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Od 16. 1. 2010 bolo v Hod-
rušskej doline slávnostne 
otvorené lyžiarske stredisko 
Salamandra Resort. Všetci 
milovníci lyžovania sa konečne 
dočkali a môžu si s radosťou 
zalyžovať. Na aktuálnu situáciu 
sme sa opýtali marketingovej 
manažérky Salamandra Resort 
p. Simony Schwarz.

ŠN: Ako ste spokojná s návštev-
nosťou lyžiarskeho strediska od 
jeho otvorenia? 

S.Š.: Určite  môžeme konštatovať  
spokojnosť. V decembri, pred otvo-
rením, sme nemali predstavu, čo 
môžeme od tejto otváracej sezóny 

očakávať. V priebehu prvého me-
siaca nás navštívili tisícky  lyžiarov 
z rôznych regiónov Slovenska a aj 
zahraničia. Najväčší záujem vidíme 
z okolia Nitry, Levíc a Bratislavy.

ŠN: Čo plánujete ešte urobiť v 
tejto zimnej lyžiarskej sezóne?

S.Š.: Väčšie stavebne úpravy sa 
budú samozrejme diať mimo ly-
žiarskej sezóny, a to tak, aby sme 
neobmedzovali lyžiarov a prevádz-
ku strediska. 

V priebehu prvého mesiaca sme 
realizovali menšie úpravy areálu. 
Zlepšili sme prístup k svahu, čias-
točne odstránili kamene pri po-
kladniach, doplnili smetné koše. 
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Lyžiarske stredisko v plnej prevádzke
Priaznivci lyžovania z celého Slovenska prichádzajú do Banskej Štiavnice

Dňa 29.1.2010 sa konalo prvé 
riadne zasadnutie MsZ v tomto 
roku. Rokovanie otvoril a vie-
dol primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka. Na MsZ boli prijaté 
nasledovné uznesenia.

Uznesenia zo zasadnutia riadneho 
MsZ 
1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

MsZ
A. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení zo 

zasadnutia riadneho Mestského za-
stupiteľstva v Banskej Štiavnici, ko-
naného dňa 14. decembra 2009 bez 
pripomienok. 
3. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica o 

určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka

MsZ
A. schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta B. Štiavnica č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školských za-
riadení so sídlom na území mesta B. 
Štiavnica  4.str.

Januárové mestské zastupiteľstvo
Plánuje sa výstavba nájomných bytov na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici

Lyžovačka v plnom prúde



2 4. februára 2010NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informuje Z diára primátora

- štyroch dvojizbových bytov  v 
pripravovanej bytovej výstavbe na 
sídlisku Drieňová. Celková výmera 
jedného bytu je 102,98 m2 z toho 
plocha bytu  61,76 m2 , terasa: 41,22 
m2 . Minimálne požadovaná cena 
jedného bytu je 97.632,- €.

- štyroch nebytových  priestorov  
v bytových domoch v pripravovanej 
bytovej výstavbe na sídlisku Drie-
ňová.

Celková výmera nebytového 
priestoru je 107,07 m2 z toho pre-
vádzka 79,57 m2;  WC 4,08 m2 , 
sklad 4,90 m2 , terasa 18,52 m2 .

Minimálna požadovaná cena 
jedného nebytového priestoru je 
108.613,- €.

Predmetom verejnej obchodnej 
súťaže je výber najvhodnejšej ponu-

ky na budúcu kúpu nehnuteľností a 
uzatvorenie rezervačnej zmluvy na 
nehnuteľný majetok.

Bližšie informácie a podklady 
k verejnej obchodnej súťaži si zá-
ujemcovia môžu vyzdvihnúť na 
Mestskom úrade v Banskej Štiavni-
ci, odd. právnom a správy majetku, 
tel: 045 -6949637, 0905413945

e-mail: majetok@banskastaivni-
ca.sk. Podklady aj na www.banskas-
tiavnica.sk

Do projektovej dokumentácie k 
pripravovanej výstavbe môžu záu-
jemcovia  nahliadnuť  na Mestskom 
úrade v Banskej Štiavnici , odd. vý-
stavby RMÚPaŽP, tel: 045-9649602, 
6949603, 0907722840, e-mail: stav.
veduci@banskastiavnica.sk , vystav-
ba@banskastiavnica.sk

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž na predaj:

Mesto Banská Štiavnica ponúka 

na priamy odpredaj

Špeciálny automobil (sanitné 
vozidlo) Škoda 1203 K SA, rok vý-
roby 1996, dodávka, počet miest 
na sedenie 6, prevodovka mecha-
nická 5 stup., obj. val. 1433 m3, 
400 kW , palivo benzín,  EK plat-
ná do 14.12.2010, TK platná do 
29.10.2010

Najnižšia  predajná cena je stano-
vená na 300 €.  Vozidlo sa odpredá 
priamym predajom tomu záu-
jemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu 
cenu.

Informácie: Ms. úrad B. Štiavnica 
045/6949637, 

Obhliadka: Regionálna Nemoc-
nica, n. o. B. Štiavnica 045/6943277

Ponuky sa posielajú v uzatvorenej 
obálke na adresu vyhlasovateľa : 

Mesto Banská Štiavnica, 
Radničné nám. č. 1,
 969 24 Banská Štiavnica
s viditeľným označením - textom 

:  „NEOTVÁRAŤ – ponuka na kúpu 
sanitky“, najneskôr do 28.2.2010.

Ponuka musí obsahovať : meno,  
dát. nar./ IČO, adresu žiadateľa,  tel. 
kontakt  a ponúknutú cenu. MsÚ

Odpredaj hnuteľného majetku

Dňa 28.1.2010 bolo na útvar 
MsPo oznámené,  že  na chodbe 
katastrálneho úradu na Križo-
vatke sa nachádzajú bezdomovci. 
Hliadka po príchode na miesto 
zistila, že ide o Ľ.Š a M.S., ktorí 
boli z uvedeného miesta vyká-
zaní.   

V ten istý deň bol na útvar 
MsPo nahlásený voľný pohyb 
psa po verejnom priestranstve, 
ktorý ohrozoval okoloidúcich 
ľudí. Hliadka MsPo zistila maji-
teľa psa. Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov.   

Dňa 29.1.2010 bolo na útvar 
MsPo telefonicky oznámené, že 
v reštauračnom zariadení Nad 
Kozákom sa nachádza osoba pod 
vplyvom alkoholických nápojov, 
ktorá nechce opustiť reštaurač-
né zariadenie. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že ide 
o P.G.  zo Žitavian. Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

Upozornenie 
  V dôsledku zvýšeného počtu  

voľne sa pohybujúcich psov po 
verejných priestranstvách ako 
aj ohrozovania občanov týmito 
psami Mestská polícia upozorňu-
je občanov na dodržiavanie VZN 
č. 5/2005 o vodení psa a pohybe 
psa na verejných priestranstvách, 
kde sa okrem iného hovorí o 
tom, že pes musí byť  označený 
evidenčnou známkou. Vodiť psa 
mimo chovného priestoru môže 
len osoba, ktorá je fyzicky  a psy-
chicky spôsobilá a schopná ho 
ovládnuť v každej situácii. Voľný 
pohyb psa je zakázaný v Mestskej 
pamiatkovej rezervácii, na sídlis-
ku Drieňová a na sídlisku Juh. 

    Za porušenie týchto naria-
dení sa držiteľ psa dopustí prie-
stupku podľa § 8 VZN č. 5/2005, 
za čo mu hrozí bloková pokuta 
16 € a pri opakovanom priestup-
ku  možno uložiť pokutu do výš-
ky dvojnásobku uvedenej pokuty.  
V opačnom prípade môže mesto 
majiteľovi psa uložiť pokutu   do 
výšky 166 €.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo    

Bolo...

2.2.
Individuálne pracovné stret-

nutia. 

3.2.
Primátor mesta sa zúčastnil na 

otvorení výstavy „Banská Štiavni-
ca – Mesto svetového dedičstva“, 
ktorá sa nachádza vo výstavných 
priestoroch NR SR v Bratislave.

7.2.
Účasť na výročnej schôdzi 

DHZ Štefultov.

4.-5.2.
Práca v meste, individuálne 

stretnutia s občanmi.

Bude...

8.2.
Uskutoční sa pracovné stret-

nutie nepodnikateľských subjek-
tov k novému zákonu o podpore 
cestovného ruchu a založeniu or-
ganizácie destinačného manaž-
mentu v regióne Banská Štiav-
nica.

10.2.
Účasť sa rokovaní Rady Zdru-

ženia miest a obcí Slovenska.

15.2.
Uskutoční sa slávnostné uvíta-

nie do života Banskoštiavničanov 
narodených v roku 2009 primá-
torom mesta.  

Andrea Benediktyová 

Vážení spoluobčania, iste mi dáte 
za pravdu, že zima 2010 nám pri-
náša nemalé starosti s údržbou ciest 
a chodníkov, aby sme mohli zabez-
pečiť peším chodcom a vodičom 
komfort, aký si zaslúžia, hlavne po 
stránke bezpečnosti. Pretože Mest-
ská polícia je pomocný poriadkový 
útvar a zabezpečuje veci, týkajúce sa 
verejného poriadku a čistoty mesta, 
patrí k jej úlohám aj kontrola do-
držiavania týchto VZN mesta. Tak, 
ako má na strane jednej povinnosti 
mesto v údržbe a čistení verejných 
priestranstiev, chodníkov a miest-
nych komunikácií, na strane druhej 
majú takúto povinnosť aj občania 
alebo vlastníci bytových domov, či 

objektov, slúžiacich na podnikanie. 
V zmysle platného VZN mesta o 
dodržiavaní čistoty mesta sú obča-
nia povinní zabezpečiť, aby chod-
ník, hraničiaci s nehnuteľnosťou, 
ako aj schody po celej šírke chod-
níka, kde chodník nie je, tak pás, 
široký 1,5 m, hraničiaci s nehnuteľ-
nosťou a potrebný ku chôdzi, boli 
riadne, včas a v potrebnom rozsahu 
čistené. Počas zimného obdobia, 
aby bol z nich odstránený sneh a 
pri poľadovici boli posypané vhod-
ným materiálom, ktorý zdrsňuje 
námrazu, a to po celej šírke. Chod-
níky sa musia čistiť denne. Všetky 
povinnosti, vyplývajúce fyzickým 
a právnickým osobám z platného 

VZN, kontroluje Mestská polícia. 
Za Mestskú políciu musím pozna-
menať, že väčšina vlastníkov objek-
tov si svoje povinnosti plní vzorne 
a včas, ale nájdu sa aj takí, ktorým 
povinnosti nič nehovoria, dokonca 
ani nevedia, že takúto povinnosť 
majú. Myslím si preto, že tieto riad-
ky sú dostačujúce na to, aby sme 
pripomenuli vlastníkom nehnuteľ-
ností, aké majú počas celého roka, 
nielen v zimnom období povinnosti 
a že si ich začnú plniť bez toho, aby 
im musela Mestská polícia pomôcť 
nepopulárnym opatrením, ktorým 
je uloženie pokuty

Náčelník MsPo

JUDr. Dušan Lukačko

Poriadok a čistota mesta
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Polícia informuje 

Oznam

Mesto Banská Štiavnica ozna-
muje, že zápis detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
do základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta v 
školskom roku 2010/11  bude 
dňa : 10.februára (streda) 
2010

v čase od  13.00 do 17.00 hod.
Miesto zápisu –  podľa školských 

obvodov, v ktorom má dieťa trvalý 

pobyt ( VZN č.1/2008 o zriaďovaní 
školských obvodov na území mes-
ta), alebo pri inom výbere školy po 
súhlase riaditeľa príslušnej školy.
ZŠ Jozefa Horáka ,P.Dobšinského  

17 – Križovatka . 

Kontakt: 045 6920553, zs.j.h-
oraka@zsjhbs.edu.sk
ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu 40 – 

Drieňová.

Kontakt: 045 6920627, zsjkolla-
ra@centrum.sk

 
Školy vyžadujú pri zápise tieto 

údaje:

A, meno, priezvisko, dátum na-
rodenia, rodné číslo, miesto naro-
denia, národnosť, štátne  občian-
stvo, trvalé bydlisko dieťaťa.

B, meno a priezvisko, adresa za-
mestnávateľa, trvalé bydlisko zá-
konných zástupcov.

V. Ebert, školský úrad

Oznam o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl

Ak vaše rozhodnutie najviac 
ovplyvnili úspechy ZŠ – Jozefa 
Horáka, ponúkame Vám ešte 
niekoľko informácií o aktivi-
tách školy:

Od septembra 2008 vstúpil do 
platnosti nový školský zákon a ofi -
ciálne sa spustila obsahová reforma 
školstva. Náš Školský vzdelávací 
program predovšetkým kvalitne 
napĺňa vzdelávacie ciele a kompe-
tencie, ako sú uvedené v Štátnom 
vzdelávacom programe, zároveň 
však využíva aktuálne možnosti 
školy a pedagogického zboru, reš-
pektuje prostredie, v ktorom sa 
škola nachádza, a predovšetkým sa 
snaží vyjsť v ústrety požiadavkám 
rodičov a žiakov.

Dôraz kladieme na:
zvýšenie gramotnosti žiakov v 

oblasti IKT, 
zabezpečenie kvalitnej prípravy 

žiakov v cudzích jazykoch so zrete-
ľom na možnosti školy, so zamera-
ním na komunikatívnosť a s ohľa-
dom na schopnosti jednotlivých 
žiakov,

pohybovú aktivitu prostredníc-
tvom športovej prípravy.

škola je známa rodičovskej verej-
nosti vyučovaním cudzích jazykov 
od 1. ročníka. V šk. roku 2006/2007 
sa úspešne presadila projektom 
„Mobilné jazykové laboratóriá“ a 
získala dotáciu v hodnote 250 000,- 
Sk, čím sa výrazne skvalitnilo vyu-
čovanie cudzích jazykov,  

škola vlastní žiacku knižnicu, 
kde je možné zdarma vypožičiavať 
literatúru dobrodružnú, cestopisy, 
romány, rozprávky, ale i náučnú 
literatúru na doplnenie vedomostí 
z rôznych predmetov. V šk. roku 

2006/2007 sa škola úspešne presa-
dila projektom „Elektronizácia a 
revitalizácia školských knižníc“ a 
na obnovenie a doplnenie knižnič-
ného fondu získala dotáciu v hod-
note 90 000,- Sk,

V šk. roku 2008/09 škola získala 
dotáciu v hodnote 300 000.- Sk   v 
projekte pod názvom „Elektronizá-
cia a revitalizácia zariadení školské-
ho stravovania“. Cieľom úspešného 
projektu bolo skvalitniť činnosť 
prevádzky zariadenia školského 
stravovania.

V šk. roku 2009/10 sa škola 
úspešne presadila Enviroprojektom 
s dotáciou 2 560 €, ktorého cieľom 
je zlepšenie realizácie environmen-
tálneho zamerania školy prostred-
níctvom kreatívneho spracovania 
metodických pomôcok zameraných 
na problematiku životného prostre-
dia,

hlavne žiaci nižších roční-
kov môžu prežívať svoj voľný čas 
prostredníctvom ŠKD, príjemne, 
bezpečne a užitočne v čase: ráno od 
6.15 hod. do 7.45 hod., a popoludní 
od 11.30 hod. do 16.00 hod.,

škola je organizátorom troch re-
gionálnych súťaží, v ktorých sa sna-
ží  o podchytenie talentu žiakov – 
Horákova Štiavnica so zameraním 
na literárnu tvorbu, Lego Dacta  
- zručnosť a Ilustrujeme Horákove 
povesti – výtvarná súťaž prezentu-
júca banícky región,

v šk. roku 2008/2009 začala ZŠ 
Jozefa Horáka realizovať veľmi 
dôležitú úlohu v oblasti materi-
álno–technického zabezpečenia. 
Na základe nového programového 
obdobia 2007 – 2013 sme vypra-
covali samostatný projekt pre ZŠ 
Jozefa Horáka, ktorý bol podaný  

13. mája 2008 a úspešne obhájený v 
septembri 2008. Zriaďovateľ získal 
pre školu z ROP na modernizáciu 
troch budov nenávratný fi nančný 
príspevok vo výške necelých 35 mil. 
Sk. Ďalšie fi nančné prostriedky sa 
zaviazal poskytnúť zriaďovateľ ško-
ly do výšky 10 mil. Sk. 

Po ukončení verejného obstará-
vania na zhotoviteľa stavby bol are-
ál školy odovzdaný dňa 25.06.2009 
zhotoviteľovi, fi rme COMBIN, kto-
rá začala s rekonštrukciou a moder-
nizáciou jednotlivých objektov. V 
súčasnom období prebiehajú práce 
vo štvrtom nadzemnom podlaží.

V posledných rokoch sa škola 
snaží o komplexnú modernizáciu 
celého areálu školy, v ktorej sledu-
jeme vybudovanie modernej školy 
21. storočia. Postupným moderni-
zovaním interiéru tried nákupom 
nového nábytku zo zdravotne ne-
škodného materiálu sa nám už v 
súčasnosti podarilo vybaviť všetky 
triedy. V rámci ďalších projektov 
zameraných na vzdelávanie peda-
gógov sa nám podarilo získať novú 
didaktickú techniku – PC, note-
booky, dataprojektory a za veľký 
úspech považujeme získanie šies-
tich interaktívnych tabúľ.

Všetky aktivity školy smeru-
jú k tomu, aby priebeh výchovno 
–vzdelávacieho procesu bol na vy-
sokej úrovni a aby žiaci mali mož-
nosť naplno rozvinúť svoj talent a 
schopnosti.

Vážení rodičia a milé deti, radi 
vás privítame dňa 10.02.2010 od 
13.00 do 17.00 hod. v budove I. 
stupňa Základnej školy Jozefa Ho-
ráka.

rh

ZŠ – J. Horáka pozýva . . .
Vážení rodičia, pozývame vás na zápis do prvého ročníka.  

Krádež v pohostinstve.

Neznámy páchateľ  v čase od  
23:15 hod dňa 30. 1. 2010 do 
9:00 hod dňa 31. 1.2010 odcu-
dzil z pohostinstva „ Ľudmila“ 
v obci Štiavnické Bane fi nančnú 
hotovosť  vo výške 730,- €, alko-
hol rôznej značky, cigarety rôznej 
značky, sladkosti,  čím spôsobil 
celkovú škodu majiteľovi J. B. o 
výške 1912,80,- €. Uvedeným ko-
naním  sa dopustil  prečinu „Krá-
dež“ podľa  § 212 ods. 2 písm. a) 
a prečinu“ Poškodzovanie cudzej 
veci“ podľa § 245 ods. 1 Trestné-
ho zákona, za čo mu hrozí   trest 
odňatia slobody  až na dva roky. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158, anonymitu po-
licajný zbor zaručuje.

Krádež do materskej školy.

Neznámy páchateľ v dobe od 
16:05 hod dňa 28. 1. 2010 do 6:00 
hod dňa 29.1.2010 sa vlámal do 
priestorov materskej školy v Ban-
skej Štiavnici, Ul. Mierovej od-
kiaľ  odcudzil notebook zn. ASUS 
patriaci poškodenej J.T., bytom 
Banská Štiavnica, čím jej spôsobil 
škodu vo výške 500,- € a  fi nančnú 
hotovosť vo výške 320,28,- € , čím 
spôsobil  materskej škole škodu 
odcudzením fi nančnej hotovosti 
vo výške 320,28,- € a poškodením 
zariadenia vo výške 40,- €.  Uve-
deným konaním sa dopustil trest-
ného činu podľa § 212 ods. 2 písm. 
a  Tr. Zákona, za čo mu hrozí trest 
odňatia slobody v dĺžke 2 rokov. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158 anonymitu po-
licajný zbor zaručuje. 

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Klientske centrum

Nám. sv. Trojice 1/A, B. Štiavnica

Úradné hodiny:
Pondelok: 7,30 - 11,30 obed-

ňajšia prestávka12,00 - 15,00
Utorok: 7,30 - 11,30 obedňajšia 

prestávka12,00 - 15,00
Streda: 7,30 – 11,30 obedňajšia 

prestávka12,00 – 16,30
Štvrtok: 7,30 – 11,30 obedňaj-

šia prestávka12,00 – 13,30
Piatok: 7,30 – 11,30 obedňajšia 

prestávka12,00 – 15,00
E-mail: kc@banskastiavnica.sk

Tel.: 045 694 96 40

Fax: 045 692 12 07
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1.str. Taktiež bolo treba umiest-
niť v okolí viac smerových a navigač-
ných tabúľ. Viackrát denne, podľa 
snehových podmienok, upravujeme 
obe prístupové cesty ku stredisku. 

ŠN: Aké zaujímavé akcie pripra-
vujete v najbližšom období?

S.S.: Už 13.februára budeme orga-
nizovať pretek Salamandra Skicross 
Cup. Ide o preteky pre deti, kde pre-
tekári štartujú po jednom, na jedno-
duchej trati pripomínajúcej skicross. 
Víťazom sa stane pretekár s najlep-
ším časom v každej kategórii.

O týždeň neskôr, t.j. 20.februára, 
sa návštevníci môžu tešiť na akciu 
„King of Bob“, ktorú realizujeme v 
spolupráci so spoločnosťou Redbull. 

Na zjazdovke bude vytvorená bobo-
vá dráha, na ktorej budú prebiehať 
preteky na boboch, celá akcia bude 
podporená hudobnou zábavou a pre-
dajom energy drinkov.. V priebehu 
jarných prázdnin, posledný februá-
rový víkend, sme pre lyžiarov pripra-
vili SNOW SHOW, kde si lyžiari opäť 
budú môcť vyskúšať lyže či lyžiarsky 
výstroj, otestovať novú Škodu YETI a 
pokiaľ nám bude počasie priať, tak i 
jazdy na skútri. Opäť bude celú akciu 
podporovať skvelý moderátor Tom-
magio, ktorý má už rovnako pre deti 
ako i dospelých pripravených množ-
stvo súťaží a hier. 

ŠN: Ako by ste chceli skvalitniť 
svoje služby (napr. skrátiť dlhé čaka-

cie doby na vleku?), aké doplnkové 
služby pripravujete?

S.Š.: Pri takých návštevách, ako 
zaznamenáva naše stredisko, sa na 
čakacie doby treba pripraviť. S tým-
to problémom sa stretávajú aj  iné 
lyžiarske strediská s oveľa dlhšou 
prevádzkou.

Treba si uvedomiť, že počas ví-
kendov sú čakacie rady v každom 
lepšom stredisku a ak si chcú lyžiari 
dobre zalyžovať bez čakania, jedinou 
možnosťou je navštíviť stredisko po-
čas pracovného týždňa. Už budúcu 
sezónu by pre lyžiarov mala byť pri-
pravená ďalšia zjazdovka, plánujeme 
dostavbu vlastného občerstvenia 
v après ski bare ako i vybudovanie 

zázemia pre služby požičovne, ski 
servisu, horskej záchrannej služby či 
toaliet.  

ŠN: Ako je to s bezplatnou dopra-
vou, Ski-busom, ako funguje?

S.Š: Bezplatný skibus bol na za-
čiatku sezóny prevádzkovaný denne, 
avšak bol pre nedostatočný záujem 
zrušený. Ak sa dopyt po skibuse zvý-
ši, nie je problém ho dať znovu do 
prevádzky.

ŠN: Čo by ste chceli odkázať 
priaznivcom lyžovania?

S.Š.: Hlavne trpezlivosť počas vý-
stavby a skvelú lyžovačku.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Nové lyžiarske stredisko v prevádzke

1.str. 2. vytvorenie rezervy 
na úhradu mimoriadnych výdavkov 
školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta vo výške 1 % z do-
tácie, ktorá sa vypočíta na jednotlivé 
školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 
4. Výstavba nájomných bytov na síd-

lisku Drieňová v Banskej Štiavnici

MsZ
1. berie na vedomie
 predloženú správu k výstavbe 

„Nájomných bytových domov – no-
vostavby" 

2. schvaľujE
A) predloženie žiadostí na výstav-

bu nájomných bytov v počte 2 x 12 
bytov a technickej vybavenosti na 
MV RR SR a ŠFRB

B) investičný zámer výstavby „Ná-
jomných bytových domov – novo-
stavby“

C) spôsob fi nancovania 
D) výšku úveru zo ŠFRB vo výš-

ke 75 % z oprávnených nákladov na 
stavbu t.j. 757 375,50 €.

E) zabezpečenie úveru poskytnu-
tého zo ŠFRB zriadením záložného 
práva k nehnuteľnosti, 

F) nájomný charakter bytov v poč-
te 2 x 12 bytov

1. Nájomné byty Drieňová, B. 
Štiavnica s osobitným režimom, t.j. 
byty získané s podporou MV a RR 
SR a ŠFRB budú využívané ako „ná-
jomné bývanie“ najmenej po dobu 
30 rokov 

G) vyčlenenie fi nančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta na 
splácanie mesačných splátok úveru 

zo ŠFRB počas trvania zmluvného 
vzťahu so ŠFRB. 

H) zabezpečenie úveru poskytnu-
tého z komerčnej banky vo výške 445 
384,74 € zriadením záložného práva 
k nehnuteľnosti 

I) Predaj komerčných bytov a ko-
merčných priestorov verejnou súťa-
žou.

3. ukladá
MsÚ B. Štiavnica do úpravy roz-

počtu č. 1 pre rok 2010 zapracovať 
príjem z predaja /komerčné priestory 
a komerčné byty/ a výdavky spojené 
s fi nancovaním krytia investičnej ak-
cie „Nájomných bytových domov – 
novostavby“.
5. Odpredaj komerčných bytov a ne-

bytových priestorov v pripravovanej 

výstavbe 

MsZ v súlade s Čl. III odst. 2 Zá-
sad hospodárenia s majetkom mesta

A. schvaľuje
1. zámer odpredaja 4 2-izb. bytov 

a štyroch nebytových priestorov v 
bytových domoch v pripravovanej 
bytovej výstavbe na sídlisku Drieňo-
vá za cenu dohodou stanovenou roz-
počtom k projektovej dokumentácii 
bytových domov vo výške 97.632,- € 
za jeden byt a 108.612,- € za jeden 
nebytový priestor s príslušenstvom, 
obchodnou verejnou súťažou. 

2. Vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj štyroch dvojiz-
bových bytov a štyroch nebytových 
priestorov špecifi kovaných v A. 1) 
tohto uznesenia, tak ako je uvedené 
v návrhu na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže 

3. Návrh rezervačnej zmluvy na 
odpredaj 4 2izb. bytov a štyroch ne-
bytových priestorov špecifi kovaných 
v A. 1) tohto uznesenia, tak ako je 
uvedené v návrhu zmluvy 

Prílohy k uzneseniu:
1) Vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže
2) Návrh rezervačnej zmluvy

6. Majetkové veci mesta B. Štiavnica 

a) Návrh na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy s Akutrade, s. r. o. – projekt 
„Zberný dvor“

MsZ A. schvaľuje
uzatvorenie kúpnej zmluvy s ob-

chodnou spoločnosťou Akutrade, 
s.r.o., predmetom ktorej je prevod 
nehnuteľností: stavby, pozemky, za-
stavané plochy a nádvoria a ostat-
né plochy, vhodné na vybudovanie 
zberného dvora v rámci projektu 
„Zberný dvor“ /„Zavedenie efektív-
neho systému separovaného zberu 
odpadov v meste B. Štiavnica“/

Kúpna cena za nehnuteľnosti je 
stanovená dohodou zmluvných strán 
vo výške 164.310 € 

b) Návrh na priamy odpredaj po-
zemku v prospech vlastníka Synagó-
gy

MsZ
A. schvaľuje priamy odpredaj 

pozemkov v prospech spoločnosti 
ERB Finančné služby, s.r.o., je vlast-
níkom nehnuteľnosti. Kúpna cena 
pozemkov je stanovená Znaleckým 
posudkom v celkovej výške 12.400,- 
€/373.562,40 Sk.

Kúpna cena bude uhradená pred 
podpisom kúpnej zmluvy. Kupujú-

ci uhradia spolu s kúpnou cenou aj 
všetky náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti, a to náklady na vypra-
covanie GOP č. 30/2009 vo výške 333 
€/10131,- SK , Znaleckého posudku 
č. 13/2009 vo výške 100 €/3012,60 Sk 
a návrh na vklad vlastníckeho práva 
do KN vo výške 66€/2 000,- Sk spolu 
vo výške 12.899 €/ 388.595,- Sk.

c) Informatívnu správu o ponuke 
Obvodného úradu v Žiari nad Hro-
nom na kúpu prebytočného majetku

A. berie na vedomie
informatívnu správu o ponuke 

Obvodného úradu v Žiari nad Hro-
nom na odkúpenie prebytočného 
majetku v jeho správe.
7. Návrh na vyplatenie jednorazovej 

ročnej odmeny poslancom MsZ za 

rok 2009

MsZ A. schvaľuje
v zmysle článku IV/3. Poriadku 

odmeňovania zamestnancov mesta 
a volených funkcionárov mesta Ban-
ská Štiavnica jednorazovú ročnú od-
menu poslancom MsZ za rok 2009 
vo výške 20 € za každé zasadnutie, 
ktorého sa poslanci MsZ zúčastnili.
8. Rôzne

a) Správa o poskytovaní jednora-
zových dávok v hmotnej núdzi a so-
ciálnych pôžičiek

MsZ
A. berie na vedomie
Správu o poskytovaní jednorazo-

vých dávok v hmotnej núdzi a soci-
álnych pôžičiek. 
9. Interpelácie a dopyty

10. Záver 

  MsÚ

Januárové mestské zastupiteľstvo
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Spoločenská 
kronika

Sú vždy tam, kde sa niečo deje. 
Sympatická dvojica tvorcov 
Štiavnického magazínu, re-
daktorka Ingrid Šediboková a 
kameraman Ivan Tököly, nám 
prostredníctvom televíznej 
obrazovky pravidelne priná-
šajú zaujímavé informácie o 
dianí v našom meste. Tentokrát 
sa výnimočne stali objektom 
záujmu práve oni.

Mgr.Ingrid Šediboková r. Coplá-
ková, pochádza z Banskej Štiavnice. 
Študovala na Fakulte masmediálnej 
komunikácie v Trnave a vďačne 
uvítala možnosť žiť a pracovať prá-
ve v rodnom meste. A tak sa mladá 
(a podľa môjho názoru odvážna) 
redaktorka objavila 23.3.2006 v 
prvom vysielaní Štiavnického ma-
gazínu Televízie VIO. Začiatky boli 
ťažké, chýbali cenné skúsenosti a 
dostavili sa aj kritické reakcie. Tie 
však Ingrid neodradili, ale naopak, 
spolu s pocitom zodpovednosti  
motivovali do ďalšej práce. Výber 
jednotlivých tém, réžia, technicky 
náročná práca v strižni, príjemné 
vystupovanie v kontakte s ľuďmi a 
pred kamerou, ako aj vzťah k sa-
motnej Banskej Štiavnici a jej oko-
liu, to všetko a ešte omnoho viac 
dnes ponúka s príjemným úsme-
vom na tvári.

Ivan Tököly pochádza z Ban-
skej Belej. Práca s kamerou je jeho 

veľkým koníčkom a po konkurze, 
ktorého sa zúčastnil pred poldruha 
rokom, aj profesiou. Popri zamest-
naní úspešne zvláda vysokoškolské 
štúdium(sociálna práca) a vynika-
júce výsledky dosahuje v oblasti bo-
jových športov (aikido). Prostred-
níctvom pohľadu cez objektív jeho 
kamery divák vníma atmosféru veľ-
kolepých festivalov histórie, krásy a 
umenia, ale aj realitu a problémy 
všedných dní. Okrem zabezpečova-
nia fi lmového materiálu pripravuje 
do vysielania aj videotexty. 

Ingrid s Ivanom tvoria skvelý pra-
covný tím. V príjemnom rozhovore 
mi prezradili, že rastúca sledova-
nosť a priaznivé odozvy divákov ich 
veľmi tešia. Na nedostatok zaujíma-
vých tém sa sťažovať nemôžu, pre-

tože v Banskej Štiavnici sa stále nie-
čo deje. Spomenuli si aj na úsmevné 
zážitky, a to najmä s deťmi, ktoré sú 
pred kamerou i mimo nej úžasne 
bezprostredné. Ochotne mi vysvet-
lili, ako sa z veľkého množstva su-
rového materiálu ,,rodí“ reportáž, 
dozvedela som sa o pravidelných 
zasadaniach redakčnej rady VIO 
Televízie, o spracovaní požiadaviek 
na reklamu, o krásnej novej zvuč-
ke, ktorá je vo vysielaní od augusta 
2009, o pocite veľkej zodpoved-
nosti pri každej premiére, snahe 
odstraňovať nedostatky a zvyšovať 
úroveň vysielaných príspevkov…A 
dozvedela som sa aj to, že ich snom 
je mať stále viac a viac spokojných 
divákov. Verím, že sa im splní.

Janka Bernáthová 

Štiavnický magazín ako ho nepoznáme

V januári 2011 vstúpi do 
platnosti Zákon o podpore 
cestovného ruchu. Zákon 
hovorí o spolupráci verejného 
a privátneho sektora pri rozvoji 
cestovného ruchu v destinácii. 
Štát fi nančne podporí organizá-
cie na riadenie turizmu (DMO), 
ktorých členmi budú obce a 
podnikatelia. 

Nový zákon vytvára priestor pre 
cielené a efektívnejšie riadenie roz-
voja turizmu. Verejným aj privát-
nym subjektom umožňuje spolu 
podieľať sa na rozhodovaní o bu-
dúcnosti turizmu v regióne.

Banská Štiavnica a okolité obce 
na jar 2009 v rámci workshopov 
spravila prvé kroky a spolu s podni-
kateľmi založila Radu pre turizmus. 
S aktivitami sme pokračovali v tom-

to roku. 
18. januára sme na stretnutí so 

zástupcami obcí v Podhorí prezen-
tovali zámer založiť spoločnú or-
ganizáciu. Všetky zúčastnené obce 
vyjadrili záujem o vstup. Vytvorili 
sme Pracovnú skupinu, ktorá bude 
plánovať konkrétne kroky. 

Priebežne navštevujeme obce, 
ktoré síce nie sú v okrese Banská 
Štiavnica, ale významne prispieva-
jú k jeho turizmu; najmä Vyhne a 
Sklené Teplice. Rokujeme so sta-
rostami aj veľkými podnikateľský-
mi subjektmi. Na 23. februára sme 
naplánovali takéto stretnutie vo 
Vyhniach, na budúci týždeň by sme 
chceli ísť rokovať do Sklených Tep-
líc.

25. januára prebehol v Hotelovej 
akadémii (ktorá bola sponzorom 
podujatia) workshop s podnikateľ-

mi v turizme, na ktorom sme zhod-
notili, čo bolo urobené v roku 2009 
a diskutovali o forme organizácie, jej 
náplni, stanovení členských príspev-
kov a hlasov členov. Aj tu vznikla 
Pracovná skupina s cieľom vytvoriť 
návrh riešení diskutovaných otázok. 
Návrh bude neskôr predložený širšej 
podnikateľskej verejnosti k verejnej 
diskusii a schváleniu. Naším cieľom 
je získať pre spoluprácu čo najviac 
členov, pretože to je jednou z pod-
mienok úspešnosti organizácie. 

8. februára sa chceme stretnúť 
so zástupcami nepodnikateľských 
subjektov, napríklad pamiatkarmi, 
ochranármi, mestskými lesmi a 
pod. Aj tí svojou prácou ovplyvňujú 
turizmus v regióne.

V sérii článkov by sme vás radi 
bližšie informovali o našich cieľoch 
a aktivitách. Igor Kuhn

Workshop s podnikateľmi v turizme 

V Matričnom úrade v Banskej 
Štiavnici v roku 2009 bolo za-
písaných 472 novorodencov. Z 
toho 114 novorodencov sú Ban-
skoštiavničania a 358 novoro-
dencov má trvalé bydlisko mimo 
Banskej Štiavnice. 

Štatisticky najfrekventovanejšie 
mužské mená novorodencov boli 
tradične Samuel, Jakub, Šimon, 
Dávid a Matej. Hojne boli za-
stúpené Tomáš, Martin, Michal, 
Nikolas, Adam a Filip. Z cudzo-
krajných mužských mien to boli 
Maxim, Kevin, Denis, Mattiás, 
Ernest, Henry, Ryan, Norman, 
Zoran, Ronald, Noel, Ioannis, 
Ivor, Alexej, Connor, Christopher, 
Dewi, Jorik, Lenny, Mateo, Ma-
riel, Quido, Norbu, Carrick, Ke-
rim, Kemal, Ármin.  

   Štatisticky najfrekventovanej-
šie ženské mená novorodencov 
boli Nina, Emma, Natália, Sofi a, a 
Alexandra. V tomto roku sa často 
vyskytovali mená Alexandra, Žo-
fi a a Sára. Z cudzokrajných žen-
ských mien to boli Selena, Xuan, 
Linette, Ronja, Mia, Sarah, Ayla, 
Rebeka, Salome, Vivienne, Réka, 
Elissa, Madeleine, Nadia, Sophia, 
Saskia, Medea, Lota, Lija, Meggie, 
Stacy, Chiara, Jennifer, Jessica, 
Hanah. 

Matričný úrad v Banskej Štiav-
nici evidoval 59 sobášov a 265 
úmrtí. 

Zuzana Šemodová

matrikárka mesta

Matrika v roku 2009

2.1.Šimon Weis, 3.1.Adam Ďu-
rica, 5.1. Sofi a Mlynáriková, 7.1. 
Tobias Weiss, 

Paulína Ľuptáková, 12.1. Petra 
Kubášová, 12.1. Aneta Hudecová, 
15.1. Michal Krnáč, 15.1. Veroni-
ka Stračinová, 18.1. Lenka Šajme-
rová, 27.1. Emília Mária

Peťková. 

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 

SA VYDALI

MUDr. Jozef Kernáč a Bc. Lucia 
Mlynáriková.

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

17.1. Martin Suchý vo veku 23 
rokov, 21.1. Jozef Kindernaj vo 
veku 54 rokov, 20.1. Mária Chrie-
nová vo veku 80 rokov.

J.Simonidesová 

Mladý tím VIO Televízie
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Zdravoveda

Prosinec, sečeň, ľuteň sú zimné 
mesiace, ktoré nás viac ako iné 
vo fyzickej rovine pripravujú o 
našich blízkych a známych.  

 Uzavrel sa jeden kruh pozemskej 
púte človeka. Kolo života v mno-
hom pripomína rytmus prírody. I 
tá v istý čas zvlieka svoj pestrý šat 
a pokorne líha do vľúdnej náruče 
zimy. Veľký orchester náhle tích-
ne, štebot vtákov mizne v ranných 
hmlách, nočné piesne lásky zmĺk-
nu vo večernom chlade. Podobne 
i život nemožno len pretancovať v 
divokom víre vášne a smiechu. Pod 
žiarivým obalom opojnej veselos-
ti sa zväčša skrýva ešte žiarivejšie 
jadro obyčajného ľudského šťas-
tia, stredobod nášho vnútorného 
vesmíru. Múdry radca, ktorý rozu-
mie nášmu žiaľu.  Je kľúčom k po-
chopeniu a neopúšťa nás ani vtedy, 
keď nám už nezostáva takmer nič... 
To naša duša sa k nám prihovára re-
čou, pre ktorú často nenachádzame 
slová odpovede. Len si ju nezapre-
dal, nepošpinil a ona nám dá silu žiť 

a prežiť, keď v lampách našich osu-
dov blikoce posledný plamienok 
nádeje... To ona sa nesmelo ozýva, 
keď miera vášní a emócií prekročí 
svoju bezpečnú, únosnú hranicu a 
my začíname zabúdať, kto vlastne 
sme. Iba duša nás dovedie späť k 
našej pravej podstate. Iba ona nám 
v predstavách vykúzli domov plný 
hviezd, skadiaľ sme zleteli na Zem 
a kam sa raz vrátime ako tí, čo už 
vedia! V jeseni života postupne 
stíchne bujný tanec živlov a nespú-
tané myšlienky ustupujú tichému 
zimnému rozjímaniu. V tento čas 
sa otvára brána pokoja, pochopenia 
a zmierenia, ktorou môžeme prejsť 
pokiaľ pokorne prijmeme svoj údel 
ako jeden zo stupienkov smerujú-
cich k nebeskému trónu poznania 
a nekonečnej Božej lásky. Nikde nie 
je človek sám sebe taký vzdialený 
ako uprostred prúdu vášní, kriku 
a hrmotajúceho veselia. Nikdy nie 
je človek sám sebe tak blízko ako v 
prítomnosti vlastnej duše, ktorej sa 
rozhodol načúvať. Pokúsme sa o to 
i my, tí, čo zatiaľ zostávame a ticho, 

trebárs i bez slov, i napriek tomu, že 
je čas plesov, ba možno práve pre-
to. Skúšajme osloviť lásku, ktorá v 
nás drieme a prostredníctvom nej 
i tých, čo odchádzajú vytvoriac tak 
puto, spojenie s nimi, i s tým, čo nás 
presahuje.

   Všetko, čo nás v živote stretne, 
môže byť cestou k spájaniu a posil-
ňovaniu, práve tak všetko  môže i 
rozdeľovať...

   Záleží vždy na postoji a prístu-
pe. To, čo nás delí, to nás i spája. 
Želajme si pokoj v dušiach všetkých 
bytostí i pokoj v duši našej Mamy.

   Mária Magdaléna Chrienová 
rod. Švecová (* 1930 - + 2010)

   V posledných mesiacoch prešla 
mamka viacerými nemocničnými 
zariadeniami, v rôznych mestách 
krajiny. „Najspokojnejšia“ však 
bola po návrate z Interného odd. 
tu v Banskej Štiavnici. Preto chcem 
poďakovať za prístup a prácu celé-
mu personálu, ktorý jej tak uľahčil 
posledné žitia dni. Ďakujeme.

Mgr. Tomáš Chrien

Spomíname na svojich blízkych...
K tým, čo odišli, ale i pre tých, čo zostávajú medzi nami 

OZ TÚLAVÁ LABKA chce 
rozbehnúť, na začiatok na 
sídlisku Drieňová, KASTRAČ-
NÝ PROGRAM, v rámci ktorého 
máme za cieľ vykastrovať 
aspoň časť túlavých mačičiek 
na sídlisku Drieňová. Preto 
vyzývame a zároveň žiadame 
o pomoc ľudí, ktorí takéto tú-
lavé mačičky prikrmujú, ktorí 
s nimi prichádzajú do kontak-
tu, ľudí, ktorí by boli schopní 
mačičku odchytiť. 

Pomoc by spočívala najmä v tom, 
že by ste nám pomohli mačičku 
chytiť, keďže k človeku, čo ju prikr-
muje, má zvieratko dôveru. My by 
sme zabezpečili ostatné. Po operá-
cii a zotavení bude mačička opäť 
vrátená na miesto, z ktorého bola 
odobratá. Bude jej vytvorená foto-
dokumentácia a ak to bude možné, 
bude ponúknutá na adopciu. 

   Kastračným programom by 

sme chceli zamedziť nekontrolo-
vateľnému množeniu mačičiek na 
sídlisku Drieňová, neskôr v celom 
našom meste. Chceme zamedziť 
privádzaniu na svet mačiatok, ktoré 
nikto nechce, ktoré končia na ulici 
vyhladované, choré, týrané, umie-
rajú niekedy veľmi krutou smrťou...
Zatiaľ bola na sídlisku Drieňová 
vykastrovaná jedna mačička, ktorá 
má už nový domov.

   Môžete nás kontaktovať na 
číslach: 0911291083, 0903261807, 
alebo na e-mailovej adrese: tulava-
labka@gmail.com. Bližšie si môžete 
náš kastračný program pozrieť na 
našej stránke: www.tulavalabka.sk. 

Ak by niekto chcel podporiť náš 
kastračný program, môžete tak uro-
biť na číslo účtu: 0412242313/0900 
SLSP

IBAN SK50 0900 0000 0004 1224 

2313

BIC: GIBASKBXXXX 

Ak vám záleží na mačičkách, ich 
životoch, ozvite sa!

Ďakujeme za pomoc a tešíme sa 
na spoluprácu!

OZ Túlavá labka

VÝZVA PRE OBYVATEĽOV SÍDLISKA 

DRIEŇOVÁ V BANSKEJ ŠTIAVNICI!

Manuálna lymfodrenáž – manu-

álna ML

Prvýkrát bola ML opísaná v 
roku 1936 v Paríži, kde ju pre-
zentoval dánsky fytológ Dr. Emil 
Vodder ako metódu zvyšujúcu 
odolnosť voči infekciám. Do pra-
xe sa dostala až v r.1965. V roku 
1967 založili spoločnosť Manu-
álnej lymfodrenáže. V roku 1973 
vznikla prvá lymfologická klinika 
v Nemecku. Na Slovensku v 90. 
rokoch prebehli školenia lymfo-
terapeutov. Jedno z najväčších je 
v Bratislave v Národnom ústave 
onkologických chorôb. Manuálnu 
lymfodrenáž defi nujeme ako špe-
ciálnu hmatovú techniku orien-
tovanú na lymfatický systém. 
Hmaty vykonávame stláčaním 
kože a podkožia, majú kruhovitý 
a špirálovitý charakter a pomalú 
frekvenciu. Aplikáciou špeciál-
nych hmatov lymfu odtranspor-
tujeme do veľkých zberných ciev 
a ďalej augulus venosus, kde ústi 
lymfatický systém do krvného 
riečiska. Cieľom ML je redukcia 
lymfedému podmieňujúca predo-
všetkým stimuláciu: odtoku lymfy 
a tkaniva bez posilnenia prítoku 
krvi a zvýšením transportnej ka-
pacity lymfy. ML je teda jemná 
regeneračná masáž zameraná na 
odstránenie metabolitov,  lymfe-
démov a únavových látok v tele. 
Lymfodrenáž pomáha pri opu-
choch, migrénach, kŕčových ži-
lách, po operáciách prsníka, skle-
róze multiplex., pooperačné stavy, 
akné, pozápalové opuchy, v rámci 
športovej rehabilitácie, u profesií s 
nadmernou záťažou DK – preda-
vačky a pod., celková kozmetická 
starostlivosť.  Dávkovanie ML v 
priemere trvá 30 – 60 min, tera-
peutická kúra podľa závažnosti 
môže trvať 2-8 týždňov s frekven-
ciou 5 x týždenne alebo 2-3 x týž-
denne. Všetky tieto údaje sa môžu 
meniť v závislosti od rozsahu po-
stihnutia a stavu klienta. Viac info 
na tel.č.: 0908 648 707.

Zuzana Švidroňová 
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Hokejový turnaj

Srdečne vás pozývame na 9. roč-
ník hokejového turnaja o putovný 
pohár stavebno-stolárskej  Firmy 
Binder v obci Svätý Anton, ktorý sa 
uskutoční: 

Piatok 5.2.2010 o 16 hod. HK Ju-
niori – Firma Binder, 

o 18 hod. HK Svätý Anton – Starí 
Páni. 

Sobota 6.2.2010 o 16 hod. HK 
Svätý Anton – HK Juniori, 

o 18 hod. Firma Binder – Starí 
Páni

Nedeľa 7.2.2010 o 16 hod. Starí 
Páni – HK Junior, 

o 18 hod. HK Svätý Anton – Fir-
ma Binder

Príďte povzbudiť svojich favori-
tov. Bližšie info: 0911 806 499.

Valentínska Oldies

Pozývame vás dňa 12.2.2010 od 
21 hod. do Pražovne, kde sa usku-
toční Valentínska „Original Oldies“ 
party. Hrať budú DJ Hymy (BŠ) a 
DJ Drobček (ZV). Treba skúsiť nie-
čo nové. Srdečne Vás pozývame...

Original Oldies Team  

MDŽ

Výbor Spolku slovenských žien 
Živena v Banskej Štiavnici, Primá-
tor mesta Banská Štiavnica, Smer 
– SD vás srdečne pozývajú dňa 9. 
marca 2010 o 16. hod. do Hotela 
Grand Matej v Banskej Štiavnici 
na posedenie pri príležitosti MDŽ 
spojené s kultúrnym programom, 
malým občerstvením a darčekom.

Organizátori

Prenájom priestoru

Obec Banský Studenec ponúka 
do prenájmu priestory, obchod Kol-
pašan – Potraviny, za výhodných 
podmienok, info na tel.č.: 045/691 
16 71.

SZPB informuje...

Členovia výboru SZPB budú 
každý 3. týždeň v mesiaci, v stredu, 
medzi 10 – 12 hod. v Klube dôchod-
cov na Trojičnom námestí podávať 
informácie občanom mesta a okolia 
o možnostiach právneho využitia 
výhod, ktoré podľa zákona posky-
tuje Zväz protifašistických bojovní-
kov. SZPB

Výbor SZTP BŠ oznamuje svo-
jim členom, že je znovu možné vy-
užívať služby mestskej plavárne za 
týchto podmienok:

- člen SZTP predloží platný pre-
ukaz zväzu a zakúpi si v plavárni 
permanentku na 10 vstupov do 
bazéna v cene 5 €/ 10 vstupov, 1 
vstup 0,50 €. Každé použitie bude 
zaznamenané. Vstup s permanent-
kou a preukazom každú stredu od 
13 – 14 hod. 

- poplatok do sauny po predlože-
ní preukazu je 1 € v hodinách urče-
ných pre verejnosť

Ivan Madara

Rekreačný aerobik  
Sitno - Rekreačný aerobik, Ban-

ská Štiavnica ponúka pravidelné 
cvičenie. Každý pondelok a stredu v 
telocvični  ZŠ J. Kollára – Drieňová 
o 18 30 hod. 

Zacvičte si  s Ing. Martinou Ol-
hovou a Ing. Zuzanou Haľamovou 
takmer 90 minút, získate dobrú 
kondíciu, načerpáte pozitívnu 
energiu, vyformujete si postavu a to 
všetko pri dobrej hudbe, s využitím 
najnovších poznatkov a foriem ae-
robiku pre každého, bez ohľadu na 
vek, kto má rád pohyb v kolektíve, 
Info: Ing. Zuzana Haľamová, tel.: 
0905 236 815.

Aikido
Radi by sme vás pozvali na tré-

ningy Aikido – moderného japon-
ského bojového umenia. Aikido je 
bojové umenie pre všetky vekové 
kategórie. Niekoho chytí, viac iného 
menej, ale každý si v tomto umení 
môže nájsť niečo. Radi vás privíta-
me vo Fitku pod Plavárňou: Deti: 
pondelok, streda: 16:30-17:30, Do-
spelí: pondelok, streda: 17:30-19:00, 
Info: 0915 876 661

Pozvánka

Maškarný bál v Hoteli Grand Ma-

tej

Dátum: 05.02.2010
Kde: Banská Štiavnica
Miesto: Hotel Grand Matej
Hotel GRAND Matej**** opäť 

organizuje tradičné dobrý maš-
karný bál. Všetkých vás srdečne 
vítame.

Organizátor: Hotel Grand Matej
Kontakt: 0911/846849, recep-

cia@grandmatej.sk

Spomienka

„Ťažko je 
opísať našu bo-
lesť, srdce puká 
bôľom, keď si 
znenazdajky 
dala nám na-
vždy zbohom.“

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 31.01.2010 
rozlúčiť s našou drahou Ivet-
kou Zajdenovou rod. Blahú-
tovou, ktorá nás vo veku 37 
rokov navždy opustila. 

Zároveň ďakujeme za kveti-
nové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš veľký žiaľ. 

Smútiaca rodina

OZNAMY

Oznamy

ktorý sa bude konať dňa 09. 02. 

2010 (utorok)

Kde? v priestoroch Materskej 
školy 1.mája č.4

Kedy? v čase  od 8,00 hod. -  
11,00 hod.

Čo Vás čaká?  Môžete si pre-
zrieť priestory MŠ, triedy, prácu 
našich detí a p. učiteliek, poroz-
právať sa a informovať o rôznych 
aktivitách a akciách organizova-
ných v našej MŠ
Tešíme sa na vás

Zápis detí do Materskej školy 
sa bude konať od 15.2. – 15.3. 
2010 (info : www.ekodubaci.sk)

Mgr. Alexandra Bóková

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Výbor Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých v Banskej 
Štiavnici má v súčasnej dobe 
stanovené úradné hodiny pre 
svojich členov od 8-12 hod. do-
poludnia, vždy v pracovné stre-
dy v kancelárii na Pletiarskej 4 
(bývalý Okresný úrad). Služby v 
kancelárii vykonávajú dobrovoľ-
ne postupne členovia výborov, 
väčšinou ľudia seniorského veku 
a invalidi. Tak tomu bolo aj 20. 
januára, t.r. do 11,20 hod., keď 
prítomnú členku postihla náhla 
nevoľnosť, dostala injekciu a 
musela byť ošetrená lekárom v 
ambulancii v nemocnici. Z tohto 
vážneho dôvodu sa ospravedlňu-
jeme tým, ktorí nemohli vybaviť 
v kancelárii potrebné záležitosti 
a vhodili 2 lístky s pripomienka-
mi o 11,30 hod. do schránky na 
dverách a upozorňovali na to aj 
podpísaného predsedu výboru  
na letáku. 

Verím, že tento uvedený vážny 
zdravotný stav je dostatočným 
dôvodom neprítomnosti členky 
výboru v uvedenom čase. V prí-
pade záujmu radi privítame vašu 
pomoc.

Ivan Madara, predseda Okresného 

centra SZTPBŠ 

Ospravedlnenie

Účasť v baníckych a iných unifor-
mách vítaná!
Vstupné 26,- € 
Predpredaj vstupeniek:
KAMI – Kammerhofská 20, Ban-
ská 
Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66
Hotel GRAND-MATEJ Banská 
Štiavnica tel.: 045/ 692 12 13
P O Z V Á N K A

Slávne, vysoké a neomylné prezí-
dium Vás týmto pozýva na

„18. REPREZENTAČNÝ BA-

NÍCKY PLES – JUBILEJNÝ 10. 
CELOSLOVENSKÝ“

12. februára 2010 (piatok) o 19. 
00 hod. v priestoroch

hotela GRAND-MATEJ v Ban-
skej Štiavnici
Program:

- uvítací skok cez kožu
- otvárací príhovor predsedu 

spolku
- slávnostný prípitok predsedu 

komory
- kultúrny program

- slávnostná večera
- plesová zábava pri živej hudbe
- polnočné občerstvenie
- zlosovanie vstupeniek

Do tanca hrá hudobná skupina 
„NECPALANKA“ z Prievidze

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD

predseda predstavenstva SBK

Ing. Richard Kaňa

predseda spolku

Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta

Pozvánka na ples do Banskej Štiavnice

Informačné centrum

Služby pre občanov

Námestie sv. Trojice 6, Banská 
Štiavnica

Otváracie hodiny:
Pondelok – nedeľa: 8,00 – 

16,00 hod.
Tel.: 045 694 96 53

E-mail: tikbs@banskastiavnica.

sk
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok- nedeľa 8:00 - 16:00

nový zámok
 streda -  nedeľa
 8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
 streda - nedeľa 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
kammerhof
 pondelok - piatok 8:00 - 16:00

štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok, sobota, 13.00 
 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
 pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
10.9. - 31. 3. 2010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

V dňoch 21. až 24. januára 
sa v areáli bratislavského 
výstaviska Incheba konal už 
16. ročník veľtrhu cestovného 
ruchu Slovakiatour a 17. ročník 
výstavy Múzeum vo Sv. Antone 
Poľovníctvo a oddych. 

Múzeum vo Sv. Antone 

sa pravidelne – prakticky každý 
rok prezentuje na tomto podujatí. 
Tohto roku sme okrem predstave-
nia nášho múzea a jeho aktivít pre-
zentovali i materiály mesta Banskej 
Štiavnice, obce Svätý Anton, penzi-
ónu Starý hostinec vo Sv. Antone i 
ďalšie zariadenia z banskoštiavnic-
kého regiónu. Návštevníci nášho 
stánku sa mohli dozvediať viac o 
sláve banskoštiavnických strelec-
kých spolkov (prezentované boli i 

staré historické maľované terče zo 
zbierok Slovenského banského mú-
zea) a prezrieť si unikátne trofeje 
„Sitnianskych srncov“, ktoré boli 
v rámci slovenského poľovníctva 
ozajstným pojmom. Už pravidel-
ne na výstavisku Incheby vzorne 
reprezentuje Banskú Štiavniu i 
expozícia Strednej odbornej školy 
lesníckej. Tohto roku sa škola pre-
zentovala s unikátnymi „vtáčími 
hodinami“ a pútavou ornitilo-
gickou expozíciou – prirodzene 
doplnenou sokoliarmi so živými 
dravcami a sovami. Bez vystúpe-
nia kvarteta hráčov na lesné rohy 
(inak členov pedagogického zboru) 
zo SOŠL v Banskej Štiavnici si už 
veľtrh cestovného ruchu ani nevie-
me predstaviť. Opäť mali príležitosť 
zahrať fanfáru i prezidentovi SR p. 

Ivanovi Gašparovičovi, viacerým 
členom vlády SR i poslancom  
NR SR. Osobitne navštívil stánok 
SOŠL i predseda VÚC Banskobys-
trického samosprávneho kraja p. 
Vladimír Maňka. Sme radi, že sme 
expozíciami SOŠL i Múzea vo Sv. 
Antone mohli prispieť k rozvoju 
cestovného ruchu v našej oblasti a 
vzorne reprezentovať Banskú Štiav-
nicu a jej okolie.                Marian Číž

Múzeum vo Sv. Antone a SOŠL Banská Štiavnica 

na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2010

ZBORNÍK SLOVENSKÉHO BANSKÉ-

HO MÚZEA XXII., zostavovateľka  

Mgr. Adriana Matejková, PhD., 

vyd. SBM, 2009 v RV Print, s. 304, 

cena: 14 €

Najnovší Zborník Slovenského 
banského múzea, roč.XXII., priná-
ša opäť množstvo odborných štú-
dií, recenzií a personálií z pera od-
borných pracovníkov Slovenského 
banského múzea, ale aj jeho spo-
lupracovníkov. V štúdii, nazvanej 
Baníci a vojaci na Starom meste v 
Banskej Štiavnici, sa jej autor PhDr. 
Jozef Labuda, Csc. venuje doteraj-
ším výsledkom svojho dlhoročné-
ho archeologického výskumu loka-
lity Staré mesto, ktoré potvrdzujú, 
že tento areál (Glanzenberg) bol 
od 12. do 17. storočia polyfunkč-
ne využívaný tak baníkmi, ako i 
vojakmi, čo dokumentujú archeo-
logické nálezy každodenných po-
trieb baníckej rodiny, ďalej nálezy 
technologického charakteru, ale i 
predmety vojenskej výbavy.

V ďalšej štúdii, skúmajúcej dielo 
významného mineralóga 19.sto-
ročia Kristiána Andreja Zipsera  
(1783 – 1864), sa mineralóg a geo-
lóg Mgr. Peter Jancsy zaoberá pre-
dovšetkým porovnávaním názvov 
minerálov v Zipserovom diele so 
stavom poznania súčasnej mine-
ralógie. Avšak aj napriek mnohým 
nedostatkom, podľa hodnotenia 

P.Jancsyho, je Zipserova kniha 
„cenným svedectvom o nerastoch 
Banskej Štiavnice v čase rozkvetu 
banskej ťažby“. 

Históriu Richnavských tajchov, 
od ich projektovej prípravy a zá-
kladov ich budovania, spojených 
s menom Mateja Kornela Hella, 
cez ďalšie roky prepájania týchto 
tajchov Samuelom Mikovínym až 
po ich dokončenie, keď vieden-
ská vrchnosť uprednostnila objem 
akumulovanej vody pred systémo-
vosťou, odhaľujú v svojej štúdii 
Elena Síkorová a Anna Ľubušká. 
Poukazujú však aj na doteraz ne-
docenený vklad vtedajšieho jedno-
duchého rehoľníka z rádu Hiero-
nymitánov na Piargu, frátra Felixa, 
ktorý by si za svoje riešenie pre-
čerpávacieho zariadenia zaslúžil 
aspoň uznanie v podobe pomeno-
vania cestičky pozdĺž tajchu Bako-
mi na  Jarok frátra Felixa. Zborník 
ďalej predstavuje osobnosť Jozefa 
Karola Hella (1713-1789), vyni-
kajúceho  vynálezcu a banského 
odborníka 18. storočia, ktorého 
vynálezy v podobe atraktívnych 
funkčných modelov predstavuje v 
Kammerhofe aj Slovenské banské 
múzeum. 

Z článku Mgr. Adriany Matejko-
vej, PhD. sa čitateľ môže dozvedieť 
o pôsobení profesorov Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici a ich 
zásluhách na šírení osvietenských 

myšlienok v celej stredoslovenskej 
banskej oblasti a z článku Ester 
Hrončekovej aj o pomerne málo 
známom vynáleze banskoštiavnic-
kého akumulátora, patentovaného 
v r. 1885, ktorého vynálezcami boli 
profesori Baníckej akadémie Šte-
fan Schenk a Štefan Farbaky.

XXII. ročník Zborníka Slo-
venského banského múzea však 
prináša aj ďalšie desiatky štúdií, 
napríklad, o banskej správe na Slo-
vensku v období po roku 1919, o 
histórii zvislej dopravy a čerpania 
banských vôd na šachte Ondrej, 
o povrchovej ťažbe kameňa pri 
Ľubietovej, o zbierkach banskej 
techniky v SBM, umeleckom do-
tvorení banských technických ob-
jektov, ale aj príspevky z histórie 
Dobrovoľného hasičského zboru v 
Banskej Štiavnici, čipkárskej školy 
z Hodruše, či výskumné poznatky 
z obnovy kostolíka sv.Egídia v Iliji.

Zborník zaznamenáva aj krátke 
anotácie, resp. recenzie 26. kniž-
ných publikácií, ktoré vyšli za 
posledné tri roky a v záverečnej 
časti „personálií“ si pripomína 17 
významných osobností z oblasti 
baníctva, banskej histórie, ale aj 
múzejníctva a archívníctva, ktoré  
v rokoch 2008 a 2009 oslávili svoje 
životné jubileá.

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenské banské múzeum

NOVÝ ZBORNÍK SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA
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Sobota 6.2. 

MUŽI V RUJI
Česká republika, 2009, 114 min., MP 15,Vstupné: 2,20 eur, začiatok premietania: 18:30 hod.
V dedine Mouřínov končí cesta, snahy starostu (Pavel Zedníček) a jeho kamaráta ministra poľnohospodárstva (Jiří Lábus) o jej predĺženie a pre-
pojenie obce so svetom už roky zapadajú prachom. Prírodná malebnosť kraja európskych rozmerov na moment zviditeľňuje dedinku na ME vo 
vábení jeleňov. Miestna hviezda Franta (Jaroslav Plesl) má veľké šance nielen v súťaži, ale aj u dcéry (Eva Vrbková) miestneho krčmára (Jaromír 
Dulava). Ako ich hatia dobrácky, no ťažko chlapsky impulzívny a často príležitostný alkoholik, René (Martin Trnavský) a na slávnosť príduvší sám 
premiér (Igor Bareš) aj s celým bezpečnostným ansámblom, vykresľujú Muži v ruji ojedinelým drobnopisom postáv a naturelom celého fi lmu.

Štvrtok 11.2. 

ČÍSLO 9
USA, 2009, 79 min., MP 12,Vstupné: 2 eurá, začiatok premietania: 18:30 hod.
Hlavným hrdinom fi lmu je len pár centimetrov vysoký, navonok jednoducho pozošívaný handrový panáčik – s číslicou 9 na chrbte - ožive-
ný pomocou neznámej kombinácie techniky a mystiky. V úvode sa Deväť prebudí v post-apokalyptickom svete a postupne sa s ním začína 
oboznamovať, stretáva svojich „súrodencov“ (1, 2, 3...), no predovšetkým spoznáva sám seba. Rozprávanie je konštruované tak, že generuje tri 
základné otázky: Kto, prečo a ako stvoril hlavného hrdinu, respektíve všetkých deväť hrdinov a jeden záhadný „talizman“? Tieto otázky, okrem 
iného, dodávajú príbehu tajomnosť. 

Sobota 13.2.

AVATAR
USA, 2009, 166 min.,MP 12,Vstupné: 2,50 eur, začiatok premietania: 18:30 hod.
Dej filmového Avatara nás dostáva na planétu Pandora - svieži, džungľami pokrytý svet, plný mnohých krásnych, ale aj desivých foriem života. Domov tu 
má aj inteligentná humanoidná rasa Na’viov - trojmetrových chvostnatých modrokožcov, ktorým sa nepáčia aktivity pozemšťanov, drancujúcich ich svet pri 
hľadaní cenných minerálov Keďže atmosféra Pandory je pre našincov nedýchateľná, využívajú ako špehov geneticky vypestovaných hybridov s preneseným 
ľudským vedomím a mimozemským telom - avatarov. Jedným z nich sa stane aj bývalý vojak Sully, ktorý sa po tom, ako zostane po zranení od pása dolu pa-
ralyzovaný, rozhodne vstúpiť do projektu Avatar, aby mohol opäť chodiť. Počas plnenia misie sa zoznámi s mladou na’viovskou ženou menom Neytiri, a ako 
inak - zamiluje sa do nej, čím si situáciu značne skomplikuje a ocitne sa tým pred neľahkou voľbou. 

ZIMOMRAVENIE 5.  7. MAREC 
Nový festival pre deti a rodičov. Divadelné predstavenia, tvorivé dielne, čítačky, netradičná prehliadka Nového zámku, veľká hra v 
meste a iné prekvapenia.

Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 3,50€ (100,-Sk) si výherca môže 
prevziať v pokladni Klientskeho 

centra. Správne znenie Krížovky z 
č.3/2010 znie: „Kto chce pochopiť 
hudbu nepotrebuje ani tak sluch 

ako srdce“. 3,50€ vyhráva Ivan Ma-
dara, Dolná 23, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva Čínske príslo-
vie: Človek musí byť pripravený veľmi 
dlho... (dokončenie v tajničke)

A., Dopravné oddelenie Se-
reď, hlt, os, nástroj na kosenie, B., 
2. časť tajničky, C., Sotil, ženské 
meno, cverny, D., Čierny vták, ko-
túľa, predstaviteľ náboženskej sku-
piny, E., Hrubý povraz, časť úst, 
pokosené suché trávy, rádium, F., 
Družka Adama, americký herec, 
malá, opak dobra, G., Tam, druh 
domu, telovýchovný prvok, patria-
ci Eve, H., Mastná zemina, koniec 
tajničky, samohláska v slove ryl, I., 
Cieľ, Dita naopak, pusa, 9 v Ríme, 
J., Hovorené slová, bubliny z mydla, 
stará žena, tubera, K., Koncovka 
zdrobnenín, taro zriedkavo, pyco, 
druh hudby, L., Zahustené mlieko, 
znova, manželka Chaplina, aj, M., 
Tokio bez prvého písmena, obojži-
velník, letkvary, N., Čínsky herec, 
Katarína, zničíme ohňom, O., Za-
čiatok tajničky, síra.

1., Súd naopak, 3. časť tajničky, 
zomieraj, druh platidla, 2., Mesto 
na Morave, liečivo, dĺžková miera 
v Anglicku, 3., List v knihe, poo-
pekaj, pomaly horí, spoluhláska v 
slove Iža, 4., Hladne, reka odzadu, 
nadávka, pojem duše u Egypťanov, 
5., Nula, ozn. vozidiel vyrábaných 
v Žiline, plač česky, názov čokolá-
dy, kosiť, 6., Časť lode, vedľa česky, 
sekaj, preto, 7., Ruská rieka, ká-
rička, snívajú, zľava na tovare, 8., 
Tér, dýku odzadu, veľký hudobný 
strunový nástroj, severovýchod, 9., 
Kurča, kopa slamy, áno zriedkavo, 
samohlásky v slove ruža, stred slo-
va dopol, 10., Adriana, kupuje sa 
tam vo veľkom, plošná miera, 11., 
Hlúposť, meno levice z fi lmu, boule 
nespisovne, 12., Oslovuje v 3.osobe, 
hlas, meno eleft eriadu, moderné, 
13., Výrobca riečic, bil odzadu, len, 
argón, hlas kozy, 14., Vzdych, Eri-
ka, ónyx bez dĺžňa, váž si, áno po 
anglicky.

Pomôcky: kora, Alda, salko, Lee, 
sold, yes

Pripravuje: A. Rihová

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk
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Stredná priemyselná škola 
S. Mikovíniho sa 18.1. 2010 
stala dejiskom obvodného 
kola olympiády v anglickom 
jazyku a 21.1. 2010 v nemec-
kom jazyku. Odbornú stránku, 
organizáciu a celkový priebeh 
olympiády zabezpečovali za 
anglický jazyk  RNDr. Valentí-
na Vajsová a za nemecký jazyk 
Ing. Ján Sedilek. 

Študenti väčšiny banskoštiav-
nických škôl, rozdelení do kate-
górií podľa typu škôl a počtu vy-
učovacích hodín cudzieho jazyka, 
si zmerali svoje schopnosti  v po-
užívaní cudzieho jazyka. Súťažiaci 
dokázali, že si vedia poradiť aj s 
náročným odbornými textami, či 
so situáciou, ktorá vyžaduje spon-

tánnu reakciu alebo argumentáciu 
v cudzom jazyku. 

V kategórii gymnázií a obchod-
ných akadémií 3. a 4. ročník v 
anglickom i v nemeckom jazyku 
zvíťazil Martin Pačesa z Gymnázia 
A.Kmeťa.   

V kategórii gymnázií a obchod-
ných akadémií 1. a 2. ročník zví-
ťazila v anglickom jazyku Nina 
Hricová a v nemeckom jazyku 
Ľuboš Valenta, obaja z Gymnázia 
A.Kmeťa. 

V kategórií stredných odbor-
ných škôl zvíťazila v anglickom 
jazyku študentka SPŠ S. Mikovíni-
ho Eva Poláková a v nemeckom 
jazyku Radomír Szabo zo SOŠ 
lesníckej. V kategórií študentov, 
ktorých rodným jazykom jedného 
z rodičov je jazyk olympiády, v ne-

meckom jazyku zvíťazil Benjamín 
Kluck  zo SOŠ obchodu a služieb.

Víťazom gratulujeme a želáme 
im veľa úspechov aj na krajskom 
kole olympiády.

SPŠ S. Mikovíniho B.Štiavnica

Olympijské zápolenie v cudzích jazykoch
V ŠN č. 2/2010 bola vyhlásená 

Súťaž o publikáciu Vladimíra Bár-
tu Nitra z oblakov. Súťažná otázka 
znela: „Aký pobočný závod ban-
skoštiavnického podniku pôsobil 
v Nitre?“ Správna odpoveď na 
súťažnú otázku znie: A/ Pleta. Zo 
všetkých zaslaných kupónov sme 
vyžrebovali šťastného výhercu 
tejto prekrásnej publikácie, kto-
rým sa stáva Elena Kučeráková, 
Podhájska 2, Banská Štiavnica. 
Výherkyni srdečne blahoželáme! 
Výhru si môžete vyzdvihnúť v 
redakcii Štiavnických novín, Ul. 
A. Sládkoviča (Belházyho dom), 
vchod odzadu.

red 

Súťaž o knihu

Nie, v nadpise nie je chyba,  preto-

že....

Už niekoľko rokov sa v súvis-
losti s nepriaznivou demografi ou 
opakuje doslova boj stredných škôl 
o žiakov posledných ročníkov zá-
kladných škôl. Robia sa prednášky, 
nábory, dni otvorených dverí  atď, 
atď. Žiaci si môžu vyberať z  ponuky 
škôl, snáď tak, ako nikdy predtým a 
rodičia majú možnosť usmerňovať, 
porovnávať, zvažovať.

Ale len rodičia, ktorí majú to 
šťastie a majú zdravé dieťa. Ak bý-
vate v Banskej Štiavnici a vaše dieťa  
je telesne, alebo mentálne postih-
nuté a musí sa vzdelávať ako dieťa 
so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami, máte problém. 
A veľký.

V lepšom prípade, ak sa vzdeláva 
v takzvanom variante A – má ná-

rok pokračovať v štúdiu na učilišti, 
ale ak sa vzdeláva podľa variantu B 
– jedinou možnosťou je praktická 
škola a taká sa v našom meste ne-
nachádza. Musíte teda dieťa poslať 
z domu na týždňovky, alebo ho 
každý deň voziť napr. do Brezna, 
Kremnice ,alebo iných vzdialenej-
ších miest. Zvládnete to psychicky 
a  fi nančne? Keď je dieťa choré a na-
viazané na vás a domáce prostredie,   
len strava a pobyt v zariadení stojí 
cca 70 € mesačne?

Akú má teda rodič takto postih-
nutého dieťaťa možnosť? Prinútiť 
dieťa trebárs opakovať ročník, aby 
si splnilo 10 ročnú povinnú školskú 
dochádzku (alebo dovŕšilo 16 ro-
kov) na domovskej základnej škole 
a patrične mu vysvetliť, že byť za 
„hlúpeho“ je v jeho záujme?

Je to na hrane zákona, amorálne, 

nepedagogické? Áno! Má rodič inú 
možnosť? V mnohých prípadoch 
nie! Ale kompetentní (tomto prípa-
de VÚC B. Bystrica) by mali, keby 
chceli. Zatiaľ tu bolo viac sľubov, 
ako skutočného úsilia zriadiť v re-
gióne praktickú školu, alebo triedu 
pri ŠZŠ, resp. pri niektorom učilišti 

Z vlastnej skúsenosti viem, aké je 
to všetko komplikované, náročné, 
ako sa nádej strieda s beznádejou, 
preto by som chcela rodičov upo-
zorniť, aby sa včas informovali, spo-
lupracovali so školou, výchovným 
poradcom a spolu s riaditeľstvom 
školy hľadali najlepšiu alternatívu 
pre svoje dieťa. 

Neviem, ale chcem veriť , že raz 
sa aj pre takto postihnuté deti nájde 
dobrá možnosť ďalšieho vzdelá-
vania v našom meste. Očakávam 
veľa? H.Koťová, matka a poslankyňa MsZ 

Keď rodič prikáže: Musíš „ prepadnúť“ 

Pozývame vás dňa 13. 02. 2010 
(sobota) o 10,30 hod. v Infor-
mačnom centre mladých (ICM) 
na Križovatke (budova nad ma-
terskou škôlkou) na besedu: Dr. 
Borisa Subotiča z centra liečby 
čínskou medicínou. 

Téma: Rakovina hrubého čre-
va

+ Liečba pomocou terapie Dr. 
Budwingovej 

Spojená s predajom prírod-
ných produktov

V prípade otázok nás kontak-
tujte: 0918 /834 971

Slovenský Červený kríž vyhla-

suje verejnú zbierku na pomoc 

obyvateľom Haiti postihnutých 

ničivým zemetrasením

Slovenský Červený kríž vyhla-
suje verejnú zbierku na pomoc 
obyvateľom Haiti postihnutých 
zemetrasením. Finančné prí-
spevky môžete posielať na Fond 
„Ľudia ľuďom“

Číslo účtu: 665555/0200

Variabilný symbol: 2010

Vaša fi nančná pomoc podpo-
rí záchranné operácie na Haiti v 
rámci práve vyhlásenej núdzovej 
výzvy.

!!!Vyberte si svojich favoritov!!!
Komisia kultúry pri MsZ v B. Š v spolupráci s OKCRaŠ vyhlasuje opäť po roku anketu o osobnosť roka, 

kolektív roka a podujatie roka. Každoročne sa naše mesto snaží oceniť snahu množstva obetavých Banskoštiav-
ničanov, ktorí neváhajú svoje sily a drahocenný čas venovať a rozdávať svojim spoluobčanom, ktorí stoja o 
kultúrny rozmer našich dní. Zapojte sa do hlasovania o ocenenie vašich najobľúbenejších osobností  a kultúr-
nych podujatí a môžete získať peknú cenu v žrebovaní, ktoré sa uskutoční v rámci podujatia „Kultúra 2010“. 
Svoje 3 nominácie v každej kategórii  môžete posielať do konca februára 2010 vyplnením anketových lístkov 
a odovzdaním v redakcii ŠN novín, alebo elektronicky na web stránke www.banskastiavnica.sk. Odovzdajme 
ocenenia tým, ktorí si to najviac zaslúžia a páčia sa nám!

Osobnosť roka 2009  Podujatie roka 2009   Kolektív roka 2009
1. ..................................................        1. .........................................................      1. .......................................................
2. ..................................................       2. .........................................................      2. .......................................................
3. ..................................................        3. .........................................................      3. .......................................................

Zbierka

Pozvánka
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Otváracie hodiny: 

Bazén:
Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30 

hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.
Sauna:
Pondelok: Sanitárny deň
Utorok: 14,00 – 19,00 hod. – 

muži, 19,00 – 20,30 hod. – zmie-
šaná

Streda: 14,00 – 19,00 hod. – 
ženy, 19,00 – 20,30 hod. – zmie-
šaná

Štvrtok: 14,00 – 20,00 hod. – 
muži

Piatok: 14,00 – 20,00 hod. – 
ženy

Sobota: 14,00 – 18,00 hod. – 
muži, 18,00 – 21,00 hod. – zmie-
šaná

Nedeľa:  14,00 – 20,00 hod. – 
zmiešaná
Vstupné: 

Bazén:
Dospelí: 1,70 €/1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Plavci: 0,50 €/vstup
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka dospelí: 10 vstu-

pov/13 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

vstupov/5 €
Permanentka žiaci 11-18 r.: 10 

vstupov/ 8 €
Permanentka členovia SZPB, 

ZTP: 10 vstupov/5 €
Hromadný vstup do 14.00 deti 

3 – 18 rokov: 0,25 €/hod.
Hromadný vstup od 14.00 deti 

3 – 18 rokov: 0,40 €/hod.
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy: 

1,50 € 
Sušenie vlasov: 0,20 €
Sauna:
Dospelí: 3,40 €/hod., 5,00 €/2 

hod.
Žiaci 11- 18 rokov: 2,40 €/hod.
Deti 3 – 10 rokov, členovia 

SZPB, ZTP: 1,40 €/hod.
Permanentka dospelí:10 

hod./27 €
Permanentka deti 3-10 hodín: 

10 hod./10 €
Permanentka žiaci 11 – 18 ro-

kov: 10 hod./19 €
Permanentka členovia SZPB, 

ZTP: 10 hod./ 10 €
Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Kúpele - plaváreň

Prehra LN TRADE sa vedúcim druž-

stvom súťaže

 Stolní tenisti LN TRADE pod-
ľahli na domácich stoloch vedú-

cemu družstvu súťaže Orovnici 
"B" v pomere 13:5. V priamej kon-

frontácii s dosiaľ nepora-
zeným celkom Orovnice 
sa prejavila väčšia hráčska 
skúsenosť hráčov Orovnice 
/v družstve hostí nastúpili 
dvaja hráči ktorí pravidel-
ne bodujú aj v "A" tíme v 
3. lige/. Aj keď výsledok 

vyznieva jednoznačne  pre hostí, 
väčšina zápasov skončila pomerom 

setov  3:2, keď sa práve v koncov-
kách prejavila už spomínaná väčšia 
skúsenosť hosťujúcich hráčov.

Ďaľší zápas zohrá družstvo LN 
TRADE v piatok 5. februára na 
stoloch Janovej Lehoty.

 
LN TRADE - Orovnica "B"   5:13

Body za LN TRADE: Prokaj 2, Sedi-

lek, Dobrovič M. a Mikuš po 1.

JS

V. liga v stolnom tenise

        MUŽSTVO Z V R P KO SKORE BOD
1. Orovnica "B" 10 10 0 0 0 135:45 30
2. Žiar Seniori 10 8 0 2 0 118:62 26
3. B. Štiavnica 10 7 0 3 0 120:60 24
4. Horná Ždaňa 10 6 0 4 0 85:95 22
5. Župkov "B" 10 5 1 4 0 107:73 21
6. Vyhne "B" 10 4 0 6 0 86:94 18
7. Janova Lehota 10 3 3 4 0 73:107 19
8. Hliník "B" 10 3 1 6 0 83:97 17
9. Žiar "C" 10 0 2 8 0 58:122 12

10. Kosorín 10 0 1 9 0 35:145 11

31. 1. sa hralo 6. kolo šacho-
vých turnajov. Banská Štiavnica sa 
stretla s TH Junior Banská Bystrica 

vo 4.lige C21. Zápas skončil v pro-
spech Banskej Štiavnice 6:2.

Výsledky 6.kola:

 21.SO Mestské lesy Kremnica 4 : 
4 SK Čebovce "B"

 22.Opevnenie Banská Štiavnica 
6 : 2 TH Junior 
Banská Bystrica 
"C"

 23.SK Pod-
polanie3.5 : 4.5 
Balassagyarmati 
Kabel SE

 24.SK Slovan 
Hrnčiarske Zalu-
žany1.5 : 6.5 FTC 
Fiľakovo "B"

PH

Opevnenie si buduje pozíciu

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
TB1 

 
TB2 

 
TB3 

1. Balassagyarmati Kabel SE 6 4 1 1 29.5 13 6½ 8 12 24,0 0

2. ŠK Podpoľanie 5 4 0 1 27.5 12 7½ 10 25,0 0

3. Banská Štiavnica 5 3 1 1 26.5 10 4½ 4 5½ 8 20,5 0

4. ŠK Čebovce B 5 2 3 0 21.0 9 4 4½ 8 17,0 0

5. ŠK Bučina Zvolen 5 2 2 1 20.5 8 5½ 7½ 7 20,5 0

6. ŠO Mestské lesy Kremnica 6 2 1 3 23.5 7 2 5½ 5½ 6 19,5 0

7. FTC Fiľakovo B 6 1 1 4 20.5 4  * 4 14,0 0

8. TH Junior B. Bystrica C 5 1 1 3 16.0 4  * 1 14,0 0

9. ŠK Slovan Hrnč. Zalužany 5 0 0 5 7.0 0  * 0 5,5 0

Dňa 2.2.2010 sa vo Svätom usku-
točnil VIII. ročník hokejového 
turnaja žiakov ZŠ okresu Banská 
Štiavnica O putovný pohár Staveb-
no-stolárskej fi rmy Binder.

Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá:  
ZŠ J. Horáka z Banskej Štiavnice, 
ZŠ J. Kollára z Banskej Štiavni-
ce a spojené družstvo ZŠsMŠ vo 
Svätom Antone a CZŠ v Banskej 
Štiavnici. Za organizáciu a priebeh 
turnaja patrí vďaka p. Ondrejovi 
Binderovi, riaditeľovi turnaja.

Výsledky:

ZŠ J. Kollára : ZŠsMŠ Sv. Anton + 

CZŠ 10 : 1

ZŠ J. Horáka :   ZŠsMŠ Sv. Anton + 

CZŠ 1 : 1

ZŠ J. Kollára :   ZŠ J. Horáka                              

6 : 0

Víťazom hokejového turnaja sr-

dečne blahoželáme ! 

LL

Hokejový turnaj žiakov

1. ZŠ J. Kollára 2 2 0 0 16:1 4

2. ZŠ J. Horáka 2 0 1 1 1:6 1

3. ZŠsMŠ Sv. Anton 2 0 1 1 2:11 1

Víťazné družstvo – žiaci ZŠ J. Kollára
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INZERCIA

Kariéra

VÝKUP A PREDAJ STARŠÍCH 
KNÍH, ANTIKVARIÁT. 

0918 344 558
www.antikvariatik.sk

Nám. Sv. Trojice 6 
(v budove Mineralogického múzea) 

Služby

Inzercia

Reality

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.

Prenajmeme skladové/obchod- 
né priestory, 70m2 v cene 4,50€/
m2, tel.č.: 0905 581 866

Predám čiastočne prerobený  
2-izbový byt, cena dohodou, tel.č.: 
0944 151 512

Predám chatu v záhradkárskej  
oblasti časť Štefultov, tel.č.: 0908 
906 704

Dám do prenájmu kancelársky  
priestor na ul. Dolná 6/A v budove 
Ortler, tel.č.: 0908 588 342 

Predáme 3-izbový byt na Drie- 
ňovej kompletne prerobený, cena: 
28 215 € (850 000,-Sk), tel.č.: 0911 
535 755

Predám 3- izbový byt na sídlis- 
ku Drieňová, cena 29 000€, tel.č.: 
0911 887 022

Dám do prenájmu 2-izbový byt,  
tel. č.: 0903 840 249

Predám 2 – izbový prerobený  
byt v Banskej Štiavnici, na ul. Kri-
žovatka 10. Cena: 32 000,- €, kon-
takt: 0905 912 125

Prenajmeme 4-izbový byt v  
Banskej Štiavnici, na ulici A.T.Sy-
tnianskeho 2. (oproti autoškole 
Bosák). Mesačný nájom 300,-€ bez 
energií. Kontakt: 045/6920882

Prenajmeme nové kancelárske  
priestory (40m2) v Banskej Štiav-
nici, na ulici Dolná 5. Mesačný 
nájom 265,-€ bez energií. Kontakt: 
045/6920882

Prenajmem zariadený 1-izbový  
byt v Banskej Štiavnici na Dolnej 
2. (bývalé OPP). Mesačný nájom 
235,-€ vrátane energií. Kontakt: 
0905 912 125

Stredná odborná škola, E.M.Šo- 
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
ponúka na prenájom dva jednoiz-
bové a jeden trojizbový byt. Bliž-
šie info na riaditeľstve školy  SOŠ, 
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská 
Štiavnica, tel.č.: 045/6830712

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 762 
039

Prenajmem prerobený 1-izbový  
byt pod Kalváriou, cena dohodou, 
tel.č.: 0905 412 280

Predám 2-izbový byt a stavebný  
pozemok, tel.č.: 0910 361 575

Vymením veľký 2-izbový byt na  
Križovatke za 1- izbový, tel.č.: 0915 
036 556, 0910 349 464

Vykupujem staršie PB fľaše, plat- 
ba v hotovosti, tel.č.: 0907 636 771

Predaj nových prázdných PB  
fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492

Predám štiepané krbové drevo s  
dovozom, tel.č.: 0908 459 829

Predám s dopravou roxory a ka- 
risiete, tel.č.: 0908 459 829

Predám suché palivové drevo  
štiepané klátiky 33 a 50 cm, tel.č.: 
0918 594 753

Darujem kaukazského ovčiaka  
1,5 ročného do dobrých rúk, tel.č.: 
045/692 13 27, 692 12 24

Vykupujem farebné a drahé  
kovy, meď, mosadz, olovo, hliník, 
cín, zlomkové zlato a striebro, tel.č.: 
0914 138 988

Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  
344 558

Predám rohovú koženú sedačku  
modrej farby za veľmi výhodnú 
cenu, tel.č.: 0902 882 707

Predám dvojkolesovú vlečku za  
traktorom, jednokotúčový gáter s 
koľajnicami, veľkú fi ľakovskú pec, 
500 l nádrž na vodu s podvozkom, 
tel.č.: 045/672 09 09

Hľadáme pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

Montážna fi rma realizuje mon- 
táž kúrenia, vody a plynu, tel.č.: 
0908 906 704, 0907 330 612

Hľadám spolubývajúceho, his- 
torické centrum mesta, resp. pre-
najmem 2-izbový byt, dohoda, 
tel.č.: 0949 642 244 (So-Ne-Po)

Doučím angličtinu a francúzšti- 
nu, tel.č.: 0904 822 531

Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  
164 590

Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, značka seri-
óznosť, tel.č.: 0902 882 707  


