
Ďanové povinnosti
Blíži sa koniec januára a s ním 
aj prvý dôležitý termín na splnenie 
si daňových povinností. str.3

Zápisy do 1.ročníka
Na budúcich prváčikov a ich rodičov 
čakajú zápisy do základných škôl. 
Už ste si vybrali? str.7 a 8
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InzercIa pozvánka

V dňoch 20. – 23. januára 
2012 sa zástupcovia Mesta 
Banská Štiavnica a Sloven-
ského banského múzeum 
Banská Štiavnica zúčastnili 
na cestovateľskom veľtrhu 
ITF Slovakiatour 2012, kde sa 
predstavilo 405 vystavova-
teľov z 21 krajín. Na veľtrhu 
boli zastúpené regióny zo 
Slovenska, Česka, Srbska, 
Poľska a ďalších krajín. 

Návštevníci a odborná verejnosť 
získali cenné informácie o nových 
trendoch v cestovnom ruchu a do-
volenkové tipy. Súbežne s cestova-

teľským veľtrhom sa konali špecia-
lizované výstavy Wellnes a fitness, 
Poľovníctvo a oddych, kde Banskú 
Štiavnicu a Svätý Anton s veľkým 
úspechom reprezentovali svojimi 
expozíciami SOŠL Banská Štiavni-
ca a Múzeum vo Sv. Antone. Súčas-
ťou veľtrhu bol aj Gastronomický 
veľtrh Danubius Gastro, kde svoje 
kulinárske špeciality ponúklo 321 
vystavovateľov z 9 krajín. Bránami 
výstaviska prešlo 72 764 ľudí z ce-
lého Slovenska a susedných krajín. 
Mesto Banská Štiavnica a SBM Ban-
ská Štiavnica sa predstavili v spoloč-
nom stánku Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja.  •3.str.

21 krajín z celého sveta sa zúčastnilo 18. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave

Štiavnica na iTF Slovakiatour

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo
V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zbierky o obec-

nom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 
ods.4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 
na deň 31. januára 2012 (utorok) o 13.00 hod. 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice, prí-
zemie číslo dverí 4. Interpelácie občanov od 15.00 hod. 

Srdečne vás pozývame!
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta

19. januára 2012 sa uskutočnilo 
pracovné rokovanie k riešeniu 
problematiky poskytovania 
Lekárskej služby prvej 
pomoci pre dospelých (LSPP) 
v Banskej Štiavnici, ktorého 
sa zúčastnila aj primátorka 
nášho mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková. Zaujímalo nás, aká 
je situácia a aké zmeny nás 
čakajú v najbližšom období.

„Momentálne samospráva mes-
ta rieši problém s LSPP v Banskej 
Štiavnici. Je to problém dlhodo-
bý, kde niekoľko rokov samosprá-
va rieši záujem obyvateľov, aby táto 
služba bola zachovaná. Na druhej 
strane sú tu Nemocnice a poliklini-
ky, n.o. Bratislava, Všeobecná ne-
mocnica Žiar nad Hronom, ktoré 
nechcú túto službu prevádzkovať 
z toho dôvodu, že prináša stratu a 

musia túto stratu vykrývať. Táto 
téma znovu rezonuje a požiadali 
nás o spolufinancovanie už v pred-
chádzajúcom roku 2011. Mesto 
by bolo ochotné prispieť, ale keď-
že ide o vysokú sumu na spolufi-
nancovanie, ktorá sa pohybuje cca 
ročne vo výške 33 000,- eur, muse-
li by prispieť aj okolité obce. Nie je 
to málo finančných prostriedkov a 
v rozpočte mesta a obcí nájsť takú-

to sumu nie je jednoduché, keď vie-
me, že mesto od januára t.r. bude 
musieť prispievať aj na autobusové 
spoje, ktoré plnia funkciu mestskej 
hromadnej dopravy. Je to pomerne 
dosť vysoká suma vo výške 37 000,- 
eur. Z tohto dôvodu aj obce poveda-
li, že nemajú finančné prostriedky 
a hľadalo sa iné riešenie, napr. pri-
spieť na kúpu prístroja pre nemoc-
nicu.  •3.str.

Lekárska služba prvej pomoci
Ján Petrík ml. a Mária Tomeková pri prezentácií Banskej Štiavnice na 
veľtrhu. foto libor chmelíček
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z programu
primátorky

Ak máte dieťa, ktoré  
k 1. septembru 2012 dosiahne 
fyzický vek 6 rokov, ste 
rodičmi budúceho prváčika. 
Čaká vás dôležitá úloha vybrať 
pre vaše dieťa správnu školu 
a spolu s dieťaťom absolvovať 
zápis do prvého ročníka.

Vstup dieťaťa do školy je význam-
ný medzník v jeho živote. Začiatok 
školskej dochádzky býva ukazovate-
ľom, ako je dieťa pripravené na ško-
lu a či je pre vstup do školy zrelé.

Vstupom do školy sa zásadne 
mení celkový spôsob života dieťaťa. 
Hrová činnosť ustupuje do pozadia, 
hlavnou činnosťou sa stáva učenie. 
Žiak sa musí prispôsobiť požiadav-
kám školy. 

Rodičia si často kladú otázku: Je 
naše dieťa zrelé zvládnuť školské 
povinnosti? Milí rodičia, sami naj-
lepšie poznáte svoje dieťa. Školská 
zrelosť dieťaťa znamená jeho pri-
pravenosť na vstup do školy. Ide o 
celkovú vyspelosť dieťaťa. 

Pre úspešné zvládnutie požiada-
viek školy však iba dosiahnutie šies-
tich rokov nestačí. Okrem splne-
nia podmienky veku musí byť dieťa 
v prvom rade psychicky zrelé. Psy-
chická zrelosť zahŕňa rozumovú, 
sociálnu, emocionálnu a pracovnú 
pripravenosť.

Kritériá školskej pripravenosti 
vek dieťaťa (k 1.9.2012 dovŕši  -
vek 6 rokov)
telesný stav (celkový zdravotný  -
stav)
intelektová úroveň (schopnosť  -
sústrediť sa, slovná zásoba, vý-
slovnosť...)
emocionálno – sociálna zrelosť  -
(citové ovládanie, kvalita sociál-
nych vzťahov...)
pracovná motivácia (chcieť sa  -
učiť ...)

Centrum pedagogicko – psy-
chologického poradenstva a pre-
vencie v Banskej Štiavnici je škol-
ské poradenské zariadenie a okrem 
iných odborných činností poskytu-
je psychologické vyšetrenie škol-
skej zrelosti. Vyšetreniam a odbor-
ným posúdeniam školskej zrelosti 
u predškolských detí venujeme zvý-
šenú pozornosť. Naše skúsenos-
ti potvrdzujú, že deti, ktoré psy-
chicky nezrelé nastúpili do školy, 

majú potom v škole výrazné ťažkos-
ti. V súčasnosti sú deti v rozumo-
vých a pamäťových schopnostiach 
často veľmi šikovné, ale ich schop-
nosť sústrediť sa na vyučovanie, vy-
držať pri činnosti a pokojne sedieť 
sú nepostačujúce. Práve zvýšený 
psychomotorický nepokoj, zvýše-
ná pohyblivosť a nesústredenosť sú 
tie faktory, ktoré potom negatívne 
vplývajú na výkon dieťaťa v škole.

Pokiaľ sa vám zdá, že vaše dieťa 
nie je ešte zrelé na vstup do školy, 
môžete sa obrátiť na naše školské 
zariadenie , kde psychológ po dô-
kladnom vyšetrení určí, nakoľko je 
dieťa schopné nároky školy zvlád-
nuť, alebo či je pre vaše dieťa vhod-
ný odklad školskej dochádzky.

Je lepšie, ak chodí do MŠ o jeden 
rok dlhšie, ako by sa v škole malo 
trápiť s pojmami a príkazmi, na kto-
ré zatiaľ nie je pripravené.

Kedy je vlastne vhodné vyšetre-
nie školskej zrelosti?

keď je dieťa veľmi živé , nevydr- -
ží pri jednej činnosti, dá sa ľahko 
odpútať vonkajšími podnetmi
nerado kreslí, zle drží ceruzu,  -
strieda ľavú a pravú ruku (late-
ralita – nepreučovať ľavákov!) je 
málo zručné
má ťažkosti s výslovnosťou,  -
málo rozvinutú reč, slabšiu slov-
nú zásobu
je bojazlivé, odmieta kontakt s  -
inými a v cudzom prostredí rea-
guje plačom
nechodilo do materskej školy a  -
tak je predpoklad, že si bude ťaž-
ko zvykať na systém povinností 
a kolektív detí
trpí na časté choroby -

nie je samostatné v praktických  -
činnostiach

Ak zistíte až po začatí školskej do-
chádzky (v priebehu prvých mesia-
cov), že dieťa nároky školy nezvláda, 
nie je schopné adaptovať sa na škol-
ské povinnosti, je podráždené, trpí 
nechutenstvom, máva bolesti bruš-
ka, začína sa pomočovať, zvracia – je 
možné počas prvého polroka vrátiť 
dieťa späť do materskej školy. Nie je 
to ideálne riešenie, vhodnejší je od-
klad školskej dochádzky. Dieťa často 
nesie návrat späť ťažko, chápe to ako 
svoje zlyhanie. Preto pokiaľ máte po-
chybnosti o pripravenosti vášho die-
ťaťa na školu, je lepšie vyhľadať od-
borníka. Odklad školskej dochádzky 
nie je hanbou ani pre vás, ani pre 
vaše dieťa. Každý má v sebe genetic-
ky zakódované zrenie organizmu a 
za rok nervový systém vášho dieťa-
ťa dozrie a školské povinnosti bude 
zvládať omnoho lepšie.

Ak máte dieťa, ktoré ešte nespĺ-
ňa vekovú hranicu 6 rokov k 1. sep-
tembru 2011 a zdá sa vám nadmer-
ne vyspelé a zrelé na zvládnutie 
školských povinností, musí absol-
vovať komplexné psychologické vy-
šetrenie.

V prípade akýchkoľvek nejasnos-
tí môžete kontaktovať odborných 
zamestnancov Centra pedagogicko 
– psychologického poradenstva a 
prevencie v Banskej Štiavnici osob-
ne v čase od 7:00 do 11:30 v dopo-
ludňajších a od 12:00 do 15:00 v 
popoludňajších hodinách na Dolnej 
ulici 2/A, alebo telefonicky na čísle: 
692 13 11, logopedičku kontaktujte 
na tel č. 290 90 30 klapka 6.

Ivica Moravčíková

ideme do prvej triedy 

Ilustračná fotka. foto archív štiavnických novín

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie radí

23. januára
Práca v meste a kontrola zabez- �
pečovania zimnej údržby
Redakčná rada VIO TV �
Stretnutie s členmi študentské- �
ho parlamentu

24. januára
Riešenie materiálov súvisiacich  �
s Oblastnou organizáciou CR
Porada vedenia mesta �
Príprava materiálov pre Mest- �
ské zastupiteľstvo
Kontrola prác súvisiacich so za- �
bezpečovaním projektov re-
alizovaných Mestom Banská 
Štiavnica a riešenie financova-
nia nových projektov Mesta 
Prehodnotenie nájomných  �
zmlúv Mesta Banská Štiavnica
Riešenie problematiky lekár- �
skej služby prvej pomoci pre 
dospelých

25. januára
Pracovné stretnutie starostov  �
a primátorov ZMOS žiarsky re-
gión za účasti predsedu BBSK 
V. Maňku
Riešenie zabezpečenia prípra- �
vy realizácie prác na Ul. Akade-
mická - 2. etapa
Prvé zasadnutie členov okrsko- �
vých volebných komisií pre voľ-
by do NR SR

26. januára
Pracovné rokovanie s firmou  �
Combin Banská Štiavnica, s.r.o.
Rokovanie vo veci výstavby ob- �
chodného zariadenia v meste 
Banská Štiavnica
Účasť na výročnej členskej  �
schôdzi Klubu dôchodcov Šte-
fultov pri príležitosti 25 rokov 
založenia klubu
Pracovné stretnutie so zástup- �
com šachového klubu Opev-
nenie

27. januára
Riešenie problematiky súvisia- �
cej s pokračovaním zmien a do-
plnkov územnoplánovacej do-
kumentácie mesta

Andrea Benediktyová

„Každý nadchádzajúci deň vo Vašich 
životoch je začiatkom niečoho nové-
ho.“ Michal Boháč

Myšlienka dňa
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polícia
informuje

•1.str. O Banskú Štiavnicu a expo-
zície Slovenského banského múzea 
bol zo strany návštevníkov veľký 
záujem, o čom svedčí aj množstvo 
rozdaného propagačného materiá-
lu. Najväčší záujem bol o cyklistické 
a turistické mapy regiónu, možnos-
ti rekreácie a všetkého, čo Banská 
Štiavnica s okolím môže ponúk-
nuť na letnú, alebo zimnú dovolen-
ku. Banská Štiavnica je v povedomí 

ľudí stále známa dovolenková desti-
nácia, ale konkurencia v rámci ces-
tovného ruchu z roka na rok naras-
tá. Každá propagácia na veľtrhoch 
či v médiách je veľkým prínosom 
pre rozvoj cestovného ruchu v na-
šom regióne. Všetci, ktorí sme sa za 
región na veľtrhu zúčastnili, sme sa 
zhodli v tom, že by bolo treba spo-
jiť svoje sily a v budúcnosti sa pre-
zentovať samostatne ako región 

Banská Štiavnica. Náš kraj ponúka 
množstvo atraktivít a možností re-
kreácie počas celého roka. Stačí, keď 
budeme svoje marketingové kroky 
koordinovať a spolupracovať. Po-
tom môžeme ponúknuť komplexné 
balíky služieb cestovného ruchu pre 
návštevníkov upravené presne pod-
ľa ich potrieb a záujmov. 

Libor Chmelíček a Mária 
Tomeková

Blíži sa koniec prvého mesiaca 
v roku 2012 a s ním aj prvý 
dôležitý termín pre splnenie 
si povinností vyplývajúcich 
zo Zákona 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach.

Prvou povinnosťou všetkých 
vlastníkov nehnuteľností na území 
mesta je podanie daňového prizna-
nia na daň z nehnuteľností. Prizna-
nie je povinný podať vlastník, u kto-
rého nastali zmeny vo vlastníctve 
nehnuteľností k 1. januáru 2012. 

Takou zmenou je napr. kúpa domu, 
pozemku, bytu, získanie nehnuteľ-
nosti v dedičskom konaní a pod. Ale 
zmenou je aj predaj nehnuteľností, 
to znamená, že vlastník dom, poze-
mok alebo byt predá ďalšej fyzickej 
alebo právnickej osobe. Vlastník, u 
ktorého nenastali zmeny, daňové 
priznanie nemusí podať. 

Daňové priznania sa podáva-
jú v Klientskom centre Mestského 
úradu, alebo priamo na Ekonomic-
kom oddelení Mestského úradu do 
31. januára 2012. Priznania je mož-

né poslať aj poštou. 
Ďalšou povinnosťou v zmysle uve-

deného zákona je úhrada dane za 
psa. V tomto období sú už daňov-
níkom viacmenej doručené rozhod-
nutia k dani za psa na rok 2012. V 
zmysle tohto rozhodnutia sú chova-
telia psov povinní daň za psa vyrube-
nú rozhodnutím zaplatiť do 31. janu-
ára 2012. Daň môžu občania zaplatiť 
cez bankový účet alebo v hotovosti v 
Klientskom centre MsÚ (opäť pripo-
míname možnosť úhrady platobnou 
kartou).  Kamila Lievajová

Daňové povinnosti občanov

•1.str. Následne bola doručená 
žiadosť súčasného prevádzkovate-
ľa, aby LSPP bola riešená iným spô-
sobom, ktorý by nespôsoboval stra-
tu pre Nemocnice a polikliniky, n.o. 
Bratislava, Všeobecná nemocnica 
Žiar nad Hronom. Z tohto dôvodu 
VÚC, ktorý je zodpovedný zato, aby 
LSPP bola prevádzkovaná, zvolal ro-
kovanie, kde jeho predmetom bolo 
zabezpečenie LSPP pre dospelých v 
Banskej Štiavnici. Počet ošetrených 
pacientov na LSPP je v priemere 3 
pacienti za službu a stratu musí vy-
kryť prevádzkovateľ, ktorý požia-
dal o zrušenie na prevádzkovanie 
LSPP v Banskej Štiavnici k 31. janu-
áru 2012. Tu nastala otázka ako ďa-
lej? Preto VÚC zvolalo toto rokova-
nie, na ktorom sa zúčastnili okrem 
zástupcu VÚC Banskobystrického 
samosprávneho kraja (BBSK), dok-
torky MUDr. Ľ. Lysinovej aj riadi-
teľ Všeobecnej nemocnice Žiar nad 
Hronom a obvodní lekári, ktorí vy-
konávajú LSPP. Zároveň informova-
li prítomných o riešení tejto situácie 
a navrhli, že LSPP by bola zabez-
pečovaná s nemocnicou Zvolen s 

miestom výkonu LSPP Krupina, čo 
by znamenalo, že lekári majú slú-
žiť v Krupine a prevádzkovateľom 
LSPP by bola nemocnica vo Zvole-
ne. S týmto som ja ale nesúhlasi-
la a žiadala som o prijatie na VÚC 
BBSK, kde som sa zúčastnila roko-
vania. Druhý variant, ktorý ponúk-
li lekári, bol, že by LSPP fungova-
la v režime žurnálnej služby do 22. 
hod., t.j., že obvodní lekári by slú-
žili do 22. hod. cez týždeň a počas 
víkendov a sviatkov by bola riadne 
zabezpečená LSPP. Vo vážnych prí-
padoch je tu rýchla zdravotná služ-
ba (RZS), ktorá funguje nepretrži-
te a zabezpečuje ochranu a zdravie 
obyvateľov. Toto riešenie sa zdá byť 
pre obyvateľov mesta a okresu Ban-
ská Štiavnica najvýhodnejšie. Po-
tom nasledovalo rokovanie v meste 
Banská Štiavnica za účasti zástup-
cu BBSK MUDr. Lysinovej, vedú-
cej odboru zdravotníctva, lekárov a 
zástupcov Nemocnice a polikliniky, 
n.o., Bratislava, Všeobecná nemoc-
nica Žiar nad Hronom ako posky-
tovateľa LSPP. Prítomní sa dohod-
li na alternatíve, že obvodní lekári 

by zabezpečili lekársku starostli-
vosť v pracovných dňoch od 7. - 22. 
hod. bez nároku na náhradu mzdy 
od poskytovateľa LSPP. Obvodní le-
kári požiadajú BBSK o schválenie 
ordinačných hodín tak, aby každý 
pracovný deň 1 obvodný lekár po-
skytoval zdravotnú starostlivosť do 
22. hod. Všeobecná nemocnica Žiar 
nad Hronom stiahne žiadosť o zru-
šenie povolenia na prevádzkova-
nie LSPP najneskoršie do 27. janu-
ára 2012. Rozpis služieb platný od 
1. februára 2012, v sobotu, nede-
ľu a vo sviatky zašle nemocnica na 
schválenie BBSK najneskoršie do 
27. januára 2012. Z hľadiska mes-
ta zabezpečíme informovanie ve-
rejnosti prostredníctvom webovej 
stránky mesta, Štiavnických novín 
a VIO TV. Skúšobná doba prevádz-
kovania LSPP bude 1 mesiac a po-
tom by sme sa opäť mali stretnúť a 
prehodnotiť, či takéto zabezpečenie 
bude z hľadiska všetkých potrieb 
mesta a obyvateľov dostatočné, o 
čom vás budeme informovať“ doda-
la na záver primátorka mesta.

Michal Kríž

LSPP v Banskej Štiavnici

Štiavnica na iTF Slovakiatour
Priestupok proti majetku

Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica vykonáva vyšetrovanie 
priestupku proti majetku podľa 
§ 50/1 zákona 372/1990 Zb. z., 
ktorého sa dopustil doposiaľ ne-
známy páchateľ tým, že v čase od 
20. januára 2012 do 23. januára 
2012 vykonal krádež vonkajších 
medených parapetných dosiek z 
budovy SPŠ Samuela Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici.

Vyhlásenie pátrania po osobe
Obvodné oddelenie PZ v Žiari 

nad Hronom vyhlásilo dňa 19. ja-
nuára 2012 pátranie po nezvest-
nej neplnoletej osobe M. B. zo 
Žiaru nad Hronom, ktorá odiš-
la z domu dňa 13. januára 2012 a 
nebolo známe, kde sa nachádza. 
Tunajšie Obvodné oddelenie PZ 
v Banskej Štiavnici vypátralo ne-
zvestnú osobu M.B. dňa 19. janu-
ára 2012 o 21:00 na Ulici Šobov 
č.7 v Banskej Štiavnici. Nezvestnú 
osobu si prevzala stála služba Ob-
vodného oddelenia PZ Žiar nad 
Hronom, ktorá osobu M. B. odo-
vzdala matke.

Dopravná nehoda
22. januára 2012 došlo na 

miestnej komunikácii pri rodin-
nom dome č. 145 v obci Ilija k 
dopravnej nehode motorového 
vozidla TATRA 815 vybavené-
ho prednou radlicou na odhŕňa-
nie snehu. Vodič. P. L. za husté-
ho sneženia vykonával údržbu 
uvedenej komunikácie, pričom v 
mieste prudkého klesania a ostrej 
pravotočivej zákruty stratil kon-
trolu nad vedením vozidla, ktoré 
zišlo mimo cesty vľavo, kde pred-
nou radlicou narazilo do steny ro-
dinného domu, následkom čoho 
došlo ku zbúraniu celej vonkajšej 
steny jednej izby. Nehodu riešil 
Okresný dopravný inšpektorát v 
Žiari nad Hronom. 

Vladimír Fábry, riaditeľ OO PZ

Opičiareň
Odkiaľ sa vzala Gorila?
Žeby Gorila opice stvorila?
Názov je výstižný a krátky,
ako finančné kruhy poťahujú
politické bábky.

Epigram Nade 
Kvakovej
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Krádež
MsPo Banská Štiavnica vykoná-

va objasňovanie priestupku proti 
majetku, ktorého sa dopustil ne-
známy páchateľ, tým že v čase od 
9.12.2011 do 10.12.2011 v Ban-
skej Štiavnici Radničné námestie 
12, odcudzil spred prevádzky Cafe 
bar u Jašteríc chladiace zariadenie 
na čapovanie piva, ktoré bolo ma-
jetkom firmy Staroprameň Bra-
tislava.

Priestupok proti majetku 
a verejnému poriadku

MsPo Banská Štiavnica vyko-
náva objasňovanie priestupku 
proti majetku a proti verejnému 
poriadku, ktorého sa dopustil do-
posiaľ neznámy páchateľ (majiteľ 
psa) tým, že dňa 14.1.2012 o 8:00 
v Banskej Štiavnici na Ul. Lesníc-
ka 7 dva voľne pohybujúce sa psy 
(vlčiaky) usmrtili sliepky, ktoré 
boli majetkom M.M .

Priestupok proti verejnému 
poriadku

15.1.2012 o 16:00 príslušníci 
MsPo počas pešej hliadkovej služ-
by na sídlisku Drieňová zistila po-
rušenie verejného poriadku na Ul. 
Bratská pri garážach. Išlo o zne-
čisťovanie verejného priestran-
stva a požívanie alkoholu na ve-
rejnosti. Ako páchateľ skutku bol 
zistený M.H., ktorý bol predvede-
ný na útvar MsPo. Skutok bol za-
dokumentovaný a páchateľ M.H. 
bol postihnutý v zmysle priestup-
kového zákona uložením bloko-
vej pokuty. 

Odchyt psov
12.1.2012 o 14:05 hliadka 

MsPo zistila voľný pohyb psa na 
Križovatke v Banskej Štiavnici. 
Aby nedošlo k ohrozeniu života a 
zdravia občanov, bol pes odchy-
tený a umiestnený v Karanténnej 
stanici na Technických službách v 
Banskej Štiavnici.

15.1.2012 o 17:00 telefonic-
ky oznámil D.B., že na Šobove v 
Banskej Štiavnici sa voľne pohy-
buje pes. Hliadka MsPo vykona-
la odchyt psa a umiestnila ho do 
Karanténnej stanice. V oboch prí-
padoch odchytov psov sú zisťova-
ní ich majitelia, ktorí sú podozri-
vý z priestupku proti verejnému 
poriadku.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

mestská polícia
informuje

12. januára 2012 sa uskutočnilo 
prvé tohtoročné zasadanie 
Komisie športu, ku ktorému 
bol určený nasledovný 
program: otvorenie; kontrola 
úloh, riešenie aktuálnych 
problémov a otázok; prerozde-
lenie finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta na rok 2012 
medzi jednotlivé žiadosti od 
športových klubov v Banskej 
Štiavnici; prerokovanie Návrh 
VZN Mesta Banská Štiavnica 
– prevádzkový poriadok 
pohrebísk; rôzne; záver.

Zasadanie bolo venované preroz-
deleniu finančných prostriedkov na 
základe jednotlivých žiadostí poda-
ných športovými klubmi v Banskej 
Štiavnici. Celkovo prišlo 29 žiados-
tí v hodnote 57 810 eur. Členovia 
komisie pracovali na prerozdelení 
finančných prostriedkov, avšak ku 
konečnému výsledku sa dopracova-
li na ďalšej komisii, ktorá sa usku-
točnila 16. januára 2012. 

Je potrebné pripomenúť, že 
športové kluby v Banskej Štiavnici 
by mali do 24. februára 2012 zaslať 
správu o svojej činnosti na e-mail: 

viktoria.michalska@banskastiavni-
ca.sk. 

Ďalej je potrebné, aby športové 
kluby zasielali správy o uskutočňo-
vaných podujatiach aj kronikárke 
mesta Banská Štiavnica, p. Bujno-
vej na e-mail: norab@bsnet.sk, tak 
isto na stránku mesta a uverejňova-
li ich v Štiavnických novinách. 

Komisia zobrala Návrh Všeobec-
ného záväzného nariadenia Mes-
ta Banská Štiavnica – prevádzko-
vý poriadok pohrebísk na vedomie 
bez pripomienok.

Viktória Michalská

Zo zasadania Komisie športu

23. januára sa konalo prvé 
tohtoročné stretnutie primá-
torky mesta Mgr. Nadeždy 
Babiakovej so zástupcami 
jednotlivých školských rád, 
združených pod Mestský 
študentský parlament Banskej 
Štiavnice. 

Stretnutie malo informatívny 
charakter a riešila sa na ňom spolu-
práca študentov s vedením mesta. 
Študenti porozprávali o svojich plá-
noch a aj o pripravovanom študent-
skom plese, ktorý sa bude konať  
3. februára 2012 a ktorého organi-
zácia je v kompetencii MŠP. Koordi-

náciu Mestského študentského par-
lamentu má v Banskej Štiavnici na 

starosti Informačné centrum mla-
dých BŠ. Katarína Tatarová

Stretnutie študentského 
parlamentu s primátorkou

Primátorka a členovia Mestského študentského parlamentu. foto michal kríž

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 spolku, 
slávnostný prípitok predsedu ko-
mory, kultúrny program, slávnost-
ná večera, plesová zábava pri živej 
hudbe a disko hudbe, polnočné ob-

čerstvenie, zlosovanie vstupeniek a 
príspevkov 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. Organizátori

Otvorenie baníckeho plesu 2011. foto lubo lužina
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Nadácia Ekopolis a spoločnosť 
HEINEKEN Slovensko vyhlásila v 
rámci grantového programu Poho-
da za mestom 2012 výzvu na pred-
kladanie projektov zameraných na 
podporu komunitného života na 
obnovených, upravených a ožive-
ných rekreačných priestoroch. Cie-
ľom programu je vytvoriť bezpečné, 
zdravé a príjemné miesta na tráve-
nie voľného času a športu pre rôzne 
skupiny užívateľov. Termín pred-
kladania projektov je 10.02.2012. 
Viac informácií o výzve a jej pod-
mienkach nájdete na web stránke: 
http://www.ekopolis.sk/progra-
my/grantove-programy/pohoda-za
-mestom.html

Operačný program Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia vyhlásila 
výzvu na predkladanie projektov 
na podporu sociálnej inklúzie osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením, 
alebo sociálne vylúčených prostred-
níctvom rozvoja služieb starostli-
vosti s osobitným zreteľom na mar-
ginalizované rómske komunity. V 
rámci výzvy je možné predkladať 
projekty so zameraním na výchov-
né a iné programy zamerané na 
osamostatnenie sa detí pred ukon-
čením výkonu súdneho rozhod-
nutia v detskom domove, progra-
my na podporu osamostatnenia sa 
mladých dospelých po ukončení vy-

konávania súdneho rozhodnutia v 
detskom domove, nové a inovatív-
ne programy podporujúce osamo-
statnenie sa detí v detských domo-
voch a iné. Termín predkladania 
projektov je 29.02.2012. Viac in-
formácií o výzve a jej podmienkach 
nájdete na web stránke: http://
www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-f-
sr-20112.101

V rámci programu EkoFond sú 
v súčasnosti aktuálne tri výzvy na 
predkladanie projektov. Jedna je 
zameraná na zlepšenie energetic-
kej hospodárnosti budov. V rám-
ci výzvy budú podporované pro-
jekty zamerané na zatepľovanie 
obvodového plášťa budov a striech 
a výmenu okien na verejných bu-
dovách a školských zariadeniach. 
Druhá výzva je zameraná na koge-
neráciu a trigeneráciu na báze zem-
ného plynu. Finančné prostriedky 
je možné žiadať na Mikro-kogene-
ráciu (výkon do 50 kWe – napr. ro-
dinné domy, škola s vlastným bazé-
nom), Kogeneráciu (výkon 50 kWe 
vrátane až 1 MWe – napr. nemoc-
nica, plaváreň) a Trigeneráciu (vý-
kon do 1 MWe – napr. nemocnica, 
plaváreň). Tretia výzva je zameraná 
na inštaláciu plynových čerpadiel, 
ktoré budú využívané ako hlavný 
zdroj vykurovania (napr. v školách, 
obytných budovách alebo nemocni-

ciach). Uzávierka všetkých troch vý-
ziev je 01.03.2012. Viac informácií 
o výzve a jej podmienkach nájdete 
na web stránke: http://www.eko-
fond.sk

Z uvedeného programu je záro-
veň možné požiadať o dotáciu na 
nákup vozidla s pohonom CNG do 
výšky 7000 EUR, pričom o dotáciu 
na nákup je možné požiadať prie-
bežne, k 15. dňu v mesiaci. 

V rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodár-
sky rast boli vyhlásené dve výzvy. 
Jedna je určená pre podniky súk-
romného sektora na projekty v ob-
lasti zavádzania inovatívnych a vy-
spelých technológií v priemysle a 
službách. Projekty môžu byť zame-
rané na hmotné a nehmotné in-
vestície na nákup inovatívnych a 
vyspelých technológií, strojov, prí-
strojov a zariadení, alebo na hmot-
né a nehmotné investície na nákup 
technológií na efektívne zhodno-
tenie prírodných zdrojov s cieľom 
zníženia negatívneho dopadu na 
životné prostredie. Termín pred-
kladania projektov je 19.03.2012. 
Viac informácií o výzve a jej pod-
mienkach nájdete na web stránke: 
http://www.siea.sk/aktualne-vyzvy-
/c-1353/vyzva-kahr-111sp-1101/

Druhá výzva je určená pre podni-
kateľský sektor na podporu podni-

kateľských aktivít v cestovnom ru-
chu. V rámci výzvy sú oprávnené 
projekty zamerané na rekonštruk-
ciu objektov kultúrneho a historic-
kého dedičstva, výstavbu nových 
objektov a zariadení cestovného 
ruchu, modernizáciu, alebo rekon-
štrukciu existujúcich objektov a za-
riadení cestovného ruchu, výstavbu 
nových zariadení cestovného ru-
chu, obstaranie dlhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku a iné. 
Termín predkladania projektov je 
19.03.2012. Viac informácií o výzve 
a jej podmienkach nájdete na web 
stránke: http://www.sacr.sk/struk-
turalne-fondy/strongaktualna-vy-
zva-kahr-31sp-1101strong/

Operačný program Životné 
prostredie vyhlásil výzvu pre pro-
jekty zamerané na nakladanie s ne-
bezpečnými odpadmi spôsobom 
priaznivým pre životné prostre-
die. V rámci výzvy je možné pred-
kladať projekty zamerané na zni-
žovanie nebezpečných vlastností 
odpadov, nakladanie s nebezpeč-
nými odpadmi a environmentálne 
vhodné zneškodňovanie odpadov. 
Termín predkladania projektov je 
27.03.2012. Viac informácií o vý-
zve a jej podmienkach nájdete na 
web stránke: http://www.opzp.
sk/200/vyzvy/aktualne-vyzvy. 

Denisa Chríbiková

informácia o aktuálnych výzvach

Už niekoľkokrát sme 
spomínali, že separáciu 
v našom meste tento rok 
čakajú viaceré zmeny, ktoré 
posunú triedený zber odpadov 
významne vpred. 

Jednou z takýchto zmien je aj zvy-
šovanie adresnosti, čo znamená za-
vedenie evidencie, ktorá bude ob-
sahovať údaje o tvorbe odpadu na 
jednotlivých zberných miestach (sto-
jisko, rodinný dom). Ak budeme mať 
tieto informácie, až potom môžeme 
finančne motivovať vzorne triedia-
ce domácnosti nižšími sadzbami po-
platku za komunálny odpad. 

Celý systém bude fungovať tak, 
že zberné miesto (stojisko, rodinný 
dom) bude označené čiarovým kó-
dom na verejne prístupnom mieste 
- na poštovej schránke, na plote ale-

bo na nádobe na odpad. Pri zvoze od-
padov príde manipulačný pracovník 
Technických služieb s čítacím zaria-
dením, zosníma čiarový kód, na do-
tykovom displeji vyberie druh od-
padu a zadá jeho množstvo podľa 
objemu nádoby/vreca. Získané dáta 
sa na konci zmeny prenesú do počíta-
ča, kde sa softvérovo spracujú. Takto 
budeme vedieť produkciu jednotli-
vých odpadov v domácnostiach (pa-
pier, plasty, sklo, kovové obaly, tetra-
paky a zmesový odpad a iné) a mesto 
tak môže stanoviť rôzne kategórie 
úľav na poplatku za odpady podľa 
toho, ako domácnosť separuje. 

Nebude to však ihneď. Najprv  
začne systém fungovať na skúšob-
ných zvozových trasách v skúšobnej 
prevádzke. Celý rok 2012 bude na 
zdokonaľovanie systému a na od-
straňovanie prípadných nedostat-

kov. Ostrá prevádzka by mala začať 
od r. 2013 a systém úľav na poplat-
ku by občania pocítili až v r. 2014 
pri platení poplatku za 2013. 

Začiatkom februára 2012 sa budú 
označovať čiarovými kódmi zberné 
miesta na prvých skúšobných tra-
sách na uliciach: E. M. Šoltésovej, 

L. Novomestského, Okrúhla, Trate 
mládeže a na sídlisku Drieňová.

Čiarový kód má rozmery 10 x 5 
cm a bude nalepený na dobre vidi-
teľnom a ľahko prístupnom mieste 
pri zvoze odpadov – napr. oplotenie 
(stĺp, bránka, ...), poštová schránka, 
prípadne zberová nádoba. Na Drie-
ňovej budú čiarové kódy dočasne le-
pené vždy na niektorú z nádob na 
separovaný zber konkrétneho sto-
jiska, neskôr, keď budú murované a 
uzamykateľné stojiská, každé bude 
vybavené tabuľkou s označením 
stojiska a čiarovým kódom.

Prosíme občanov o zhovievavosť 
pri označovaní a aby nalepené kódy 
neodstraňovali. Nálepky sú odolné 
voči vplyvom počasia, ale nie voči 
vandalizmu. Budú slúžiť na pro-
spech všetkých občanov.

Miloš Veverka

Triedený zber v Banskej Štiavnici
Zvyšovanie adresnosti separácie - označovanie rodinných domov už vo februári
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Vážení rodičia, znova je 
tu čas, keď rozhodnete, 
ktorú základnú školu bude 
navštevovať vaše dieťa. Je 
prirodzené, že každý z vás 
si pre svoje dieťa želá len 
to najlepšie. Zo skúseností 
vieme, že toto vážne rozhod-
nutie nerobíte unáhlene, 
ale už oveľa skôr zvažujete 
možnosti, klady i nedostatky 
jednotlivých škôl. 

Každý rodič si želá, aby jeho die-
ťa chodilo do školy, ktorá kráča s do-
bou. Informuje sa o ponukách, o vý-
sledkoch, porovnáva. V tomto čase 
sa školy "aktivizujú" viac ako inoke-
dy, aby sa "pochválili", čo robili, ro-
bia, aké majú plány. Naša škola sa 
môže pochváliť už 50-ročnou tra-
díciou kvalitného výchovno-vzde-
lávacieho procesu, dôkazom čoho 
sú nielen dosiahnuté úspechy školy 
v mnohých oblastiach, ale v prvom 
rade samotní absolventi.

Iste vašej pozornosti neunikol 
fakt, že budova našej školy bola 
komplexne zrekonštruovaná (okná, 
sociálne zariadenia, strecha, elektro-
inštalácia, zateplenie budov) a zmo-
dernizovaná. Plne využívame nové 
podkrovné priestory multimediálnej 
učebne, jazykového laboratória, od-
bornej učebne fyziky, chémie a bio-
lógie, vynovenej školskej knižnice.

Pre vás, rodičov budúcich prvá-
kov, je dôležité aj to, že všetkých 12 
tried 1. stupňa (po novom primár-
neho vzdelávania) je plne zmoder-
nizovaných. To znamená, že v kaž-
dej triede 1. - 4. ročníka môže učiteľ 
v svojej triede využívať interaktív-
nu tabuľu, notebook s pripojením 
na internet, dataprojektor, TV, kva-
litné reproduktory... Na štandard-
ných školách sú interaktívne ta-
bule, väčšinou však len jedna, dve 
pre celú školu. Naša škola je jedna z 
mála na Slovensku, kde je k dispo-
zícii učiteľovi v každej triede v pri-
márnom vzdelávaní. 

Deti milujú interaktívne vyučo-
vacie hodiny, pretože sa aktívne za-
pájajú do tohto procesu a využíva-
jú všetky možnosti v modernej plne 
vybavenej triede. Učenie sa je zau-
jímavejšie, veselšie aj efektívnejšie. 
Môžeme potvrdiť, že využívanie in-
formačno-komunikačných techno-
lógií bezpochybne prispieva k skva-
litneniu výučby.

Pre vaše deti je dôležité, aby nie-
len didaktická technika bola na vy-

sokej úrovni, ale aj ich učiteľ sa ne-
ustále vzdelával, odborne rástol, 
išiel takpovediac s dobou a posky-
toval im adekvátne informácie. Aj 
toto sa deje na našej škole. Učite-
lia sa každý rok zúčastňujú rôznych 
metodických podujatí, školení, 
vzdelávaní v národných projektoch. 
Pripravujú kvalitné projekty v rôz-
nych oblastiach výučby a škola má 
tak možnosť získať aj prostriedky 
na ich realizáciu. Zo zrealizovaných 
(alebo práve realizovaných) projek-
tov uvádzame aspoň niektoré:

Banská Štiavnica - Svetové de- -
dičstvo očami detí
Partnerstvo so školou v Morav- -
skej Třebovej a Hünnenbergu
Memoriál L. Kristu -
Premena tradičnej školy na mo- -
dernú
Enviroprojekt -
Zdravie v školách -
Bol raz jeden kráľ -

Milí rodičia budúcich prváčikov, 
chcete zveriť svoje dieťa do rúk uči-
teľovi, resp. pani učiteľke, ktorá je 
profesionálna v svojom prístupe k 
deťom, je milá, empatická, ochot-
ná pomôcť, trpezlivá, vnímajúca 
všetky klady vášho dieťaťa a v svojej 
profesii je aj kvalifikovanou odbor-
níčkou na najvyššej úrovni? Ak áno, 
naša škola je tá správna adresa. 

robíme všetko pre to, aby sa deti  -
v škole cítili príjemne, 
využívame internetovú žiacku  -
knižku, to znamená, že si žiaci 
a rodičia môžu na internete po-
zrieť nielen známky (samozrej-
me len svojho dieťaťa), ale aj za-
dané domáce úlohy,
webová stránka www.zsjhbs.sk  -
je dennodenne aktualizovaná,
streda je odpočinkovým dňom,  -
nezadávame domáce úlohy,
uplatňujeme humanistický spô- -
sob výučby, 
kladieme dôraz na rozvoj  -
všetkých stránok osobnosti,
rešpektujeme dieťa ako jedineč- -
nú osobnosť a pristupujeme k 
nemu individuálne,
presadzujeme zdravý spôsob ži- -
vota - zabezpečujeme pre deti 
chutnú desiatu a obedy,
organizujeme: rôzne školské aj  -
mimoškolské akcie, Karneval, 
Stromčekovú slávnosť,
organizujeme netradičné vyučo- -
vacie dni, otvorené hodiny pre 
rodičov, Vianočné a Veľkonoč-
né burzy,

pripravujeme žiakov na výtvar- -
né, recitačné, spevácke súťaže, 
olympiády,
v 2.- 4.ročníku vyučujeme obľú- -
bený predmet Regionálna vý-
chova, pretože je našou ban-
skoštiavnickou povinnosťou v 
deťoch vytvárať aj pozitívny a ci-
tový vzťah k rodnému mestu za-
písanému na Listine UNESCO,
realizujeme Plavecký výcvik v 3.  -
ročníku a Lyžiarsky výcvik v 7. 
ročníku,
realizujeme vychádzky, exkurzie,  -
zaujímavé besedy, školské výlety 
vo všetkých ročníkoch,
ponúkame možnosť navštevovať  -
záujmové krúžky priamo v našej 
škole, napr. športový, turistický, 
výtvarný, Lego Dacta a i. Práca v 
záujmových útvaroch je vítanou 
formou naplnenia voľného času 
detí,
deťom dochádzajúcim z okoli- -
tých obcí preplácame cestovné 
náklady,
poskytujeme výhody deťom zo  -
sociálne slabších rodín,
možnosť pobytu v Školskom klu- -
be detí ráno a v poobedňajších 
hodinách, od 6:30 do 7:30, a po-
poludní od 11:30 do 16:00,
komunikujeme s rodičmi a pravi- -
delne rokujeme s ich zástupcami 
v Rodičovskej rade,
škola vlastní veľmi obsiahlu žiac- -
ku knižnicu (v nových podkrov-
ných priestoroch) kde je možné 
zdarma vypožičiavať literatú-
ru dobrodružnú, 
cestopisy, romá-
ny, rozprávky, ale 
i náučnú litera-
túru na doplne-
nie vedomostí 
z rôznych pred-
metov,
vyučujeme ang- -
lický jazyk už 
od 1. ročníka, 
avšak hravou, 
veku primera-
nou formou,
vyučuje sa aj  -
nemecký a 
ruský jazyk vo 
vyšších roč-
níkoch (pod-
ľa záujmu žia-
kov),
v 1. ročníku  -
hodnotíme 
žiakov slov-
ne,

v 2.- 9. ročníku klasifikujeme  -
piatimi stupňami hodnotenia 
(čo si prevažná väčšina rodičov 
pochvaľuje),
organizujeme tri regionálne sú- -
ťaže, v ktorých sa snaží o pod-
chytenie talentu žiakov – Horá-
kova Štiavnica so zameraním na 
literárnu tvorbu, Lego Dacta - 
zručnosť a Ilustrujeme Horáko-
ve povesti – výtvarná súťaž pre-
zentujúca banícky región.

Je len na vás, ako sa rozhodnete 
a či využijete možnosti, ktoré naša 
škola ponúka pre vaše dieťa. 

"Školy nemusíš sa báť..." Tie-
to slová chceme adresovať deťom, 
ktoré sa tak ako každý rok v tom-
to čase chystajú na zápis do 1. roč-
níka. Je to pre nich výnimočný deň, 
i keď do poslednej chvíle netušia, 
o čom to dospelí rozprávajú. Rodi-
čia ich skúšajú, či vedia dátum na-
rodenia, ubezpečujú sa v tom, že 
ich dcéra či syn pozná svoju adre-
su a možno deň čo deň opakujú bás-
ničky a pesničky, ktoré ich naučila 
pani učiteľka v materskej škole. Čo 
ak ich pri zápise budú skúšať? Ne-
treba sa ničoho báť! Pani učiteľka v 
priateľskom rozhovore rýchlo a ľah-
ko zistí, či je už čas stať sa prvákom. 
Deti, pre ktoré tento čas nastal, po-
zývame na zápis do prvého ročníka, 
ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 
2012 od 13:00 do 17:00 v Základ-
nej škole Jozefa Horáka.

Základná škola Jozefa Horáka

Základná škola Jozefa Horáka pozýva
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Otváracie hodiny
Kancelária SZŤP je otvorená 

denne v pondelok až piatok od 8:00 
– 12:00.

Ivan Madara

SKI Dúbravy
SKI Dúbravy v krásnom prostre-

dí pod Sitnom pozýva na zasne-
žený svah. Aktualizácia údajov na 
www.skidubravy.sk. 

Prenájom na plavárni
Bytová správa, s.r.o. Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, dá do prenájmu 
priestory fitnes centra (125 m2) so 
zariadením. Viac informácií na te-
lefónnom čísle 0903 696 183.

Pavel Bačík

Poďakovanie 
Touto cestou by som sa chce-

la poďakovať personálu Interného 
oddelenia tunajšej nemocnice za 
príkladnú starostlivosť a profesio-
nálny prístup k pacientom. 

Vďačná pacientka Anna 
Danielová, klientka Domova 

Márie

Poďakovanie 
Ďakujeme pedagógom a študen-

tom Spojenej školy v Banskej Štiav-

nici, odboru Kaderník, ktorí klien-
tom Domova Márie vychádzajú v 
ústrety tým, že ich chodia bezplat-
ne strihať.  Domov Márie

Milí rodičia! Blíži sa čas, keď 
sa o pár mesiacov stane z 
vášho “škôlkara “ školák. 
Práve v týchto dňoch riešite, 
ktorá škola by bola pre vášho 
prváčika najvhodnejšia.

Naša škola je úplne obyčajná, po-
skytujeme rovnocenné vzdelanie 
ako všetky ostatné. No predsa si 
myslíme, že aj čosi navyše. Naprí-
klad individuálny prístup ku každé-
mu dieťaťu, vštepovanie nábožen-
ského cítenia, výchovu k ľudskosti a 
tolerancii, čo v dnešnom svete nie je 
ani málo, ani samozrejmé.

Pre lepšiu orientáciu vám ponú-
kame niekoľko informácií o škole:

moderné učebne vybavené data- -
projektormi a počítačom s pri-
pojením na internet
multimediálna učebňa vybavená  -
osobnými počítačmi, interaktív-
nou tabuľou a bezdrôtovým pri-
pojením internetu
odborné učebne na vyučovanie  -
cudzích jazykov, chémie, bioló-
gie a fyziky
škola je vybavená novým mo- -
derným nábytkom, v roku 2011 
prebehla 1. etapa zateplenia a 
vymenili sa všetky okná
poskytujeme vyučovanie cudzie- -
ho jazyka od 1. ročníka
v rámci školského vzdelávacie- -
ho programu sme dali priestor 
aj vyučovaniu mediálnej a regi-
onálnej výchovy. Snahou je vy-
pestovať u žiakov hrdosť a klad-
ný vzťah k mestu, v ktorom žijú 

a oboznámiť ich s jeho slávnou 
minulosťou.
škola je organizátorom výtvarnej  -
súťaže Františkova púť. Naši žia-
ci sa zapájajú do všetkých súťaží 
organizovaných centrálne alebo 
niektorou školou a za umiest-
nenie sa nemusíme hanbiť – 
takmer z každej sa vrátime s vý-
borným umiestnením.
na škole pracujú 3 oddelenia  -
školského klubu detí, v ktorých 
môžu hlavne žiaci nižších roční-
kov príjemne a užitočne využí-
vať voľný čas do 16:30 hod.
zabezpečujeme zdravé stravova- -
nie v školskej jedálni 
na škole pracuje špeciálny peda- -
góg hlavne s individuálne začle-
nenými žiakmi, ale poskytuje aj 
logopedickú starostlivosť
vydávame svoj školský časopis  -
František a na konci školského 
roku ročenku, v ktorej si rodičia 
môžu pozrieť všetky akcie školy 
a úspechy žiakov
v priestoroch školy pôsobí aj ma- -
terská škola, a tak škola ponúka 
plynulý prechod z materskej do 
základnej školy
od roku 1992 úspešne spolupra- -
cujeme so školou v nemeckom 
Neuhausse am Inn. Pravidelne 
sa uskutočňujú výmenné poby-
ty žiakov a učiteľov.
na škole prebieha bohatá mimo- -
školská záujmová činnosť 
v letných mesiacoch je možnosť  -
vyučovania v „domčekoch“ v 
školskej záhrade

škola v múzeu – žiaci hlavne 1.  -
stupňa chodia pravidelne na ho-
diny výtvarnej výchovy, pracov-
ného vyučovania majstrovať do 
Kammerhofu

Podrobnejšie informácie o škole a 
školskom vzdelávacom programe sa 
dozviete na stránke školy www.kat-
gymbs.sk.

Vážení rodičia, ak ste sa rozhod-
li, že vaše dieťa prídete zapísať na 
našu školu, zápis bude dňa 8. febru-
ára 2012 od 13:00 do 16:30. Opäť 
vás privítajú rozprávkové postavič-
ky, tentoraz Koza rohatá a jež, s kto-
rými sa veselo pobavíte. Máme skú-
senosti, že deti sa cez rozprávky, 
ktoré poznajú, nechajú bez problé-
mov vtiahnuť do deja, pričom si ani 
neuvedomujú, že sa posudzuje ich 
zrelosť. Budúci školáci a ich rodičia 
odchádzajú zo školy šťastní, usmia-
ti a s darčekmi v ruke.

Deti pred zápisom nie je potreb-
né nijako špeciálne pripravovať a 
stresovať. Priestory školy si môže-
te prísť pozrieť denne od 8:00 do 
14:00 hod. Na vyučovanie môže-
te nahliadnuť 26. a 27. januára od 
8:00 do 12:00 hod.

Je na vašom rozhodnutí, kto-
rú školu si pre vaše dieťa vyberie-
te. Zázraky nerobíme, ale môžeme 
sľúbiť, že urobíme všetko preto, aby 
sme nesklamali. Na zápis je potreb-
né priniesť rodný list dieťaťa, popla-
tok za zošity a pomôcky vo výške 
10€ a ...dobrú náladu. Tešíme sa na 
vás! Kolektív CZŠ

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Zápis prvákov do CZŠ  
sv. Františka Assiského

Základná škola s Materskou ško-
lou Maximiliána Hella, Štiavnické 
Banevás pozýva dňa 1. februára 
2012 na zápis do 1. ročníka v čase 
od 13:00 do 16:30 hod.

Zápis sa uskutoční v hlavnej bu-
dove ZŠ. Prosíme rodičov, aby si 
priniesli rodný list dieťaťa, občian-
sky preukaz rodiča a zápisné 10 € 
(určené na školské pomôcky).

Kontakty: tel.č. 0905 102 348, 
www.zakladnaskola.com, zsmhel-
la@pobox.sk, 

Doprava žiakov z Banskej Štia-
nice a okolia je zabezpečená den-
ne školským minibusom.

Zápis prvákov 
do ZŠ na 
Štiavnických 
Baniach

17.1.2012 
nás navždy 
o p u s t i l a 
naša milo-
vaná mama, 
stará mama 
a prababička 
Anna Marková vo veku 66 
rokov. Touto cestou by sme 
sa chceli poďakovať pohreb-
nej službe Requiem za prí-
pravu a priebeh dôstojnej 
rozlúčky so zosnulou, p. Ti-
monovi Turčanovi za vkusnú 
hudobnú produkciu, celej ro-
dine, príbuzným a známym 
za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktoré zmierni-
li náš hlboký žiaľ. Ďakujú a 
spomínajú manžel a synovia.

„Tá rana v 
srdci bolí a 
zabudnúť ne-
dovolí. Osud 
nevráti, čo 
čas vzal. Zo-
stali nám len 
spomienky a hlboký žiaľ.“
Dňa 30.1.2012 uplynie 9 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný man-
žel, otec, starý otec, prasta-
rý otec a príbuzný Rudolf 
Koleda. Tí, čo ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-
mienku. Spomínajú manžel-
ka, dcéra s manželom, vnuk 
Janko s rodinou, vnučka 
Monika s rodinou. Spomína 
celá rodina.

2 5 . 1 . 2 0 1 2 
sme si pripo-
menuli 10. 
výročie po 
tragickej ne-
hode nás na-
vždy opusti-
la naša milovaná dcéra, sestra, 
švagriná a krstná mama Evka 
Vazanová z Banskej Štiavnice. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina
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Mgr. Vít Bujna, 
čitateľ Štiavnických novín

Pštrosie vajcia
Potrebujeme: 200 g bravčového 
pliecka, 200 g hovädzieho orezu, 
200 g teľacieho orezu, 8 vajec, 0,1 
l rastlinného oleja, 100 g cibule, 
50 g hladkej múky, 0,1 l mlieka, 
50 g strúhanky, soľ, mleté čierne 
korenie, vodu na podlievanie
Postup: V osolenej vode uvarí-
me 4 vajcia natvrdo. Tri druhy 
mäsa zomelieme, osolíme, okore-
níme, pridáme nadrobno pokrája-
nú cibuľu, dve vajcia, strúhanku, 
hladkú múku a mlieko, dôkladne 
všetko premiešame. Uvarené vaj-
cia zabalíme do mletého mäsa, 
do tvaru vajca, potrieme rozšľa-
haným vajíčkom, uložíme na pe-
káč. Trošku podlejeme a pečieme 
v horúcej rúre, počas pečenia po-
tierame rozšľahaným vajíčkom. 
Po upečení prekrojíme napoly. Po-
dávame so zemiakovou kašou a 
uhorkou.  Dobrú chuť!

Prosíme čitateľov o ďalšie recepty, 
aby sme v tejto rubrike mohli pokra-
čovať. Ďakujeme!

V areáli výstaviska Incheba 
Expo Bratislava na medziná-
rodnom veľtrhu ITF Slovakia-
tour sa predstavili samostat-
nými expozíciami SOŠ lesnícka 
a Múzeum vo Svätom Antone. 

Veľtrhy v Expoaréne slávnost-
ne otvorili - dopoludnia 19. januára 
svätohubertovskou fanfárou truba-
či Strednej odbornej školy lesníckej 
z Banskej Štiavnice Ing. Štefan Pet-
rikovič a Valentín Priehoda, spoloč-
ne so študentami – sokoliarmi. Na 
otvorení nechýbali prezidenti SR J. 
E. Ivan Gašparovič, Rudolf Schus-
ter, ministri vlády SR Ján Fígeľ, 
Zsolt Simon, Jozef Nagy, poslanci 
NR SR, župani VÚC, členovia diplo-
matického zboru a mnohí významní 
zahraniční hostia. Veľtrh cestovné-
ho ruchu pomáha zviditeľniť nád-
herné kúty Slovenska pred domá-
cimi i zahraničnými návštevníkmi. 
Banská Štiavnica a jej okolie je svo-
jou jedinečnou architektúrou, bo-
hatou históriou a krásnou prírodou, 
predurčená na úspechy v rozvoji 
cestovného ruchu. Na veľtrhu sa už 
tradične predstavili svojimi samo-
statnými expozíciami SOŠL Banská 
Štiavnica a Múzeum vo Svätom An-

tone. Múzeum si pripomenie v tom-
to roku 50.výročie svojho vzniku a 
na veľtrhu predstavilo ako novinku 
pripravované Detské dni sv. Huber-
ta (20. - 21. júna 2012). Mesto Ban-
ská Štiavnica sa predstavilo v rámci 
expozície VÚC Banskobystrického 
samosprávneho kraja. V prvý deň 
veľtrhu sme samostatnou fanfárou 
v podaní trubačov SOŠL pozdravili 
v pavilóne B2 aj nášho nového spo-
luobčana – prezidenta SR – J.E. Iva-
na Gašparoviča. V expozícii VÚC 
Banskobystrického kraja prezento-
val každodenne Banskú Štiavnicu 

sprievodným slovom Mgr. Ján Pet-
rík, v sobotu 21. januára obec Svätý 
Anton jej starosta Jozef Baranyai a 
Svätý Anton spoločne s kaštieľom, 
predstavili každodenne v scénke i 
herci z Rozprávkovej krajiny Haba-
kuky. Pracovníci oddelenia kultúry 
MsÚ Banská Štiavnica, Slovenské-
ho banského múzea, SOŠL Banská 
Štiavnica i Múzea vo Svätom Anto-
ne vzorne reprezentovali náš región 
a verím, že účasť na veľtrhu cestov-
ného ruchu pomôže zvýšiť záujem o 
naše krásny Banskoštiavnický regi-
ón. Marian Číž

Fanfára z Banskej Štiavnice otvorila 
medzinárodný veľtrh iTF Slovakiatour

Zo slávnostného otvorenia veľtrhov. foto ing. veronika dudíková

Ing. Fridrich Grünwald bol 
vynikajúcim lesníkom, 
pedagógom, obdivovateľom 
a znalcom prírody. S krátkym 
prierezom jeho životnej cesty 
úzko spätým s naším mestom 
sa mohli čitatelia Štiavnických 
novín zoznámiť v prvom 
tohtoročnom čísle. 

Dňa 19. januára 2012 usporia-
dal Klub seniorov lesníckej ško-
ly Banská Štiavnica v spolupráci s 
Mestom Banská Štiavnica, Stred-
nou odbornou školou lesnícku, 
Správou Chránenej krajinnej ob-
lasti Štiavnické vrchy a Mestskými 
lesmi spomienkovú slávnosť ve-
novanú tejto lesníckej osobnosti. 
Toto milé stretnutie sa uskutočni-
lo v obradnej miestnosti Mestské-
ho úradu za účasti zástupcu primá-
torky JUDr. Dušana Lukačku, Ing. 
Viliama Stockmanna, CSc., krsné-
ho otca tohto podujatia, Ing. Miku-

láša Michelčíka, bývalého námest-
níka ministra lesného a vodného 
hospodárstva, Ing. Vlastimila Da-
níčka, bývalého riaditeľa lesného 
závodu Kriváň, Ing. Dušana Slá-
vika, bývalého riaditeľa Správy 
CHKO Poľana, Ing. Rudolfa Valo-
viča, CSc., riaditeľa Strednej od-
bornej školy lesníckej v Banskej 
Štiavnici, RNDr. Dušana Trcku, 
riaditeľa Správy Chránenej krajin-
nej oblasti Štiavnické vrchy, Mgr. 
Mikuláša Čelku, riaditeľa pobočka 
Štátneho archívu, Mgr. Márie Čel-
kovej, Ing. Jaroslava Dudíka, riadi-
teľa Mestských lesov a ďalších hos-
tí. JUDr. Lukačko privítal hostí a 
uviedol program spomienkových 
osláv. Pani Petrová s básňou a diev-
čenský spevácky zbor ZUŠ pod ve-
dením Mgr. Irenky Chovanovej s 
piesňami umocnili slávnostnú at-
mosféru tohto podujatia. Malí ta-
nečníci a speváci z Materskej školy 
na Ulici 1. mája dali spomienkové-

mu podujatiu radostný nádych.
Vo svojich vystúpeniach spome-

nuli Ing. Grünwalda ako vynikajú-
ceho študenta, lesníka, lesníckeho 
pedagóga, spolupracovníka Lesníc-
keho, drevárskeho a poľovnícke-
ho múzea vo Svätom Antone a pre-
kladateľa odborných diel vo svojom 
príhovore Ing. Stockmann, CSc. 
Najdlhšiu časť svojho aktívneho les-
níckeho života Ing. Grünwald pre-
žil vo funkcii správcu Lesov mesta 
Banskej Štiavnice a Banskej Belej. 
Tu napísal niekoľko diel, ktoré sa 
stali podkladom pre referát predne-
sený Ing. Dudíkom. Vynikajúce ľud-
ské vlastnosti tohto človeka, ktoré 
dokázal zúročiť ako stredoškolský 
pedagóg, vo svojom referáte spo-
menul Ing. Valovič, CSc. Ing. Mi-
chelčík venoval svojmu pedagógovi 
spomienky bývalého študenta.

Zápisom do pamätnej knihy mes-
ta sa spomienkové oslavy ukončili.

Jaroslav Dudík

110. výročia narodenia ing. Grünwalda

Srdečne vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny príbuz-
ných, starajúcich sa o blízkeho s 
Alzheimerovou chorobou, ktorá 
sa uskutoční dňa 2. februára 2012 
o 14:00 v spoločenskej miestnos-
ti DOMOVA MÁRIE, Ul. Špitálska 
3, Banská Štiavnica. Téma: De-
mencia pri Alzheimerovej choro-
be, premietanie DVD – vzdeláva-
cí film pre blízkych pacientov a ich 
opatrovateľov. Tešíme sa na vás!

Kontakt: e-mail: riaditel@do-
movmarie.sk, zdravdm@do-
movmarie.sk, 045/6921401, 
6921366, 0903/266 212

Domov Márie

Beseda: 
Demencia pri 
Alzheimerovej 
chorobe
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.1/2012: „Veľkosť človeka sa dá 
často merať veľkosťou jeho slov.“ 
Výhercom sa stáva Elena Luptá-
ková, Banský Studenec 228. Sr-
dečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Stendha-
la: „Od tej chvíle, čo miluje ani naj-
múdrejší nevidí... (dokončenie taj-
ničky) 
A., Časť ruky, list v knihe, nemali 
čo robiť, B., Lievala, veverička, Da-
nica, C., Začiatok tajničky, D., Naše 
vydavateľstvo, zmrzlina, zabáva-
jú, časť strechy, E., Patriace lani, 
slov. rieka, žen.meno, medvedíky, 
F., Podmienková spojka, lietadlo, 
nezaujíma sedaciu polohu, doho-
voril som indiánsky, ovocie-zeleni-
na, G., Modlitba, drobné kamene, 
bomba, voz, obidve, H., Lomy, orol 

po nemecky, hovo-
ril akavsky, ozn. áut 
Banskej Štiavnice, 
modrá farba, I., Po-
kračovanie tajnič-
ky, koncovka žen. 
priezvisk, J., Číra 
tekutina, Chapli-
nova manželka, ne-
odborník, jarmok, 
mužský hlas, K., 
Vyhynutý kočovník, 
hlas žaby, stred slo-
va potlesky, hmyz 
podobný včele, pso-
vitá šelma, 
1., Napĺňala, strach, 
2., Potok, poľské 
mesto, 3., Trávnatá step, kladný 
elektrický pól, 4., Pomaly hor, hľa-
daj riešenie, stred slova nevarí, 5., 
Set, žen. meno, rival, 6., Tanec, 
modlitba, kujný nerast, 7., Patriaci 
Renke, koruna nárečovo, 8., Stred 
slova navil, osmička, útok, 9., Naj 

česky, vyťahuje kolt, 10., Obyvateľ 
Arábie, nezačal, 11., Nikto, opera 
Verdiho, túli sa, 12., Posuň sa do-
zadu, skoba naopak, 13., Vracajú, 
húska, 100, 14., Myšlienka, Kata-
rína, chumáč, 15., Patriace Lacko-
vi, textová skratka, citoslovce smie-

chu, 16., Internát slangovo, ozobaj, 
predložka, 17., Tká, otravné látky, 
dával topánky na nohy, 18., Čln na 
Rýne, koniec tajničky, skr. Sloven-
sko.
Pomôcky: Oona, Avar, kruna, Erta, 
tvist, vcúvni Anna Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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B
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J

K

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: Kocúr v čižmách
Sobota 28.1., 18:30, 2,30, animovaný, USA, 90 min., MP
Poznali sme ho ako nájomného vraha, ktorý mal za pár drobných odprevadiť zo sveta všetkými milovaného hr-
dinu zlobra Shreka. Napriek tomu sa z Kocúra v čižmách časom stala s prehľadom najpopulárnejšia postava tej-
to ságy. A keď sa jeho sláva „dotkla hviezd“, dostal za odmenu filmový príbeh. Režisér Chris Miller tvrdí, že o 
slávnej budúcnosti chlpatého dobrodruha bolo rozhodnuté omnoho skôr, prakticky už od druhého dielu Shre-
ka, kde sa po prvý raz objavil. „Je to taká zaujímavá postava, že vás priťahuje ako magnet. Jednoducho chcete 
vedieť, odkiaľ sa vzal a čím si prešiel“ hovorí. A práve tento chýbajúci kúsok životnej mozaiky Kocúra v čižmách 
dostanete. 

Kino Akademik: Tintinove dobrodružstvá
Nedeľa 29.1., 15:00, 2,30, animovaný, USA, 107 min., MP
Príbeh filmu, ktorý sa inšpiroval po celom svete obľúbenými príhodami knižného a komiksového hrdinu Tinti-
na od belgického autora, publikujúceho pod pseudonymom Hergé, sleduje osudy výnimočne zvedavého mladé-
ho reportéra Tintina a jeho verného psieho spoločníka Snowyho. Tí spoločne narazia na model lode, ktorá v sebe 
ukrýva nebezpečné tajomstvo. Tintin, ktorý je nevedomky vtiahnutý do záhady starej niekoľko sto rokov, sa 
ocitne na muške Ivana Ivanoviča Sacharina, naničhodného zloducha. Sacharin je presvedčený, že Tintin ukradol 
vzácny poklad, spájaný so zákerným pirátom zvaným Červený Rackham. V sprievode svojho psa Snowyho, sta-
rého morského vlka - kapitána Haddocka a dvojice nešikovných detektívov Horváta a Horvátha precestuje Tin-
tin krížom krážom celý svet, snažiac dostať sa ako prvý na miesto posledného odpočinku lode Jednorožca, vra-
ku, ktorý by vraj mal vo svojom vnútri ukrývať kľúč k obrovskému bohatstvu...a tiež prastarú kliatbu.

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 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 
nebudete 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.)



10 číslo 3 • 26. január 2012
sn@banskastiavnica.skkultúra

V sobotu 21. januára 2012 
sa v reštaurácii Gallery na 
Trojičnom námestí uskutoč-
nila slávnostná prezentácia 
druhého zborníka z tvorby 
Autorského klubu literátov, 
hudobníkov a výtvarníkov z 
Banskej Štiavnice pod názvom 
Štiavnické inšpirácie 2.

Podujatie sa stretlo s nečakaným 
záujmom zo strany verejnosti, čo 
nás opäť utvrdilo v tom, že slovo- pí-
sané, hovorené, či spievané- je zdro-
jom i nositeľom takého prepotreb-
ného svetla na ceste životom. Svetla 
tvorivosti, ktoré ľudí zbližuje a v r. 
2008 bolo aj podnetom pre vznik 
Autorského klubu pod vedením 
Márie Petrovej. Výsledkom pravi-
delných stretávaní sa v príjemnom 
prostredí KD (v modrom dome) a 
v tvorivej priateľskej atmosfére je 
v poradí už druhá knižná publiká-
cia, na ktorej sa tentokrát autor-
sky podieľalo až 19 autorov: Barba-
ra Beňová, Lucia Beňová-Kubášová, 
Janka Bernáthová-Lehotská, Eleo-
nóra Bujnová (ďakujeme, že sa po-
dieľala na jazykovej úprave), Marta 
Halašová, Veronika Inglotová, Ka-
tarína Kissová, Eva Kolembusová, 
Odo Kolembus, Zdenka Koreňo-
vá, Naďa Kvaková Štelclová, Jan-
ko Kvak, František Majerský, Mária 
Montillová-Buzalková, Daniela So-
kolovičová, Renáta Taligová, Zden-
ka Turáneková (v programe ju skve-
le zastúpila dcérka Paulínka), Eva 
Valachyová a Mária Petrová, úspeš-
ná autorka viacerých zbierok, kto-
rá nezištne ponúkla svoje doterajšie 
skúsenosti a zároveň sa podieľala 
na zostavení zbierky. Obálku kni-
hy opäť zdobí nádherná fotogra-
fia Lubomíra Lužinu, čestného čle-
na a priateľa nášho klubu. Grafickú 

úpravu realizovala Ingrid Flešková, 
grafička z POS v Žiari nad Hronom.

Priaznivci umeleckého slova a 
hudby uvítali aj toto dielko do živo-
ta, ako sa patrí. Program bol boha-
tý a pestrý ako obsah knihy. Úlohy 
"krstných rodičov" sa zhostili pani 
primátorka Mgr. Nadežda Babia-
ková, básnik, kňaz a esejista Dani-
el Šovc a najmladšiu generáciu auto-
rov zastupoval Nikolaj Taliga, žiak 
ZŠ Jozefa Horáka. Knižku na ces-
tu k čitateľom sprevádzali povzbu-
divé slová a malé jašteričky, ktoré 
pre túto príležitosť vytvorila v po-
dobe šperkov Naďka Kvaková. O 
hudobnú časť sa postaral František 
Majerský, Alexandra Rihová, Dani-
ela Sokolovičová, Kristián Kováč, 
Ján Dorkíni, hudobná skupina Im-
presia a Zdenka Koreňová, ktorej 
druhé CD s názvom "Nevesta Štiav-
nica" nájdete v knihe.S pozdravom 
od členov lit. klubu Dúha z Levíc vy-
stúpil jeho predseda, básnik a spiso-
vateľ Juraj Cintula.

Srdečné poďakovanie za podporu 
a finančnú pomoc patrí BBSK- Po-

hronskému osvetovému stredisku 
Žiar nad Hronom - Pracovisko Ban-
ská Štiavnica, Ministerstvu kultúry 
SR, Autorskému klubu, Mestu Ban-
ská Štiavnica, Mestskej knižnici, p. 
Ľubomírovi Barákovi za poskytnuté 
priestory reštaurácie Gallery, p. Lu-
bomírovi Lužinovi za zdokumento-
vanie celého podujatia, p. Branisla-
vovi Cengelovi za fotografie autorov 
použité v knihe, Klubu dôchodcov v 
Banskej Štiavnici za poskytované 
priestory a najmä jeho predsedníč-
ke p. Marte Boroškovej za ochotu a 
láskavosť, primátorke mesta Mgr. 
Nadežde Babiakovej, jej zástupcovi 
JUDr.Dušanovi Lukačkovi a p. Da-
nielovi Šovcovi. Prejavom vďačnos-
ti za ich priazeň a podporu v kultúr-
no-umeleckej činnosti Autorského 
klubu je čestné členstvo potvrdené 
preukazom a spečatené slávnost-
ným sľubom. Rytierov oddávna pa-
sujú mečom, baníci skáču cez kožu a 
básnici vládnu, pohládzajú i ďakujú 
svojím najväčším bohatstvom –slo-
vom prameniacim z hĺbky duše.

Janka Bernáthová

Štiavnické inšpirácie majú druhého literárneho súrodenca 

Štiavnické inšpirácie 2
Ruský 

m e d z i -
národný 
l i terár-
no-ume-
lecký a 
kulturo-
l o g i c k ý 
časopis 
Mecenat i 
mir (Me-
cenáš a 

svet) oslávil v minulom roku 15. 
narodeniny. Orientuje sa na šíre-
nie literatúry, kultúry, histórie a 
reálií jednotlivých krajín. Expedu-
je sa do knižníc európskych hlav-
ných miest, Izraela, Austrálie i 
USA a na univerzity, kde sa štu-
duje slavistika. Redakcia za svo-
ju činnosť dostala viacero ocene-
ní. Spomenieme aspoň cenu Zlaté 
pero Ruska (2009), Diplom Medzi-
národnej asociácie na podporu kul-
túry (2011) a ďakovné listy od 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
za zviditeľňovanie Slovenska.

Šéfredaktor časopisu Levon 
Osepjan a redaktorka slovenskej 
časti Jelena Širokovová viac ráz 
navštívili naše mesto a ochotne 
uverejňujú informácie o ňom a 
jeho obyvateľoch. Listujeme v mi-
nuloročných číslach 48 – 52. Slo-
vensko sa ocitlo v spoločnosti kra-
jín Arménsko, Austrália, Veľká 
Británia, Rakúsko, Nemecko, Iz-
rael, Taliansko, Česko, Španielsko, 
USA, Bulharsko, Francúzsko, Poľ-
sko, Rumunsko a Grécko a je mu 
venovaných takmer 70 strán. Na 
stránkach časopisu sa nachádza 
informácia o návšteve ruského 
kozmonauta Gorbatku s jeho su-
itou spolu s fotografiou z prijatia 
na banskoštiavnickej radnici, re-
portáž z preberania Ceny Vojtecha 
Zamarovského od Klubu literatú-
ry faktu štiavnickým rodákom An-
tonom Hykischom, úryvok z jeho 
posledného románu Rozkoše dáv-
nych čias a doteraz nepublikovaná 
zaujímavá poviedka Rút Lichnero-
vej V mene dobra. 
Existuje aj elektronická podoba 
tohto časopisu: 
www.mecenat-and-world.ru

Pre tých, ktorí ovládajú ruštinu, 
to môže byť zaujímavé čítanie.

Nora Bujnová

Naše mesto 
na stránkach 
ruského 
časopisu

Zima je k nám tento rok naozaj 
štedrá. Taká skutočná, biela, 
ako z pohľadnice. Ponúka 
svoje dary plným priehrštím 
v jedinečných pohľadoch na 
krásu zasneženého mesta i 
okolitej prírody. 

Určite mi to potvrdia aj mno-
hí vyznavači zimných športov. Veď 

tu máme všetko. Zjazdovku, bežec-
ké stopy, i možnosti takých rado-
vánok, ako sú prechádzky, sánko-
vanie, bobovanie, či veselé návraty 
do detstva pri stavaní snehuliakov. 
Najmä okolie Červenej studne sa v 
zimných mesiacoch stáva akýmsi 
bielym korzom a niekedy tam stret-
nete viac známych ako na námes-
tí. A keby tak teplota zostúpila ešte 

trochu nižšie pod bod mrazu, pote-
šili by sa aj naši korčuliari a hokejis-
ti. Žijeme si tu ako v rozprávke a tá 
snehobiela krása preniká do našich 
sŕdc a napĺňa ich radosťou a šťas-
tím, darmi zdanlivo pominuteľný-
mi ako ten sneh, ale v daných oka-
mihoch takými intenzívnymi, že by 
sme ich nevymenili za žiadne pokla-
dy sveta. Janka Bernáthová

Nádielka snehobielej krásy

Vyprevádzanie knihy do života. foto lubo lužina
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služby

inzercia

šport

Rozpis prípravných zápasov FK 
Sitno Banská Štiavnica počas 
zimnej prípravy.

29.1.2012: OFK Priechod  �
(V.liga) - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA

13:30, ihrisko umelá tráva Duk-
la Banská Bystrica

4.2.2012: SITNO BANSKÁ  �
ŠTIAVNICA - FK Malá Čausa 
(V.liga)

17:00, ihrisko umelá tráva Žiar 
nad Hronom

11.2.2012: MFK Krupi- �
na (V.liga) - SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA
16:00, ihrisko umelá tráva Zvolen

18.2.2012: FK Vrbové (III.liga)  �
- SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA

17:00, ihrisko umelá tráva Žiar 
nad Hronom

25.2.2012: MFK Rakytov- �
ce (III.liga) - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA

začiatok sa upresní neskôr, Ban-
ská Bystrica

4.3.2012: Baník Veľký Kr- �
tíš (III.liga) - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA

16:00, umelá tráva Zvolen
11.3.2012: Nová Baňa (III. �
liga) - SITNO BANSKÁ ŠTIAV-
NICA

16:00, umelá tráva Žiar nad Hro-
nom

18.3.2011: MFK Žiar nad Hro- �
nom (III.liga) - SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA

13:30, umelá tráva Žiar nad Hro-
nom  Ivan Javorský

Ponúkam stavebné práce, rekon- �
štrukcie budov, bytových jadier, za-
teplenie podkrovia, maľovanie, dovoz 
materiálu, 1 km/0,40 €, zimná akcia 
– 20%, tel.č.: 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 -  �
lacno, rýchlo a kvalitne. Viac info na 
tel.č.: 0915 810 387

Kúpim starý drevený betlehem ale- �
bo figúrky, tel.č.: 0907 710 630 

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, 
tel.č.:0918 688 850

InzercIa

OZ Túlavá labka v Banskej 
Štiavnici hľadá milých a 
zodpovedných ľudí, ktorí by 
mali záujem trochu svojho 
voľného času zasvätiť pomoci 
zvieratám. 

Aktivistov je veľmi málo a vyba-
vovať všetky veci ohľadne zvierat, 
chodiť do terénu, k veterinárovi a 
"venčiť" jednoducho nestíhame. Po-
trebovali by sme ešte pár rúk, ktoré 
by nám boli ochotné pomáhať. 

Príďte sa poprechádzať na čer-
stvý vzduch do prírody a zároveň 
spríjemniť chvíle psíkom v našom 

najväčšom mačaco-psom depozite, 
ktorí sú bez svojich rodín, bez do-

mova. Načerpáte energiu a zároveň 
urobíte dobrý skutok. 

Nepredstavujte si to ako každo-
denné únavné "venčenie". Skôr ako 
príjemnú prechádzku možno raz do 
týždňa, možno raz za dva týždne...v 
milej psej spoločnosti.

Viac o nás, o našich zverencoch a 
o našej práci nájdete na www.tulava-
labka.sk. Nachádzame sa v Banskej 
Štiavnici, v časti Povrazník. Ozvite sa 
nám. Ďakujeme.

Kontakty: www.tulavalabka.sk, 
tulavalabka@gmail.com, 0903 261 
807, 0911 291 083, 0918 050 524, 
0908 953 783. OZ Túlavá labka

v marci sa konala výročná členská  -
schôdza záhradkárov v Krem-
nici, kde boli pozvaní B.Mojžiš, 
M.Mojžišová a F.Lamper ako zá-
stupcovia výboru,
v tom istom mesiaci bol ukáž- -
kový rez ovocných stromov pri 
odbornej inštruktáži ako majú 
správne rezať a strihať jarný rez,
apríl sme zorganizovali zájazd  -
do Trenčína, kde boli aj odborné 
prednášky,
B.Mojžiš nás reprezentoval v  -
apríli na celoslovenskej súťaži 
"Rez a štepenie ovocných stro-
mov" v Nitre,
v letných mesiacoch sa uskutoč- -
nil letný rez pod odbornou in-
štruktážou u p. M. Fábera,

v septembri sme odovzdali dip- -
lom a vecnú cenu žiačke D.Krivd-
ovej za kresbu "Záhradka akú y 
som chcela mať",
v októbri sa členovia výboru  -
B.Mojžiš a M.Fáber zúčastnili a 
hodnotili výstavu ovocia a zele-
niny v Kremnici,
členovia výboru B.Mojžiš s man- -
želkou, M.Fáber s manželkou a 
F.Lamper sa zúčastnili na výsta-
ve ovocia a zeleniny v Pukanci,
naše členky M.Mojžišová a  -
J.Molčanová nás reprezentovali 
v celoslovenskej súťaži v aranžo-
vaní "Záhrada 2011" v Trenčíne,
na medzinárodnej výstave „O naj- -
krajšie jablko a hrušku“, ktorá sa 
konala tiež v Trenčíne, dosiahol 

vynikajúce výsledky B.Mojžiš, 
ktorý obsadil 4.miesto s odrodou 
"Bohémia", M.Fáber dobre uspel 
s hruškou „Lucasova“,
v novembri sa uskutočnila výsta- -
va ovocia a zeleniny "Jablko štiav-
nického regiónu". Naše výpest-
ky hodnotila komisia zložená z 
predsedov družobných základ-
ných organizácií a členov repub-
likového výboru. Veľká vďaka 
patrí M.Mojžišovej, R.Antalovej, 
D.Žemberovej, J. Molčanovej za 
prípravu a priebeh výstavy.

Milí záhradkári, veríme, že v roku 
2012 sa znásobí aktivita a počet čle-
nov, ktorí budú reprezentovať našu 
organizáciu. ZOZ Štefultov 

Pomôžete s "venčením"  
psíkov v OZ Túlavá labka? 

Psík Šurík. foto oz túlavá labka

Činnosť ZOZ Štefultov v r. 2011

Prípravé zápasy FK Sitno
Fáber Dance Scholl otvára 
zimné tanečné kurzy.

Kurz spoločenského tanca 
pre začiatočníkov
1. lekcia – 7. februára 2012, 18:45

Salsa pre páry  -
Latino Lady Style pre ženy,  -
1.lekcia – 10.2.2012 o 18:00
Zumba – podľa rozvrhu -
Individuálny kurz – príprava  -
mladomanželov na svadbu

Zimné tanečné kurzy 
pre mládež
Zumba pre stredoškolákov, 1. lek-
cia - 7. februára 2012 o 17:30

Príprava celej triedy na stužko- -
vú slávnosť
Príprava žiakov 9. roč. ZŠ na  -
venčekový ples

Otvorenie jarných kurzov
Začiatok nových jarných kur-

zov bude v týždni od 30. aprí-
la 2012. Na kurzy sa môžete pri-
hlásiť na www.faber-dance.com, 
info@faber-dance.com, 0911 218 
459, 0911 114 460. Juraj Fáber

Zimné 
tanečné kurzy 
pre dospelých
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reality práca
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 217najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

InzercIa

HĽADÁME AMBICIÓZNYCH 
SPOLUPRACOVNÍKOV
pre okres Banská Štiavnicapprprprprprpreeeeeee okokokokokokokkrererererereessssss BBaBaBaBaBaBaBansnsnsnsnsnskáákákákákákáká ŠŠŠŠŠŠŠtititititit avavavavavava ninininininicacacacacacaa
SSSSSSSSPPPPPPPOOOOOOOLLLLLLLLUUUUUUUPPPPPPPRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCOOOOOOVVVVVVVNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍKKKKKKKKOOOOOOVVVVVVV

kk káá ŠŠŠŠ i i
PPPPPOOOOOO PPPPRRRRAAAAA OOOOO OOOOO

HHHHHHHĽĽĽĽĽĽĽAAAAAAAADDDDDDDDÁÁÁÁÁÁÁÁMMMMMMMMEEEEEEE AAAAAAAAMMMMMMMMMBBBBBBBIIIIIICCCCCCCCIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓZZZZZZZNNNNNNNNYYYYYYYCCCCCCHHHHHHH 
ÍÍÍ

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 

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

Prijmem do pracovného pomeru šéf- �
kuchára, kuchára/ku/s praxou, pomoc-
nú silu na prevádzku v Žiari nad Hro-
nom, viac informácií na telefónnom 
čísle: 0915 550 294

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

Predám garáž, tel.č.: 0905 313 800 �
Predám garáž na Zigmundšachte,  �

24m², tel.č.: 0904 110 869


