka v meste modrý 
kľúč (kópiu z fabky) s kovovým 
lesklým príveskom so značkou 
Gaudi (dlhšia retiazka a plochý 
oválny prívesok, polovica kov, 
druhá polovica kombinovaná s 
čiernou farbou a spomínaný ná-
pis Gaudi). 

Nálezca už nie je celkom nezná-
my, pretože v predajni Gaudi sa 
ohlásil "prešedivený pán z Sloven-
ského banského múzea v Banskej 
Štiavnici" (citujem slová predavač-
ky) presne s popísaným kľúčom a 
kľúčenkou. Spytoval sa jej, či ne-
stratila kľúč. 

Prosím poctivého nálezcu, pre-
tože verím, že je poctivý skutočne, 
aby modrý kľúč s príveskom Gaudi 
odovzdal na sekretariáte riadite-
ľa Slovenského banského múzea, 
príp. na tel.č. 0910 222 114, aj v 
prípade, že už kľúč zlikvidoval. Na 
prívesku – kľúčenke mi totiž veľmi 
záleží. Vopred mu ďakujem a som 
ochotná sa mu odmeniť. B.H.

Pomôžte, 
prosím!

Banská Štiavnica moje rodisko 
20.12.2011 Ľuboš Lakatoš, 
21.12. Ema Kulifajová, 23.12. 
Kristián Jaško, 25.12. Aneta 
Pachingerová, 30.12. Lukáš 
Tereň, 3.1.2012 Alžbeta 
Mačajová, 10.1. Lukáš Kováč, 
12.1. Jaroslav Dóczy 

Na spoločnú cestu 
životom sa vydali
24.12.2011 Mgr. Juraj Foltán a 
Agnieszka Beata Szafraňska

Navždy nás opustili
19.12.2011 Anton Václavek vo 
veku 89 rokov, 20.12. Marta 
Binderová vo veku 76 rokov, 
22.12. Cyril Kmeť vo veku 77 
rokov, 23.12. Štefan Filip vo 
veku 83 rokov, 3.1.2012 Kristína 
Dutková vo veku 71 rokov, 8.1. 
Vladimír Jaďuď vo veku 59 rokov, 
10.1. Zuzana Michnová vo veku 
91 rokov, 12.1.Mária Schoučíková 
vo veku 92 rokov, 16.1.Tibor 
Siago vo veku 75 rokov. 16.1. 
Andrej Revický vo veku 71 rokov

Jarmila Simonidesová

spoločenská
kronika

20. reprezentačný banícky ples
Slovenská banská komora so 
sídlom v Banskej Štiavnici, 
Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok Banská 
Štiavnica a Mesto Banská 
Štiavnica vás pozýva na 
jubilejný 20. reprezentačný 
banícky ples – 12. celoslo-
venský do Banskej Štiavnici.

10. februára 2012 o 19:00 v 
priestoroch hotela Grand Matej.

Program
uvítací skok cez kožu -
otvárací príhovor predsedu spol- -
ku

slávnostný prípitok predsedu ko- -
mory
kultúrny program -
slávnostná večera -
plesová zábava pri živej hudbe a  -
disko hudbe
polnočné občerstvenie -
zlosovanie vstupeniek a príspev- -
kov na sochu štiavnického Nácka. 

Do tanca hrá skupina Topky zo 
Zlatých Moraviec a DJ Fero z Ban-
skej Štiavnice. Účasť v baníckych a 
iných uniformách vítaná! Vstupné 
30,- €. Predpredaj vstupeniek: Kami, 
045/692 08 66, Hotel Grand Matej, 
045 / 692 12 13. OrganizátoriÚvítací skok cez kožu. foto lubo lužina
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Oznam
Rodáci od Dukly a priľahlých kra-
jín, ktorým chýba rodný kraj a spo-
jenie s ním a ktorí sa cítia byť stále 
najvýchodnejšími Slovanmi v rámci 
Slovenska, ozvite sa kvôli ponovo-
ročnému stretnutiu 27.1.2012 na 
0905 888 642 do 26.1.2012.

Oznam
Základná organizácia slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
v Banskej Štiavnici oznamuje svo-
jim členom, že výbor ZO bude po-
skytovať svoje služby v Klube dô-
chodcov na námestí Svätej trojice 
č. 7 v týchto termínoch 25.januára 
2012, 8. februára 2012, 22. februá-
ra 2012. od 9:30 do 12:00.

Anton Greguss

Ples rybárov 2012
Členovia Miestnej organizácie Slo-
venského rybárskeho zväzu pozý-
vajú svojich kolegov, priateľov a 
sympatizantov na tradičný Ples ry-
bárov 2012. Ples sa uskutoční dňa 
28. januára 2012 v jedálni Združe-
nej strednej školy obchodu a slu-
žieb na Povrazníku. Cena vstupen-
ky je 20,- €. O dobrú náladu sa už 

tradične postará živá hudba.
Predpredaj vstupeniek: predaj-
ňa AZOR – Jozef Majer, Rybárske, 
poľovnícke a chovateľské potreby, 
Dolná 2, Banská Štiavnica (bývalý 
OPP), tel.č.: 045/691 16 47, 0903 
556 916. Všetkým, ktorí prijmú 
naše pozvanie, prajeme príjemné 
prežitie spoločného večera!

Pavel Bálint, Karol Weis

Stretnutie baníkov
Dňa 27. januára 2012 sa uskutoční 
pravidelné stretnutie baníkov a ich 
priateľov. Toto stretnutie sa bude 
konať o 16:00. v baníckej krčme u 
pána Karabellyho. Na vašu účasť sa 
tešia organizátori. Zdar Boh.

Leto v Štúrove
Centrum voľného času v Banskej 
Štiavnici organizuje počas letných 
prázdnin letný pobyt v Štúrove v 
termíne od 7.7. - 14.7.2012. Po-
platok je 140 eur v ktorom je zahr-
nutá: doprava, plná penzia, ubyto-
vanie (apartmány AQUA TK Vadaš 
Štúrovo - areál kúpaliska a tým 
voľný vstup do bazénov počas ce-
lého dňa), výlet do Ostrihomu, po-
istenie. Prihlásiť sa môžete do 30. 
januára 2012 v Centre voľného 
času na telefónnom čísle:  
0907 598 567, 691 16 26. 

Jana Machilová

Poďakovanie
Slovenský zväz záhradkárov – zá-
kladná organizácia Štefultov ďa-
kuje sponzorom za príspevky na 
činnosť záhradkárskej organizácie. 
Praje veľa zdravia a šťastia v No-
vom roku 2012 menovaným a ne-
menovaným sponzorom: p. Luptá-
ková D., p.A.Majerová – Diana, p. 
Žiklová, p.Olhová – Guapa, p.V.Ba-
lážová, „Mix 39“, Foto - Cengel, 
Supermus – Juhásová, Erikon – 
E.Niederland, A.Osvaldová, Wo-
odparket – p.Magdič, p.R.Anguš, 
p.Tóth + Bartko, p.Holub, J.Kara-
belly – Kami, p.N.Kaník, L.Weiss-
ová – Tília, p.M.Fajnorová, p.S.Po-
dobná, p. Bereň, p.P.Debnár, 
p.M.Jakubík, p.J.Čamaj, p.Š.Mi-
čura, Tanád – Sport, p.P.Molčan, 
p. R.Ďurica, Koki – Riki p.Zubka, 
Odevy – drogéria – p. Martikáno-
vá, Devills – p.Petlušová, Black – 
M p.Čierny, Kníhkupectvo p.Drbo-
hlavová, Trotuart p.Weisoová, 
Requiem – p.Luptáková, p.Ľ.Bla-
šková, p.Cibuľa, Penzión na Kopci 
– p.Dobrovič, p.J.Bálik, PE - MA – 
Elektroinšt. - bleskozvody, p.J.Ty-
nkovanová, Sníček – p. Palášthy, 
Masáža – p. Švidroňová, Potraviny 
– p.Ernek, Goldven – p.Kratošová, 
p.J.Krátky, Baracuda, Allcom, Pe-
káreň Anton – Antol, Záhradkár-
stvo – p.Halaj, Zelevoc – p.Szeg-

éňová, p.L.Bernáth, p. Drexler, 
p.Havalda, Gabbiano, Farby – laky 
p.Blahút, IMO – Elektro p.J.Mo-
jžiš, Zelovoc – p.R.Antalová, p.T. 
Ciglan – Veľkosklad, p.M.Fáber a 
zároveň praje všetkým členom zá-
hradkárom veľa úspechov v pesto-
vaní a dobrú úrodu.

SZZ ZO Štefultov 

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Mal som Vás 
všetkých rád 
a chcel som 
ešte veľmi 
žiť, ale pri-
šla tá chví-
ľa, keď mu-
sel som Vás opustiť. Neplačte, 
nechajte ma tíško spať, čo mi 
bolo súdené, muselo sa stať.
Utíchol tvoj hlas, srdce presta-
lo byť a my už len so spomien-
kou musíme žiť.“
Dňa 22. januára 2012 uply-
nulo 5 rokov, keď nás na-
vždy opustil náš drahý syn, 
brat, manžel a otecko Pe-
ter Ivanič vo veku 39 rokov. 
S láskou v srdci spomínajú 
rodičia, sestra Ivetka s man-
želom Ľubkom, Dominikou 
a Deniskou, manželka Han-
ka s deťmi Miškom a Barbor-
kou. Spomínajte s nami.

Jazykové 
kurzy
Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica vás pozýva 
na nasledovné jazykové 
kurzy:

Španielčina (od 15 r., min. 2  -
osoby – max. 5 osôb). Utorok a 
Štvrtok o 16:00.
Nemčina (od 15 r., min. 2 osoby  -
– max. 5 osôb). Pondelok a Stre-
da o 16:00.
Ruština (od 15 r., min. 2 osoby  -
– max. 5 osôb). Streda a štvrtok 
o 15:00.
Angličtina (začiatočníci od 4  -
– 99 r., min. 2 osoby – max. 5 
osôb). Streda a štvrtok o 15:00.

Úvodná hodina už 16.1.2012 v 
priestoroch Informačného centra 
mladých na Ulici 1. Mája 4, Ban-
ská Štiavnica.

Viac informácii na telefónnom 
čísle 0911 185 856, e-mail bs@
icm.sk alebo osobne v ICM v čase 
od 11:00 do 17:00.

Katarína Tatárová

„Som slnko, čo na nebi svieti, 
som hviezda na temnom nebi, 
som vietor, čo po lúkach blúdi, 
som dievča, ktoré ťa ľúbi.“ 
Stanka Kováčová

Na zasneženom prahu starého a 
nového roka sa opäť stretli šikovné, 
múdre a talentované rómske deti 
a ich veľkí priatelia, organizátori a 
lektori tvorivých stretnutí Miro Jilo, 
aby si zaspomínali na spolu prežité 
krásne a šťastné leto, odovzdali si 
darčeky a vyslovili novoročné pria-
nia. V priestoroch Klubu dôchod-
cov na Trojičnom námestí si pri via-
nočnom stromčeku mnohé z nich 
priali práve to, aby sa mohli spolu 
stretávať, spievať, tancovať, hrať di-
vadlo, maľovať, písať básne…Mno-
hé z týchto detí majú veľký talent 
od Boha a ujo Bobeš (PhDr.Bohu-
mír Bachratý, Csc) a teta Ina (Mgr. 
Ingrid Kosmeľová - vedie taneč-
ný súbor Galaktik) im ho pomáha-
jú objavovať a rozvíjať. ,,Záleží nám 
na tom, aby aj rómske deti zažili kus 

radosti, aby aj im bol svet naklone-
ný, aby sme si navzájom rozumeli, 
stretávali sa a mali sa radi. V uply-
nulom roku sa nám podarilo zor-
ganizovať už 5.ročník ojedinelého 
kompletného tvorivého stretnu-
tia MIRO JILO na Jankovom vŕš-
ku v hoteli Partizán. Veríme, že sa 
nám podarí v tomto projekte naďa-
lej úspešne pokračovať, aj keď je to 
z roka na rok ťažšie. Stretávame sa 
aj s problémami, nepochopením, 
zložitou byrokraciou, a to najmä zo 
strany inštitúcií, ktorým by na tom 

malo najviac záležať. My však chce-
me v tejto práci pokračovať, preto-
že má jednoduchý, ale veľmi dôleži-
tý význam a podstatu - dať priestor 
rómskym deťom, pomáhať pri ich 
kultúrnej výchove a vzdelávaní, 
pretože si zaslúžia našu pozornosť.“ 
Talent rómskych detí sme mohli ob-
divovať aj v našom meste na stret-
nutí MIRO JILO v Kammerhoffe, 
ale predstavili sa aj v Klube umel-
cov v Bratislave a na mnohých iných 
miestach Slovenska.

Janka Bernáthová

Bohumír Bachratý s talentovanými rómskymi deťmi. foto archív autora

Miro Jilo – moje srdce pre deti
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Edita Petrincová, čitateľka ŠN 

Pletenec
Prísady: 900 g hladká múka, 90 
g práškový cukor, 3PL olej, 1 koc-
ka droždie, 4,5dl mlieka, 3 žĺtka, 
z 3 bielok sneh, trošku soli. 
Postup: Zamiesime cesto podľa 
tradičného postupu a necháme vy-
kysnúť. Z vykysnutého cesta uro-
bíme 6 bochníkov, z každého po-
stupne vyvaľkáme pásy ako je dlhý 
plech, natrieme plnkou a zvinieme.
Vždy dva a dva spolu stočíme do 
vrkoča, plech pomastíme alebo vy-
ložíme papierom a všetky tri vrko-
če dáme na plech vedľa seba. Aby 
sa nezlepili, potrieme dobre mas-
lom a dáme piecť. Pekne naskočia a 
sú výborné. Cesto je možné použiť 
aj na iné kysnuté koláče. Plnka:1 
Palmarín,2 vanilkové cukry,200 g 
práškový cukor,4 PL kakaa, všet-
ko dobre vymiešať a natierať pláty 
kysnutého cesta.

Figová saláma (roláda)
Prísady: 200g fíg, 180 g práško-
vý cukor, 200 g mletých orechov, 
50 g mandle, nemusia byť, 30g 
želé cukríky alebo kandizované 
ovocie, 2 žĺtky. 
Postup: Figy a orechy zomlieť na 
mäsovom mlynčeku, mandle po-
sekať, premiešať s cukrom a žľt-
kami, pridať želé cukríky a ušú-
ľať do salámy, nie veľmi hrubej, 
je to dosť sladké. Stačí na hrúbku 
hrubšej klobásy. Je to báječné. 

Dobrú chuť!

Na Martina 11. novembra bol 
v Žibritove otvorený nový 
náučný chodník. Žibritov, malá 
a pokojná obec v juhový-
chodnej časti Štiavnických 
vrchov pri Krupine, je verej-
nosti známa filmom Dáždnik 
sv. Petra, ktorý sa nakrúcal 
práve na Žibritove a blízkom 
okolí.

Nový náučný chodník, ktorý 
patrí do série náučných chodní-
kov Banskoštiavnického geoparku, 
má pomenovanie Žibritovský chod-
ník. Geopark je formou sprístupne-
nia a zároveň ochrany tých miest na 
povrchu Zeme, ktoré sú kľúčový-
mi svedkami jej histórie. Táto nová 
iniciatíva medzinárodnej organizá-
cie UNESCO podnietila vznik geo-
parkov vo viacerých krajinách sve-
ta a Slovensko sa k nej pripojilo v 
roku 2000. V súčasnom období sú 
na Slovensku zriadené tri geopar-
ky: Banskobystrický geopark, Ban-
skoštiavnický geopark a Novohrad-
ský geopark v okolí Fiľakova.

Žibritovský chodník na 4 zastáv-
kach v dĺžke 3 kilometrov predsta-
vuje veľmi zaujímavú geologická 
históriu Štiavnického stratovulká-
nu, najväčšej sopky nielen na Slo-

vensku, ale v celom karpatskom ob-
lúku (v čase aktívnej činnosti bola 
okolo 4000 m vysoká a 50 km širo-
ká), ktorej stopy vystupujú na po-
vrch aj na okolí Žibritova.

Významným svedkom histórie 
Štiavnického stratovulkánu je prí-
rodná pamiatka Krupinské bralce 
– Štangarígeľ, ktorá je cieľom Žib-
ritovského chodníka. Krupinské 
bralce boli vyhlásené za prírodnú 
pamiatku v roku 1975 na výmere 
0,69 ha. Predstavujú unikátny prí-
klad päťbokej odlučnosti andezitu, 
teda horniny, ktorá je stavebným 
materiálom Štiavnických vrchov. 
Predmetom ochrany je samotný vr-
chol s priľahlým suťovým lemom. 
Na jednom z hranolov sa nachá-
dzajú dokonca zvyšky neznámych 
znakov, ktoré spomína aj Andrej 
Kmeť, katolícky farár z neďalekého  
Prenčova, ktorý bol zakladateľom 
Národného múzea Slovákov a v ce-
lej krajine uznávaný polyhistor. Už 
v roku 1900 vyzýva na zachovanie 
tejto lokality.

Práve tento náučný chodník pred-
stavuje a približuje históriu vzniku 
prírodných výtvorov a reliéfu teré-
nu v okolí Žibritova. Náučný chod-
ník je v miernom teréne veľmi dobre 
vyznačený zelenou turistickou znač-
kou, a tak každý návštevník poho-
dlne a aj bez mapy nájde Krupinské 
bralce. Trasa chodníka vedie nezvy-
čajným kaňonom potoka Bebrava 
popri bývalom žibritovskom mlyne 

cez zmiešané hrabovo dubové lesy. 
Chodník je vhodný pre všetky veko-
vé kategórie a pomalou chôdzou sa 
prejde za 1 hodinu. Počas výstavby 
chodníka boli vybudované 4 náučné 
tabule, 3 mostíky cez potok Bebra-
va a aj drevené lavičky so stolíkmi, 
ktoré slúžia na oddych a zastavenie 
turistov počas výletu. Na samotnú 
propagáciu chodníka boli vytvore-
né a vytlačené informačné letáky o 
Žibritovskom chodníku, ktoré sú k 
dispozícii v Obecnom dome na Žib-
ritove, v Múzeu Andreja Sládkoviča 
v Krupine a v Turistickom informač-
nom centre v Krupine.

Na slávnostnom otvorení sa zú-
častnilo okolo 80 turistov z blízke-
ho okolia, ale aj cezpoľní nadšenci 
turistiky z Turca, Brezna, či Brati-
slavy. Milovníci prírody prešli celú 
trasu chodníka v dĺžke 3 kilomet-
rov a po návrate bol pre všetkých v 
Obecnom dome prichystaný teplý a 
chutný guláš, pričom slávnostnú at-
mosféru spríjemnila ľudová hudba. 
Treba ešte povedať, že táto dob-
rá vec sa podarila vďaka spolupráci 
obce Žibritov s Klubom slovenských 
turistov v Krupine, ktorú finančne 
podporila Nadácia Orange.

Ako pozvánka na prejdenie Žibri-
tovského chodníka a spoznanie Kru-
pinských bralcov – Štangarígľa nech 
nám poslúžia slová Andreja Kmeťa, 
ktoré už pred vyše 100 rokmi uchvá-
tený krásou tejto lokality napísal: 
„Na záverku tu len poznamenávam, 
aby sme nerojčili za krásnymi par-
tiami po cudzozemsku (Švajčiar-
sku, Tyrolsku,...), máme ich aj my v 
každom skoro chotáre, ani nehovo-
riac o Sitnách a Kriváňoch. Len tre-
ba oči otvoriť a medzi ľud sa zamie-
šať, i dozvieme sa o nových partiách, 
o nových povestiach, nápisoch, jas-
kyniach... Spoznávajme kraje svoje a 
spoznáme samých seba.“

Jozef Capuliak

Nový náučný chodník na Žibritove

Prví turisti na náučnom chodníku. 
foto archív autora

V dňoch 27. - 29. decembra 
2011 sa v Základnej škole s 
materskou školou vo Svätom 
Antone konalo podujatie pod 
názvom Škola Hajnalu. 

O čo išlo? V týchto dňoch si zá-
ujemcovia mohli zhotoviť masky 
na fašiangy. Stretlo sa tu 20 detí s 
rodičmi a starými rodičmi, ktoré si 

zhotovovali masky pre seba a vytvá-
rali aj obrie bábky do fašiangového 
sprievodu - Hajnalu. Tvorivé diel-
ne viedla pani Bc.Michaela Paštr-
náková - Getlerová. Tieto aktivity 
však neskončili, ale budú pokračo-
vať v mesiaci január a február. Budú 
to: Škola pouličného divadla, nácvik 
žonglovania, ohňovej šou, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 11. - 12. ferbuá-

ra.Režisérom tohto podujatia bude 
poľský režisér Andrzej Sojka. Zákla-
dy ľudového tanca a choreografie sa 
uskutočnia v termíne 5. - 6. febru-
ára. Záujemcovia o tieto aktivity sa 
môžu prihlásiť už v týchto dňoch. 
Prihlášku nájdu na stránke obce. 
Podujatia sa konajú s podporou SPP 
- dedičstvo regiónov a Ministerstva 
kultúry SR. Anna Rihová

Príprava masiek v predstihu

pozvánka
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výher-

ca môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.46/2011: „Niektorí ani s 
výborným sluchom nepočujú hlas 
svedomia.“ Výhercom sa stáva 
Blažena Sedlaková, S.H.Vajan-
ského 4, Banská Štiavnica. Sr-
dečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva české príslo-
vie: 
A., Kamarát, nemocnica s polikli-
nikou, zbadal si básnicky, B., Ob-
rob nárečovo, mizol, snob, C., Za-
čiatok tajničky, D., 4. časť tajničky, 
stred slova previli, Olina, pôda, 
hektoliter, E., Mužské meno, tex-
tová skratka, najvyššia bytosť, tla-
čová kancelária, poplatok na hrani-
ciach, F., Udeje sa, bokom, svatko, 
G., Atila naopak, spojka, Valdemar, 

H., Ozn. áut Japonska a Nórska, je-
den po nemecky, cudzie žen. men, 
spoluhlásky slova rups, národný vý-
bor, I., Lietadlo, ruské žen. meno, 
odpíš, J., 2 časť tajničky, K., Zohli, 
luže, oblep, L., Nealkoholický ná-
poj, orgán zraku, ťahavé rastlinky, 
1., Palivo, 3.časť tajničky, chova-
nie, 2., Odd. v nemocnici, príjem-
ne, ozn. áut Luxemburska, Ma-
ďarska, Talianska, 3., Motá, dral, 
dusík, 4., Dáva topánky na nohy, 
Etiópia česky, 5., Škrabkaj, Anka, 
6., Prečo, had, rozprávková posta-
va, kyslík, 7., Spolu, onak, 8., Žena, 
pohni, snemovanie, nula, 9., Zíďte 
dolu, hovoril, 10., Kamarát Loleka, 
Japonské mesto, aj, 11., Najmenšia 
čiastka hmoty, 145 v Ríme, nebde-
la, 12., Kráľ zvierat, majúci hlad, 
von česky, 13., Odpil, patriaci Oto-
vi, patria k luku. Pomôcky: Saporo, Trol, Boa Anna Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Vymedzený čas
Sobota 21.1., 18:30, 2,30, sci-fi, USA, 109 min., MN12
Vo svete blízkej budúcnosti je čas platidlom: každý má na ruke biologické digitálne hodinky, kde má určený je-
den rok života. Tento mu začne ubiehať po 25. roku života a ak nedokáže zarobiť či inak získať viac času, po roku 
zomrie. Tí, ktorým sa podarí zarobiť čas, môžu žiť prakticky večne. Samozrejme, potrebujete čas aj na zarobenie 
času a tak bohatí bohatnú a chudobní ešte viac chudobnejú.

Kino Akademik: Strom života
Streda 25.1., 18:30, 2,20, dráma, USA, 138 min., MN15
Brad Pitt sa ako otec malého Jacka snaží vychovať zo svojho syna človeka pripraveného na akúkoľvek životnú 
situáciu. Chce z neho vychovať víťaza v každej životnej výzve, muža, ktorého nič a nikto nezlomí, a ktorý si do-
káže neoblomne kráčať za svojím. Keď Jack vyrastie (Sean Penn), uvedomuje si pohľad na svet, ktorý mu všte-
pila jeho mama - krásu života, ľahkosť duše a láskyplnú ochranu. Až keď na vlastnej koži zažije trpké skúšanie 
osudu, pochopí, že rozum aj cit majú v ľudskom živote svoje miesto a každý z nás sa musí naučiť oba harmonic-
ky používať.
Veľkolepý epos Terrenca Malicka o hľadaní zmyslu života medzi dvoma brehmi rozumu a lásky, emócií a kamen-
nej tváre, úzkosti a šťastia. Zlatá palma Cannes 2011

Kino Akademik: Festival Jeden Svet 
27. - 28. január 2012
Významný európsky festival venovaný problematike dodržiavania ľudských práv vo svete, organizovaný v spo-
lupráci s OZ Človek v ohrození.
Piatok: 27.1.2012
Premietanie pre školy
8:30 – 9:30 Chcem to skúsiť (Taliansky film o vysokoškolákovi s Downovým syndrómom.)
9:30 – 10:30 Manželka za 50 oviec (Tradícia obchodu s manželkami v Afganistane.)
10:30 – 11:30 Hip hopová revolúcia (Kubánska undegroundová hip-hopová skupina a jej texty o skutočnom ži-
vote na ostrove slobody.)
Premietanie pre verejnosť: Vstupné: 0,50€
18:00 – 19:40 Ružové sárí (O násilí, ktorému sú vo vlastných rodinách vystavené indické ženy.)
Sobota:28.1.2012
Premietanie pre verejnosť: Vstupné 0,50€
15:00 – 15:30 Adis a Daniel : Ukradnuté detstvo (Deti z etiópskeho vidieka sa stávajú korisťou ochodníkov s 
ľuďmi.)
15:30 – 16:45 Kapitalizmus naša tajná revolúcia (Recept rumunského miliardára: Nedosiahnete úspech, ak ne-
budete kradnúť.)
16:45 - 17:00 Stalin – prečo nie? (Bývalý sovietsky diktátor sa dodnes teší kultu osobnosti.)
17:00 - 17:45 Teraz ťa máme radi. (Nikto vám nevie dať to,čo vám sľúbia politici počas predvolebnej kampane.)
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V stredu 11. januára sa stratil 
mobil Sony Ericsson Xperia bielej 
farby po cestičke zo ZŠ J. Horáka 
na Križovatku. Prosím poctivého 
nálezcu za odmenu kontaktovať 
0905 744 076.

Strata

Čas plynie ako rieka a my sme 
ako loďka, ktorá sa buď nechá 
prúdom unášať, alebo sa jej 
osádka chopí vesiel, aby ju 
priviedla k vytýčeným cieľom. 
Keď vznikla predchodkyňa 
Spolku Banskej Štiavnice, 
mala názov Nadácia Banskej 
Štiavnice ´91. Jej zakladatelia 
v roku 1991 boli veslári, ktorí 
mali jasný cieľ. Depresívnu, 
nepôvabnú a zruinovanú 
Banskú Štiavnicu pozdvihnúť 
a dať jej ľudskejšiu a krajšiu 
podobu. A súčasne byť 
nápomocní tým, ktorí sa o to 
budú usilovať tiež.

Prvou veľkou výzvou bola snaha 
o záchranu domu na Remeselníckej 
5, na ktoré bolo miestnymi úrad-
mi vydané demolačné rozhodnutie, 
keď predtým zlyhali pokusy o jeho 
zápis do Ústredného zoznamu kul-
túrnych pamiatok. Už v roku 1992 
sa podarilo tento historický rene-
sančno-barokový dom zo 16. stor., 
dostavaného v 18. stor. pamiatko-
vo zdokumentovať a potvrdiť tak 
jeho pamiatkové hodnoty. Treba 
pripomenúť, že vtedajší stavebný 
úrad od roku 1988 plošne búral zá-
stavbu medzi Remeselníckou a Dol-
nou ulicou. 

Prvým veľkým úspechom Na-
dácie, neskoršieho Spolku Banskej 
Štiavnice ´91 bolo získanie domu 
do vlastníctva a okamžitá stabilizá-
cia zrútenej časti strechy a nárožia. 
Úžasným hnacím motorom nadač-
ných aktivít bol úspešný benefičný 
koncert a aukcia výtvarných diel v 
Bratislavskej Redute "Na strechu 
Remeselníckej 5", ktorý sa usku-
točnil v roku 1996 za účasti čelných 
predstaviteľom štátu a zákonodar-
cov. Akciu podporila aj naša rodáč-
ka p. Magda Vášáryová. Keď v roku 
1998 na pozvanie Nadácie prišiel 
pán prezident Michal Kováč s man-

želkou do Bnaskej Štiavnice, ako je-
diný mal snahu nielen verbálne po-
môcť, ale urobil tak aj konkrétne. 
Z vlastných prostriedkov venoval 
na statické zabezpečenie stropov 
nemalú finančnú čiastku. Napriek 
tomu je jediným prezidentom, kto-
rý nezískal čestné občianstvo nášho 
mesta, dokonca vtedajšia mestská 
politická garnitúra mala zákaz sa s 
ním stretnúť. Aj toto je súčasť ne-
dávnej histórie Banskej Štiavnice. 

Dom na Remeselníckej 5 poma-
ly získaval finančné zdroje, konali 
sa nespočetné brigády a medziná-
rodné letné tábory, ktoré postup-
ne dávali domu súčasnú podobu. 
Pomohli tomu aj odborné kurzy za-
merané na konzervovanie historic-
kých omietok, vápenné technoló-
gie, rekonštrukcia okien, ktoré sa 
už robili pod hlavičkou Spolku Ban-
skej Štiavnice ´91, keďže nadácie 
podľa nových právnych predpisov 
mali iný obsah i zameranie. Rok sa 
stretol s rokom, až sme v roku 2007 
konečne obnovili aj fasádu, ktorú 
už poznajú naši spoluobčania. Na 
rekonštrukciu tohto vzácneho ob-
jektu sa preinvestovalo 261 300 €. 
Prostriedky boli získané sponzor-
sky, z MK SR od The Headley Trust 
a Nadácie SPP. V roku 2008 sa po-
darilo zreštaurovať niku na tom-
to dome, ktorú reštaurovala akad. 
mal. Eva Mitzová.

Táto úžasná a záslužná práca ne-
bola však jediná. Ďalšími aktivitami 
Spolku Banskej Štiavnice ´91 bolo 
iniciovanie združenia "Bývanie v 
centre", ktoré však nedopadlo pod-
ľa predstáv, zabezpečenie architek-
tonického projektu a reštaurovania 
fasády meštianskeho domu na Ná-
mestí Sv. Trojice 198/II., reštauro-
vanie ohrozenej nástennej maľby 
a renesančného štukového stropu 
v dome 196/II. na tomto istom ná-
mestí, zabezpečenie a financovanie 
spracovania kultúrnohistorickej to-

pografie mesta Banská Štiavnica, 
ale aj riešenie viacerých káuz, pri 
ktorých došlo k nenávratnému zni-
čeniu historických pamiatok v mes-
te. Spomedzi nich bola najznámej-
šou kauzou kauza "Rezešov bazén" 
a výstavba hotela pod bývalou ba-
níckou školou na mieste jedineč-
nej archeologickej lokality. Nemož-
no nespomenúť Vyhlásenie Spolku 
Banskej Štiavnice ´91 z roku 1998, 
s výzvou na zastavenie devastač-
ných zásahov v našom historickom 
meste, čo je veľmi aktuálne aj dnes! 
Zásluhou Nominačného projek-
tu pre World Monuments Fund na 
zaradenie Štiavnickej Kalvárie me-
dzi 100 najohrozenejších pamia-
tok sveta, sa naša Kalvária dostala 
do centra pozornosti a začalo sa s 
jej rekonštrukciou. SBŠ´91 je aj je-
den z iniciátorov vzniku Kalvárske-
ho fondu na jej záchranu. 

Spolok Banskej Štiavnice ´91 
vydal odborno-populárnu kni-
hu o hodnotách historických do-
mov s ich anatómiou, určenou pre 
študentov, vlastníkov pamiatok a 
iných záujemcov. Na jej tvorbe sa 
podieľali autori: M. Mészáros, K. 
Vošková, J. Roháč sn., spolupraova-
li: Ľ. Paučulová, P. Fabian, M. Klak a 
P. Kresánek.

A aká bude budúcnosť domu na 
Remeselníckej 5? Plánuje sa tam 
zriadiť akési múzeum s dielňou tra-
dičných stavebných remesiel a nie 
je cudzie ani založenie Inštitútu pre 
kultúrne dedičstvo.

Nebyť obetavých ľudí v osobách 
K. Voškovej, manželov Paučulov-
cov, P. Fabiana, M. Klaka a mno-
hých ďalších, ktorým patrí úprim-
né poďakovanie, by sa toto všetko 
nebolo udialo. Ja som vďačná za 
osud, že som mohla byť nielen pri 
zrode tohto spolku nezištných ľudí, 
a som aj teraz po 20. rokoch, keď už 
vidno jeho rukolapné výsledky.

Oľga Kuchtová

Spolok Banskej Štiavnice'91 
oslávil 20. narodeniny

Premeny domu na Remeselníckej 5. foto archív spolku banskej štiavnice´91

Prvou veľkou výzvou bola snaha o záchranu domu na Remeselníckej 5

Cenník služieb poskytovaný 
v Mestskej plavárni.

Bazén
Dospelí 2,00 €/hod. -
Deti 3 - 10 rokov 1,00 €/hod. -
Žiaci 10 – 18 rokov 1,50 €/hod. -
Členovia SZPB, ZŤP 1,50 €/hod. -
Plavci 0,80 €/vstup -
Hromadný vstup (vlastný dozor)  -
MŠ, ZŠ, SŠ 0,50 €, 0,80€, 1,00€ 
/vstup
Permanentka dospelí 20 vstu- -
pov 30,00 €
Permanentka dospelí 10 vstu- -
pov 15,00 €
Permanentka deti 3 -10 rokov 10  -
vstupov 8,00 €
Permanentka žiaci 10 -18 rokov  -
10 vstupov 10,00 €
Permanentka SZPB, ZŤP 10  -
vstupov 8,00 €
Permanentka plavci 20 vstupov  -
10,00 €
Prenájom celého bazénu 50,00€/ -
hod.
Prenájom jednej dráhy 15,00€/ -
hod

Sauna
Dospelí 1 hodina 3,70 €/hod. -
Dospelí 2 hodiny 7,00 €/2 hod. -
Deti 3 - 10 rokov 1,70 €/hod. -
Žiaci 10 – 18 rokov 2,70 €/hod. -
Členovia SZPB, ZŤP 2,00 €/hod. -
Permanentka dospelí 10 hodín  -
30,00 €
Permanentka deti 3 -10 rokov 10  -
hodín 13,00 €
Permanentka žiaci 10 -18 rokov  -
10 hodín 22,00 €
Permanentka SZPB, ZŤP 10 ho- -
dín 15,00 €
Hromadný vstup deti 3-18 rokov  -
(vlastný dozor) 1,20€/vstup
Rodič + 1dieťa (12:00 - 14:00)  -
3,30€/hod.
Rodič + 2 deti (12:00 - 14:00)  -
4,30€/hod.

Ostatné služby
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy  -
2,00 €
Sušenie vlasov 0,30 € -
Plienka do bazénu 1,00 € -

Plaváreň 
cenník služieb



11číslo 2 • 19. január 2012
sn@banskastiavnica.sk šport

Ďalší úspech plavkyne Plavec-
kého klubu Banská Štiavnica 
Denisy Tenkelovej na zimných 
majstrovstvách v plávaní.

V krytom 25 metrovom bazéne 
v Trenčíne sa v dňoch 16. – 18. de-
cembra 2011 konali Majstrovstvá 
Slovenskej republiky v plávaní se-
niorov, juniorov a 14-ročných. Na 
majstrovstvách mal zastúpenie aj 
Plavecký klub Banská Štiavnica. Vý-
borne si viedla Denisa Tenkelová, 
keď sa stala trojnásobnou majster-
kou Slovenska v kategórii junioriek, 
a na 200 m znak sa stala majsterkou 
Slovenska senioriek. Úspešne si vie-
dla aj Monika Maruniaková, ktorá 
si vyplávala dve bronzové medaily. 

Prinášame výsledky štiavnických 
plavcov. 
Kategória ženy – juniorky
Denisa Tenkelová
50 m voľ. sp. - 27.73 - 2., 50 m znak 
- 30.94 - 2., 100 m znak - 1:05.75 - 
1. - v kategórii seniorky 3. miesto, 
200 m znak 2:21.33 - 1. - v kategó-
rii seniorky 1. miesto, 50 m motýľ 
- 29.69 - 2., 100 m motýľ - 1:05.55 
- 1. - v kategórii seniorky 3. miesto, 
100 m poloha - 1:07.15 - 2.
Maruniaková Monika 

50 m prsia - 38.02 - 8., 50 m motýľ 
- 31.14 - 3., 100 m motýľ - 1:08.45 
- 7., 200 m motýľ - 2:40.83 - 4., 200 
m poloha - 2:36.24 - 4., 400 m polo-
ha - 5:27.38 - 3.

Kategória muži – juniori 
Adamský Marián 
50 m voľ. sp - 25.85 - 16., 50 m prsia 
- 31.85 - 8., 100 m prsia - 1:10.42 - 
10., 50 motýľ - 27.47 - 12., 100 m 
motýľ - 1:00.56 - 9.
Hriňák Dávid 
50 m voľ. sp - 26.54 - 25., 100 m 

voľ. sp - 57.70 - 19., 50 m motýľ - 
26.82 - 5., 100 m motýľ - 1:00.88 - 
11., 200 m motýľ - 2:32.97 - 10.
Konečný Marek
50 m prsia - 34.51 - 19., 100 m pr-
sia - 1:17.23 - 21., 200 m prsia - 
2:48.60 - 10.

Kategória muži – 14-roční 
Longauer Jakub 
50 m voľ. sp - 29.76 - 21., 100 m 
voľ. sp - 1:06.04 - 22., 100 m motýľ 
- 1:13.10 - 8., 200 m motýľ - 2:53.69 
- 9. PK Banská Štiavnica 

Denisa Tenkelová trojnásobná majsterka Slovenska v plávaní

Zo zimných Majstrovstiev SR  
v plávaní s 5. medailami 

Plavecký oddiel v Žiari nad Hro-
nom usporiadal dňa 7. decembra 
2011 už tradičné plavecké prete-
ky pre žiacke kategórie. Štartovalo 
takmer 100 detí, za Plavecký od-
diel Sitno Banská Štiavnica štarto-
vala 7 ročná Alexandra Nemčoko-
vá. Najmladší plávali 25 metrové 
disciplíny a bola to početne naj-
viac obsadená kategória.

Ženy D: 7 – 8 ročné
Alexandra Nemčoková
25 m prsia - 25,2 - 3. miesto, 25 m 
voľný spôsob - 21,3 - 5. miesto

redakcia ŠN

Plavecké 
Vianoce

Stolný tenis

Na výzvu Nadácie TV JOJ 
sa môžu prihlásiť mladí 
športovci vo veku 10-15 rokov, 
jednotlivci aj športové tímy z 
ktorejkoľvek časti Slovenska. 

Podmienkou je byť štátnym obča-
nom SR, mať platnú registráciu prí-
slušného športového zväzu (klubu) 
na Slovensku, dosahovať nadprie-
merné športové výsledky vo svo-
je vekovej kategórii a mať ambíciu 
porovnať si svoje sily s rovesníkmi 
na medzinárodnej športovej súťaži. 
Stačí iba správne vyplniť prihlášku a 
poslať ju spolu s povinnými príloha-
mi najneskôr do 31.3.2012 e-mai-
lom na adresu: sportovetalenty@joj.
sk alebo poštou na adresu: Nadácia 
TV JOJ, Brečtanova 1, 83101 Bra-

tislava. Heslo: Mladé športové ta-
lenty Slovenska. Prihlášku je mož-
né si stiahnuť na http://nadacia.
joj.sk/sportove-talenty/prihlaska-
2012--stan-sa-clenom-top-tea-
mu-a-reprezentuj-Slovensko.html. 

Pri podaní prihlášky nezabudni-
te na povinné prílohy! Nie je ich 
veľa, ale sú veľmi dôležité pre čest-
nú športovú komisiu, ktorá bude 
tých najlepších športovcov vyberať 
a ktorých chceme v školskom roku 
2012/2013 podporovať. Nezabud-
nite preto na 4 veci! 

športový životopis,  -
športové výsledky, dosiahnuté  -
za posledných 12 mesiacov, 
harmonogram plánovaných  -
športových podujatí v šk. roku 
2012/2013 
fotografie zo súťaží a tréningov. -

Prípadné nejasnosti sa pokúsime 
objasniť v redakcií Štiavnických no-
vín, alebo na t.č.: 045 / 679 03 88.

Peter Sliacky

Výzva Nadácie televízie JOJ mladým športovým talentom

Podpora mladým športovcom

Denisa Tenkelová (v strede) na stupňoch víťazov. foto lubomír tenkel

Nadácia TV JOJ vznikla 18. 6. 2007. 
Podporujeme a organizujeme 
celoslovenské aktivity v oblasti 
sociálnej charity, detskej onkoló-
gie, talentovaných detí a mládeže 
a v oblasti národného kultúrneho 
dedičstva.

akcia na Golden delicious• 
cena za 1kg - 0,40 euro • 
nad 50 kg ešte aj 10% zľava• 

Dopredaj zimných jabĺk
z ovocného sadu  

Svätý Anton

Každú sobotu: 8:00 - 12:00
Predajné miesto: 

Zigmund šachta klimatizovaná 
hala na uskladnenie (oproti 
zámočníctvu Ruckschloss)

0907 800 700
0905 554 433

InzercIa

13. januára 2012
ŠK Mostex Rača "A" a STKM 
Banská Štiavnica "A" 3:6 (sety 
10:20) Hořejší M. 3,5/0, Lelkeš 
Z. 2,5/1, Surka M.ml. 0/2

14. januára 2012 
ŠKST Bratislava "A" : STKM 
B.Štiavnica "A" 6:2 (sety 18:9): 
Šurka ml.1/1, Lelkeš 1/2,5, 
Hořejší 0/2.

Po výbornom úvode sa hráči 
ŠKST dostali rýchlo k vedeniu 5:0, 
najmä Bai He a Šereda P. hrali veľ-
mi koncentrovane a nedali šancu 
Štiavnickej jednotke Hořejšiemu. 
Následne musel Šereda P. vzdať 
po prvom sete Lelkešovi pre men-
šie zranenie a Šurka ml. zaskočil 
Gumáňa a po výbornom výkone 
ho dosť hladko porazil 3:0. Na 6:2 
uzavrel najlepší hráč zápase Bai 
He, ktorý porazil v kvalitnom zá-
pase Lelkeša 3:2.  www.pinces.sk
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inzercia

InzercIa

Salón Lenka
Kadernícke služby:

moderné strihy •
kvalitná starostlivosť •
poradenstvo •

AKCIA na plesové 
účesy 10% zľava

Križovatka 5, Banská Štiavnica
Dom Th ália (bývalá Barbora 1.posch.)

0907 617 217

HĽADÁME AMBICIÓZNYCH 
SPOLUPRACOVNÍKOV
pre okres Banská Štiavnicapprprprprprpreeeeeee okokokokokokokkrererererereessssss BBaBaBaBaBaBaBansnsnsnsnsnskáákákákákákáká ŠŠŠŠŠŠŠtititititit avavavavavava ninininininicacacacacacaa
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PONÚKAME:
  najmodernejšiu komunikačnú 

a výpočtovú techniku
  teoretické a praktické 
školenie zdarma

 miesto výkonu práce - SR

POŽADUJEME:
 živnostenský list
  minimálne SŠ vzdelanie 

     s maturitou
  príjemný vzhľad

     a komunikatívnosť

Kancelária obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Prihlášku s profesným životopisom zašlite na adresu:
Kancelária obchodných zástupcov PSS, a. s., 

29. augusta 4, 963 01  Krupina. Informácie na tel. č.: 0915 740 244, 
alebo e-mail: jseckarova@fo.pss.sk

Príďte si k nám uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení 
čím skôr. Budete to mať bez poplatku a s plnou štátnou 
prémiou v hodnote až 66,39 €.
Neváhajte, využite našu jedinečnú ponuku už TERAZ. 

Rozdávame darčeky aj v novom roku.k

NOVOROČN
Ý

DARČEK

Bližšie informácie získate v kancelárii obchodných 
zástupcov PSS, a. s., Križovatka 5, Banská Štiavnica:
•  Jozef Beňo, mobil 0905 418 616
•  Zuzana Bešinová, mobil 0917 646 453

ZMLUVA 
O STAVEBNOM SPORENÍ

BEZ POPLATKU 

Kúpim starý drevený betlehem alebo  �
figúrky, tel.č.: 0907 710 630 

Kúpim komplet zostavu Bonanza ze- �
lená okolie BŠ, tel.č.: 0908 455 301

Predám demižóny od 5 – 25 l, tel.č.:  �
0905 313 800

Kúpim dušu so šikmým ventilom  �
7,50 – 20, môže byť i 7,0 -20, tel.č.: 
0918 688 850

Predám mládzu uskladnená vyše 5  �
metrákov, cena podľa dohody,  telefón-
ne číslo:0918 688 850

Dám do prenájmu 3 - izbový byt na  �
Drieňovej, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0911 299 144

Predám 3-izbový čiastočne prerobe- �
ný byt na sídl. Drieňová, cena doho-
dou, viac informácií na telefónnom čís-
le: 0907 809 659

Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí, tel.č.:  �
0905 551 791

Kúpim starý rodinný dom s väčším  �
pozemkom v lokalite Štiavnica a okolie 
alebo Štiavnické Bane. Viac informácií 
na telefónnom čísle: 0905 833 361

Predám garáž, tel.č.: 0905 313 800 �
Predám prerobený byt na Križovat- �

ke (nad Kostolíkom), 2.posch. zo 4, viac 
info na tel.č.: 0908 558 275

Ponúkam stavebné práce, rekon- �
štrukcie budov, bytových jadier, za-

Prijmem do pracovného pomeru šéf- �
kuchára, kuchára / kuchárku s praxou, 
pomocnú silu na prevádzku v Žiari nad 
Hronom, viac informácií na tel.čísle.: 
0915 550 294

teplenie podkrovia, maľovanie, dovoz 
materiálu, 1 km/0,40 €, zimná akcia 
– 20%, viac informácií na telefónnom 
čísle: 0903 111 512

Hľadám čestného vodiča s autom,  �
ktorý má tiež záujem cestovať po kul-
túrnych pamiatkach Slovenska, tel.č.: 
0918 688 850

Kované brány, ploty, zábradlia - lac- �
no, rýchlo a kvalitne. Viac info na tel.č.: 
0915 810 387


