
11. februára 2010 číslo 5 Ročník XXI.

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

cena 0,30 € / 9,-Sk
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Žijú medzi nami
Edko Wágner

str. 10

Nezamestnanosť
Rozhovor s Jánom 
Sihelským

str. 5

Inzercia

Inzercia

MsÚ info...
Separovaný zber 
v roku 2009

 str. 3 

Výstavné priestory NR SR  patria až do 25. februára Banskej Štiavnici

Prezentácia na Bratislavskom hrade
Za účasti podpredsedu Národ-
nej rady Slovenskej republiky 
a viacerých poslancov parla-
mentu sa v stredu 3. februára  
uskutočnila vo výstavných 
priestoroch NR SR na západnej 
terase Bratislavského hra-
du vernisáž výstavy Banská 
Štiavnica – mesto svetového 
dedičstva.

 Na slávnostnom otvorení výsta-
vy bola prítomná aj delegácia Mest-
ského úradu  B. Štiavnica na čele 
s primátorom mesta Mgr. Pavlom 
Balžankom a zástupcovia Sloven-
ského banského múzea a Štátneho 
ústredného banského archívu, teda 
organizácií, ktoré sa na realizácii 

tejto výstavy podieľali už v sep-
tembri 2008 v banskoštiavnickom 
Berggerichte pri príležitosti vte-
dajšieho 15. výročia zápisu mesta 
do Zoznamu svetového dedičstva a 
1. výročia zápisu starých banských 
máp a plánov Hlavného komor-
sko-grófskeho banského úradu na 
Listinu svetového dokumentárneho 
dedičstva Pamäť sveta. Výstava bola 
vlani reinštalovaná aj v Slovenskom 
inštitúte v Budapešti a v Lesníckom 
múzeu v Šoproni. 

Možnosť vystaviť vzácne artefak-
ty, dokumentujúce jedinečnú his-
tóriu mesta, vo výstavných priesto-
roch NR SR, nám sprostredkoval 
náš krajan, podpredseda NR SR 
JUDr. Miroslav Číž,  4.str.

V júni minulého roku mesto 
Banská Štiavnica podalo 
projekt „Oprava kostola Panny 
Márie Snežnej“ tzv. Domu 
smútku. Na tento projekt a 
jeho realizáciu sme sa opýtali 
prednostky Mestského úradu 
p. Mgr. Nadeždy Babiakovej.

• P. prednostka, v čom spočíva 
projekt obnovy „Domu smútku“ v 
našom meste?

„MsÚ podal žiadosť o poskyt-
nutie dotácie na vypracovaný pro-
jekt „Oprava kostola Panny Má-
rie Snežnej v Banskej Štiavnici a 
opravu ohradového cintorínskeho 

múra“ na Ministerstvo kultúry SR 
v rámci programu grantového sys-
tému Obnovme si svoj dom.  Uve-
dený kostol slúži ako Dom smútku 
pre občianske a cirkevné smútočné 
obrady poslednej rozlúčky. Takže 
ďalej budeme hovoriť ako o Dome 
smútku,                            4.str.

Projekt na obnovu „Domu smútku"
Prvá etapa projektu obnovy kostola Panny Márie Snežnej by mala stáť 35 000 € 
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Na vernisáži výstavy sa zúčastnili okrem iných pozvaných hostí: primátor 
mesta Mgr. Pavol Balžanka, podpredseda NR SR JUDr. Miroslav Číž a riaditeľ 
SBM PhDr. Jozef Labuda 



2 11. februára 2010NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

A znova to nešťastné parkovanie

Medzi ulicou L.Svobodu a obcho-
dom COOP JEDNOTA si vodiči podľa 
typov áut (zrejme majetnejší) urobili 
vlastné parkovisko na trávnatej ploche. 
Najskôr tam parkoval jeden odvážlivec, 
neskôr dvaja a teraz ťažko spočítate 
zaparkované autá roztrúsené okolo 
bytoviek ...no škoda, že tu nie je mož-
nosť uverejňovať fotografi e.V žiadnej 
vyhláške som nevidel ani zmienku o 
možnosti parkovania na zatrávnených 
verejných priestranstvách. Mám do-
jem že je to striktne zakázané...veď ide 
o poškodzovanie. Z čerstvo oranžovo 
zateplenej bytovky dokonca denne 
okolo týchto áut prechádza príslušník 
Mestskej polície...ale asi je jednoduch-
šie kontrolovať parkovacie karty a roz-
dávať pokuty za nesprávne parkovanie 
na cestách a v meste. A čo tak vyzbiera-
né peniaze z pokút použiť na rozšírenie 
a spevnenie jestvujúcich parkovacích 
plôch? občan BS

Odpoveď:

Ďakujem veľmi pekne za váš pod-
net, ktorým sa budeme zaoberať a vy-
riešime ho k obojstrannej spokojnosti. 
Otázky rozšírenia parkovacích miest 
na sídlisku Drieňová sú stále aktuálnou 
témou a riešia sa podľa plánu obnove-
nia a doplnenia dopravného značenia 
a rozšírenia parkovacích miest, ktorý 
bol schválený MsZ v roku 2007 a no-
velizácia v roku 2009. V roku 2010 sa 
plánuje rozšírenie parkovacích miest 
aj na sídlisku Drieňová, ktoré pomôže 
k zlepšeniu situácie v parkovaní, resp. 
státí vozidiel.

 Náčelník MsPo JUDr. Dušan Lukačko

Ulice ako tankodrom

Chcem sa opýtať kompetentných, 
dokedy budú zbytočne utrácať peniaze 
za takzvanú opravu ciest na ulici Vodá-
renská a Lichardova. Lebo každý rok 
sa látajú cesty a každý rok sú čím ďalej 
tým horšie. Nebolo by efektívnejšie a 
do budúcna lacnejšie urobiť raz po-
riadnu rekonštrukciu a to aj s potreb-
nou infraštruktúrou a mať na niekoľko 
desiatok rokov pokoj, ako každý rok 
dookola opravovať to, čo sa opraví rok 
predtým a stále dookola to isté a to aj 
tak len s krátkym výsledkom? Za od-
poveď vopred ďakujem. Obyvateľ 

Vodárenskej 

Odpoveď:

Vážený obyvateľ Vodárenskej ul., 
máte pravdu, jedna, tak ako píšete, 

poriadna rekonštrukcia Vodárenskej 
a Lichardovej ul., a to s potrebnou in-
fraštruktúrou a máme problém vyrie-
šený na dlhé roky /navždy/. Tak je to aj 

naplánované, ale realita je trochu iná.. 
Na týchto uliciach nie je kanalizácia. 

Je však vypracovaná projektová do-
kumentácia na stavbu : ,, Úprava verej-
ných priestranstiev Pod Starým mes-
tom“ s rozpočtom 3 647 193, 36€ s DPH 
tj: 77 655 361 Sk v cenovej úrovni roka 
2009. Stavba obsahuje vybudovanie : 1, 
kanalizácie dažďovej a splaškovej 

2, opravy oporných múrov 
3, opravy zábradlí 
4, vonkajšie rozvody nízkeho napä-

tia vrátane rozvádzačov 
5, inštalácia nového verejného osvet-

lenia 
6, povrchová úprava komunikácie 
Z týchto údajov je zrejmé, že vzhľa-

dom na fi nanč. možnosti mesta je 
stavba realizovateľná len z externých 
zdrojov, ktoré doteraz neboli a nie sú k 
dispozícii v celosti. To je dôvod , že sa 
na týchto uliciach realizujú len lokálne 
opravy a zároveň sa intenzívne hľadajú 
možnosti, práve postupného externého 
fi nancovania. 

Od r. 2007 bola realizovaná oprava 
oporného múra a cesty na Lichardovej 
ul. za cca 40 tis. € /1200 tis. Sk/, pričom 
aj napriek dohode so StVaPS a. s., ne-
došlo k vybudovaniu kanalizácie na 
rekonštruovanom úseku. 

Na Botanickej ul. bola vykonaná 
výmena časti kanalizácie a povrchu 
komunikácie v sume 5000€/150 tis. 
Sk/ Až vďaka operačnému programu 
Životné prostredie P01-09-03 bola 
spracovaná z existujúcej projektovej 
dokumentácie žiadosť na nenávratný 
fi nančný príspevok na realizáciu stavby 
B. Štiavnica kanalizácia V MPR v sume 
1 350 844€. Predloženie žiadosti schvá-
lilo MsZ na svojom mimoriadnom za-
sadnutí 19.11.2009. V prípade úspešné-
ho schválenia podaného projektu a po 
realizovaní výmeny elektrického pod-
zemného vedenia na trase Botanická, 
Vodárenská, Lichardova, vrchná časť 
Nám. sv. Trojice, Kutnohorská v r. 2010 
bude možné vykonať defi nitívnu povr-
chovú úpravu týchto ulíc. Či už naraz, 
či po častiach, to bude závisieť od roz-
počtových možností mesta, alebo od 
možnosti získať fi nancie zo štrukturál-
nych fondov EÚ. 

Po týchto informáciách iste uznáte, 
že robiť defi nitívnu/poriadnu/ rekon-
štrukciu povrchov ulíc, bez predchá-
dzajúcej realizácie kanalizácie príp. 
výmeny /rekonštrukcie/ ďalších sietí je 
neefektívne, ba nesprávne. 

Osobne verím, že občania týchto ul. 
nebudú musieť čakať tak dlho, ako do-
teraz. Dôležité je to, že celý proces sa za-
čal. Ing. Juraj Čabák zástupca primátora

Vyberáme z Čiernej skrinky
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 nariadení 
sa držiteľ psa dopustí priestup-
ku podľa § 8 VZN č. 5/2005, za 
čo mu hrozí bloková pokuta 16 
€ a pri opakovanom priestupku  
možno uložiť pokutu do výšky 
dvojnásobku uvedenej pokuty.  
V opačnom prípade môže mesto 
majiteľovi psa uložiť pokutu   do 
výšky 166 €.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo    

Bolo...

08.2.

Uskutočnilo sa pracovné 
stretnutie nepodnikateľských 
subjektov k novému zákonu o 
podpore cestovného ruchu a za-
loženiu organizácie destinačného 
manažmentu v regióne Banská 
Štiavnica.
10.2.

Účasť sa rokovaní Rady Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska na 
Štrbskom Plese.
11.2. 

Pracovné rokovanie na Minis-
terstve pôdohospodárstva SR v 
Bratislave v súvislosti s plnením 
uznesenia z výjazdového zasad-
nutia Vlády SR, ktoré sa konalo 
v B. Štiavnici. 

Pracovné rokovanie s prezi-
dentom Konfederácie odboro-
vých zväzov SR  p. Miroslavom 
Gazdíkom.

Pracovné stretnutie s generál-
nym riaditeľom Vodohospodár-
skej výstavby, š.p., Ing. Mariá-
nom Hvizdošom.   
Bude...

12.2.

Pracovné stretnutie k pokra-
čovaniu rekonštrukčných prác 
mestských kúpeľov.

Účasť na 18. baníckom repre-
zentačnom plese.
13.2.

Účasť na podujatí Maškaráda 
na ľade, ktoré sa uskutoční na 
Štefultove.
14.2. 

Výročná schôdza záhradkárov, 
Štefultov.

Primátor mesta zavíta na ne-
tradičné Valentínske podujatie 
na Nám. sv. Trojice.
15.2.

Zasadnutie Mestskej rady.
Uskutoční sa slávnostné uvíta-

nie do života Banskoštiavničanov 
narodených v roku 2009 primá-
torom mesta.  
16.1.

Pracovné rokovanie k pokra-
čovaniu rekonštrukcie Ul. Kam-
merhofská.

Pracovné stretnutie s mana-
žérmi z inštitúcie Nórskeho mi-
nisterstva pre vzdelávanie a vý-
skum.

Prijatie žiakov základných 
škôl, víťazov súťaže origami-ori-
zuru /posolstvo mieru.

Andrea Benediktyová 
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Polícia informuje 

Vďaka všetkým obyvateľom 
Banskej Štiavnice bolo znova 
využitých až 310,39 t komu-
nálneho odpadu, čo je 30 kg 
na každého občana. V porov-
naní s minulým rokom je to 
nárast až o 72 % (minulý rok sa 
vyseparovalo 17,46 kg/obyv.). 
Za to patrí občanom veľká 
vďaka.

Chcel by som poďakovať Štiav-
ničanom aj za separáciu nápojo-
vých kartónov a kovových obalov. 
Po roku môžem konštatovať, že 
systém červených nádob sa ujal, 
kvalita a čistota vyseparovaných 
surovín je na dobrej úrovni. 

Okrem pridania štvrtej (čer-
venej) nádoby sa zhustila aj sieť 
zberných miest, pretože začiatkom 
roka 2009 sme rozmiestnili nové 
nádoby na separovaný zber. Pri-
budli nádoby aj na školách, v škôl-
kach a niektorých prevádzkach. 
Rozmiestnenie nových nádob je 
citeľné v zvýšení zhodnoteného 
množstva. 

V niektorých okrajových čas-
tiach mesta sa ešte netriedi. Se-
paráciu tu plánujeme zaviesť na 
jar tohto roku, po roztopení sne-
hu a zvýšení prístupnosti lokalít. 

Svoje odpady však občania môžu 
priniesť na zberný dvor - počas 
otváracích hodín po-pi od 6:00 do 
16:00 – Ul. E. M. Šoltésovej 1, pri 
železničnej stanici. 

Žiadame občanov o trpezli-
vosť a zhovievavosť v prípadoch, 
že niekde sú preplnené nádoby 
na plasty, či keď pri kontajneroch 
vznikne čierna skládka z prerába-
nia bytu alebo sa niekomu nestih-
nú vyniesť smeti v dohodnutom 
termíne. Nie je to naschvál, snaží-
me sa situácie promptne riešiť, ale 
nie vždy to technický stav vozidiel 
umožní. Veríme, že sa to čosko-
ro zmení, pretože by sa mal začať 
realizovať projekt skvalitňovania 
separovaného zberu v meste, ktorý 
posilní vozový park Technických 
služieb, zvýši počet nádob a cel-

kovo zlepší systém separácie tak, 
aby bol prijateľnejší pre občanov. 
Očakávame ešte nárast množstiev 
zhodnotených surovín a dúfam, že 
zmesového odpadu bude čím ďalej 
menej. Záleží to však aj od každé-
ho z nás. 

Papier 62,48 t
Plasty m49,13 t
Sklo 123,43 t
Kovové obaly 2,63 t
Ostatné kovy 14,98 t
Nápojové kartóny 2,97 t
Elektroodpad 38,38 t
Pneumatiky 15,14 t
Odpadové oleje 0,21 t
Batérie a akumulátory 0,76 t
Žiarivky 0,28 t
Spolu 310,39 t

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Separovaný zber za rok 2009
Zanedbanie povinnej výživy

Dňa 4.2.2010 bolo začaté trest-
né stíhanie a súčasne vznesené 
obvinenie voči osobe P.K. z Ban-
skej Štiavnice pre prečin „ Zane-
dbanie povinnej výživy“ podľa 
§ 207 ods.1 Trestného zákona, 
pretože si svoju vyživovaciu po-
vinnosť voči svojim deťom plní 
nepravidelne od roku 2008, aj 
keď o tejto povinnosti vie, čím 
mu vznikol dlh na omeškanom 
výživnom vo výške 716,99,- €. Za 
uvedený skutok  hrozí obvinené-
mu trest odňatia slobody až na 
dva roky.

Krádež v materskej škôlke

Neznámy páchateľ v čase od 
16: 30 hod. dňa 1.2.2010 do 5: 
30 hod. dňa 2.2.2010 sa vlámal 
do priestorov budovy Súkromnej 
materskej škôlky na Ul. Dolná 
ružová v Banskej Štiavnici, od-
kiaľ odcudzil pokladničku  šedo-
modrej farby  o rozmere 30 x 20 
x10 cm v hodnote 50,- €, v ktorej 
sa nachádzala fi nančná hotovosť 
vo výške 1.006,59,-€, čím spôso-
bil škodu Súkromnej materskej 
škôlke   škodu odcudzením vecí 
vo výške 1056,59,- € a poškode-
ním zariadenia škodu vo výške 
100.- €.  Uvedeným konaním  sa 
dopustil  prečinu „ Krádež“ pod-
ľa  § 212 ods. 2 písm. a)  Trestné-
ho zákona, za čo mu hrozí   trest 
odňatia slobody  až na dva roky. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158, anonymitu 
policajný zbor zaručuje.

Krádež –v predajni T - com

Neznámy páchateľ od dňa 
5.2.2010 v čase okolo 05:00 hod 
sa vlámal do predajni T- com v 
Banskej Štiavnici na Ul. Robot-
níckej odkiaľ odcudzil prenosný 
trezor maslovej farby s hotovos-
ťou 3.820,- €, čím spôsobil celko-
vú škodu spoločnosti JK TRADE, 
s.r.o., so sídlom  v Lieskovci Ul. 
Stredisková vo výške 3.950,- €. 
Uvedeným konaním sa dopustil 
trestného činu podľa § 212 ods. 2 
písm. a, ods. 3 písm. a Tr. zákona, 
za čo mu hrozí trest odňatia slo-
body v dĺžke 3 rokov. Akékoľvek 
poznatky sú vítané na známom 
čísle 158, anonymitu policajný 
zbor zaručuje. 

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Nechce sa mi ísť, ale...nemám 
sa s kým hrať. Zase nebudem 
vedieť, čo v škôlke robia, kde 
boli, čo sa naučili, o čom sa 
rozprávali....Tak ako pred 
Mikulášom, nevedel som 
básničky, aj divadielko hrali, 
boli v Umeleckej škole....Bude 
karneval a ja zase nič ...idem! 
„ – Toto sú slová jednej babky, 
ktorá priviedla svojho vnúčika 
do škôlky a reprodukovala 
vnukov ranný monológ.

Je to typická reakcia detí v pred-
školskom veku, pretože prichádzajú 
do vývinového obdobia, keď po-
trebujú na jednej strane uspokojiť 
svoju zvedavosť, túžbu po infor-
máciách a na strane druhej vytvá-
rať priateľské vzťahy, učiť sa hľadať 
svoje miesto medzi ostatnými.

Materská škola spĺňa tieto ciele, 
pretože okrem edukačných aktivít, 
ktoré nám vyplývajú z plnenia Škol-

ského vzdelávacieho programu, 
svojím celodenným programom 
uspokojuje potreby detí, a tým za-
bezpečuje ich rozvoj po stránke 
kognitívnej- rozumovej, psycho-
motorickej i afektívnej. 

Nový školský zákon dáva škôl-
kam možnosť profi lácie. Každá 
škola si môže hľadať svoju cestu, to 
jedinečné, čím sa od ostatných líši, 
aby rodičia mali možnosť výberu.

Hlavné špecifi ká našej školy sú 
dve- Projekt Zelená škola a integrá-
cia detí so špeciálnymi potrebami. 
Minulý rok sme začali s integrá-
ciou ako jediná škola v štiavnickom 
školskom obvode. Neverili by ste, 
ako sa deti s láskou starajú o svo-
jich- v niečom iných kamarátov. 
Neverili by ste, koľko citu a empa-
tie je ukrytých v srdiečkach našich 
detí, o ktorých možno niekedy ne-
vedia ani najbližší a ktoré sa dosta-
nú na povrch práve v komunikácii 
s takýmito deťmi. Stretávame sa s 

názormi ľudí, že prácu s deťmi nám 
nezávidia. Ak by sa stretli s takým-
to pohľadom nefalšovaného pria-
teľstva zdravého dieťaťa s dieťaťom, 
ktoré nemá toľko šťastia v živote, 
mohli by nám závidieť.

Tento rok sme sa rozhodli vytvo-
riť jednu triedu rodinného typu. Ide 
o vytvorenie heterogénnej skupiny, 
kde by mohli byť súrodenecké dvo-
jice.Uľahčilo by to ich adaptáciu , 
pretože deti prichádzajú z priro-
dzeného rodinného prostredia, kde 
sú spolu „malí i veľkí“ a vzájomne 
si pomáhajú.

Kto neverí, nech sa príde po-
zrieť.

Deň otvorených dverí v Mater-
skej škole na Ulici Bratská č.9 bude 
16. 2. Srdečne vás naň pozývame.

Zápis do MŠ bude prebiehať po-
čas celého marca. Na vaše otázky 
ohľadom podmienok prijatia vám 
radi poskytneme na telefónnom 
čísle 0915 968 412.        MŠ Bratská BŠ

Zápis do MŠ Bratská 9 na Drieňovej
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1.str. ktorý sa Banskej Štiav-
nici a celému jej okresu snaží z 
všemožne pomáhať. Tak to bolo aj 
pri iniciovaní výjazdového zasad-
nutia Vlády SR v septembri 2008 v 
Banskej Štiavnici a tak aj tentoraz, 
keď sa nášmu mestu dostalo takej 
vzácnej príležitosti, akou je prezen-
tácia práve v týchto výnimočných 
výstavných priestoroch. 

Účastníkov vernisáže privítal 
riaditeľ Slovenského banského mú-
zea PhDr. Jozef Labuda, CSc., kto-
rý sa poďakoval poslancom parla-
mentu za podporu a pomoc mestu 
i múzeu a zároveň ich požiadal, aby 
svoju priazeň tomuto mestu zacho-
vali aj naďalej.

Vedúca odboru muzeálnych čin-
ností Slovenského banského mú-
zea Ing. Magdaléna Sombathyová 
potom v mene kurátorov  výstavu 
predstavila a účastníkov vernisáže 
oboznámila s jej obsahovým scená-
rom.  Riaditeľka ŠÚBA  Mgr. Elena 
Kašiarová zase poukázala na ne-
smierne cenný vklad vystavených 
banských máp a plánov do histórie 
Slovenska. Primátor Banskej Štiav-
nice Mgr. Pavol Balžanka zvýraznil 
jedinečný historický význam mesta 
ako klenotu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva, ktorého 

zachovanie je povinnosťou nás 
všetkých.

Autorom a realizátorom výstavy 
sa potom poďakoval podpredseda 
NR SR JUDr. Miroslav Číž, ktorý 
svojich poslaneckých kolegov, ale 
aj ďalších vzácnych hostí pozval 
na prehliadku tejto pozoruhodnej 
výstavy. 

Na výstave dominuje jedinečná 
banícka história, ale aj snahy o jej 
zachovanie.

Určujúcim faktorom dejinného 
vývoja Banskej Štiavnice bolo ba-
níctvo, ťažba a spracovanie zlata 
a striebra. Vyspelé banské a mest-
ské právo, z obdobia okolo roku 
1238, sa stalo vzorom aj pre ostat-
né banské mestá na Slovensku. V 
banskoštiavnickom rudnom revíri 
uzreli svetlo sveta mnohé technic-
ké vynálezy, vznikol jedinečný vo-
dohospodársky systém okolo 100 
veľkých i malých vodných nádrží 
a rozvíjalo sa banícke školstvo. Už 
v roku 1735 bola založená prvá 
Banícka škola a neskôr, dekrétom 
Márie Terézie v roku 1762, prvá vy-
soká škola technického charakteru 
na svete, slávna Banská akadémia. 
V meste pôsobili významné osob-
nosti, návštevami ho poctili mnohí 
cestovatelia, ale i členovia panov-

níckeho rodu Habsburgovcov.
   Avšak po vyťažení ložísk dra-

hých kovov, približne od polovice 
19. storočia, začalo mesto upadať. 
Rok 1993 bol koncom vyše 2000 - 
ročnej slávnej histórie banskoštiav-
nického baníctva. Preto sa mestská 
samospráva rozhodla dosiahnuť 
obnovu a záchranu mesta cestou 
medzinárodného uznania so zdô-
raznením histórie mesta - jeho kul-
túrneho a prírodného dedičstva. 
Výsledkom týchto snáh bol zápis 
Banskej Štiavnice do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO dňa 
11.12.1993 v kolumbijskej Cartage-
ne. V roku 2007 sa dosiahol ďalší 
úspech v medzinárodnom uznaní, 
keď boli banské mapy a plány Hlav-
ného komorskogrófskeho úradu 
zapísané na Listinu dokumentár-
neho dedičstva UNESCO – Pamäť 
sveta - (Memory of the World).

Výstava Banská Štiavnica – mesto 
svetového dedičstva prezentuje do-
kumenty a znaky mesta svetového 
dedičstva, farebné fotografi e obno-
vených objektov a expozícií múzea, 
ocenenia, ktoré mesto v minulosti 
získalo v zahraničí, ako aj doku-
menty, svedčiace o spolupráci s 
partnerskými mestami. Medzi do-
kumentami nechýbajú ani ocene-

nia (krištáľové poháre, tzv.Zelené 
Oscary), ktoré Banská Štiavnica 
získala vo fi nálových kolách celo-
svetovej súťaže Národy v rozkvete 
v Spojených arabských emirátoch, 
japonskom Hammamatsu, ame-
rickom Washingtone a čínskej Šen 
Žen, ale aj najnovšie ocenenie z 
vlaňajšieho roka, ktorým je Cena 
Ministerstva kultúry v kategórii 
Kultúrna pamiatka roka (kovová 
plastika), ktorá bola udelená mes-
tu Banská Štiavnica za komplexnú 
pamiatkovú obnovu národnej kul-
túrnej pamiatky – centrum mesta 
Banská Štiavnica. Ďalej sú to doku-
menty, viažuce sa k unikátnej ban-
skej vede a technike a k jedinečným 
technickým pamiatkam regiónu. 
Ďalšia časť výstavy prináša kom-
plexný pohľad na jedinečný vodo-
hospodársky systém, ale návštevní-
kom približuje aj banskoštiavnické 
podzemie s kolekciou minerálov. 
Záverečná časť expozície patrí ban-
ským mapám a plánom Hlavného 
komorskogrófskeho úradu z ma-
jetku Štátneho ústredného banské-
ho archívu. Výstava potrvá do 25. 
februára.

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenské banské múzeum

1.str.  ktorý bol majetkom rím-
skokatolíckej cirkvi a od roku 2009 
je v majetku Mesta Banská Štiav-
nica, v rámci zámeny objektov ZŠ 
A. Sládkoviča s objektom Katolíc-
keho gymnázia tzv. KaSSu. Kostol 
Panny Márie Snežnej je národnou 
kultúrnou pamiatkou, je situovaný 
v susedstve mestského pohrebiska 
nazývaného „Frauenberg“ a spolu 
s ohradovým múrom okolo pohre-
biska tvoria jeden funkčný celok. 
Cieľom projektu je záchrana stre-
chy objektu, čiastočná eliminácia 
vlhkosti muriva znížením terénu, 
prípravné projekčné a prieskumné 
práce pre ďalšie etapy rekonštruk-
cie ako vybudovanie chýbajúcej 
drevenej vežičky, odstránenie 
vlhnutia objektu a reštaurovanie 
povrchov interiéru a exteriéru. 
Samozrejme následne v budúcich 
rokoch je naším cieľom postupne 
realizovať celkovú úpravu interié-
ru aj s vybudovaním sociálneho 

zariadenia ako aj úpravy okolia 
Domu smútku. Tu musím pove-
dať, že je vypracovaná sadovnícka 
a architektonická štúdia okolia ob-
jektu Frauenberg, ktorú zabezpečil 
Mestský úrad v roku 2009.  Auto-
rom je Ing. Filip Preiss.“

• Aké práce sa plánujú zrealizo-
vať v rámci projektu? 

„S prihliadnutím na súčasný sta-
vebno-technický stav objektu, ako 
aj na potrebu prác súvisiacich s pa-
miatkovou obnovou, je potrebné 
realizovať projekt kópie drevenej 
vežičky na podklade dobových fo-
tografi í, projekt – analýzu príčin a 
návrh sanácie vlhkosti obvodové-
ho muriva, overovací reštaurátor-
ský prieskum interiéru a exteriéru, 
výmenu poškodených častí šindľo-
vej krytiny a ochranný náter celej 
strešnej krytiny, zníženie okolitého 
terénu zo strany cintorína, opravu 
kamenného ohradového múra s 
vymurovaním poškodených častí 

vrátane omietok a výmeny šindľo-
vej striešky v celej dĺžke múra.“

• Koľko fi nančných prostried-
kov bude stáť samotná obnova 
„Domu smútku“ ? 

„Celkovo si netrúfam sumu od-
hadnúť, ale I. etapa by mala stáť 35 
000 € , z toho žiadame  z Minis-
terstva kultúry SR dotáciu vo výš-
ke 33 250 €. V prípade úspešnosti 
projektu rozdiel bude fi nancovaný 
z rozpočtu mesta.“

• Kto bude rekonštrukčné práce 
realizovať?

„Pri výbere dodávateľa budeme 
plne uplatňovať zákon o verejnom 
obstarávaní.“ 

• Kedy by malo dôjsť k samotnej 
realizácii projektu a ukončeniu 
rekonštrukcie?

„V prípade získania fi nančných 
prostriedkov sa práce budú reali-
zovať v roku 2010.V prípade, že sa 
nám v tomto roku nepodarí získať 
fi nančné prostriedky, opätovne 

podáme žiadosť pre na 2011.“  
Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Projekt na obnovu „Domu smútku"

Prezentácia na Bratislavskom hrade
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Dom smútku
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Ako by ste zhodnotili vývoj 
na slovenskom trhu práce v 
kontexte vývoja trhu Európskej 
únie z pohľadu uplynulého 
roka, poznačeného dôsledkami 
globálnej fi nančnej a hospodár-
skej krízy?

Kríza si vyberá svoju daň na tr-
hoch práce EÚ, pričom spôsobila 
zvrat rastu zamestnanosti takmer 
vo všetkých oblastiach, ktorý sa do-
siahol od roku 2000. Zlepšenie od 
spomínaného roku bolo väčšinou 
štrukturálne, zatiaľ čo nástup krízy 
mal v prvej etape charakter fi nančnej 
krízy a následne prerástol do recesie 
s rozsiahlym vplyvom takmer na 
všetky odvetvia hospodárstva. Sú-
časná recesia mala a stále má značný 
vplyv na trhy práce v EÚ a zapríčini-
la zvýšenie nezamestnanosti. 

Aké sú teda celoeurópske trendy, 
či očakávania?

V niektorých členských štátoch 
zatiaľ nedošlo k veľkej strate pra-
covných miest vďaka uplatneniu 
špecifi ckých faktorov, ktoré ovplyv-
nili skladbu hospodárstva, fi nančné 
inštitúcie i podnikateľské prostre-
die. Napriek dobrej odolnosti trhov 
práce sa však očakáva, že Európa v 
období 2009 až 2010 stratí viac ako 
7 miliónov pracovných miest a neza-
mestnanosť by mohla dosiahnuť viac 
ako 10 %. 

 Ktorá skupina ľudí teda pocítila 
krízu v podobe straty zamestnania 
najviac?

Na slovenskom pracovnom trhu 
dosahy krízy pociťujú najmä zamest-
nanci so zmluvami na čas určitý, 
zamestnanci agentúr dočasného za-
mestnávania s dočasnými zmluvami 
a často občania SR, ktorí pracujú v 
zahraničí ako cudzinci.

Komunikujete aj so zamestnáva-
teľmi. Ako reagujú na súčasnú situ-
áciu oni?

Hoci účinok najskôr fi nančnej a 
neskôr hospodárskej krízy na trh prá-
ce bol zo začiatku obmedzený - sčasti 
v dôsledku štandardného oneskore-
nia o šesť až viac mesiacov medzi po-
klesom výroby a stratou pracovných 
miest - ale takisto v dôsledku toho, 
že dopyt po pracovnej sile sa začal 
prispôsobovať prostredníctvom fl e-
xibilných pracovných podmienok 
(napr. kratší pracovný čas) skôr než 
prostredníctvom znižovania zamest-
nanosti. Negatívny vplyv krízy na trh 

práce sa stal zreteľnejší, počnúc dru-
hým kvartálom roku 2009. 

Vráťme sa ešte k európskemu 
trhu. Viete nám priblížiť pohľad aj 
cez čísla? 

Napriek jasným signálom o zhor-
šení bola situácia na európskom trhu 
práce relatívne stabilná vzhľadom 
na náhly charakter hospodárskeho 
poklesu. Nezamestnanosť sa zvýšila, 
ale nie až na úroveň, ktorú by bolo 
možné očakávať v dôsledku silnej 
hospodárskej recesie a značného po-
klesu dôvery. 

Navzdory výraznejšiemu hospo-
dárskemu poklesu a väčšmi oslabenej 
dôvere podnikov v EÚ v porovnaní 
so situáciou v USA nebola situácia 
v Európe až taká dramatická (miera 
nezamestnanosti v EÚ sa zvýšila do 
septembra 2009 o 2,1 percentuál-
neho bodu v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom, zatiaľ čo v USA sa 
zvýšila omnoho výraznejšie - o 3,6 
percentuálneho bodu). 

Aj napriek tomu však nezamest-
nanosť v EÚ zaznamenávala od 
minuloročnej jari rastúci trend a do 
septembra 2009 dosiahla 9,2 %, čo v 
porovnaní s jarou 2008 predstavuje 
zvýšenie o 2,5 percentuálneho bodu. 
Celková nezamestnanosť sa zvýšila 
viac ako o tretinu (38 %), teda o 6 
mil. a dosiahla 22,1 milióna osôb. 

Aké ukazovatele má pre porovna-
nie Slovensko? 

V uvedenom kontexte kríza dopa-
dla dosť tvrdo aj na Slovensko (miera 
nezamestnanosti zatiaľ kulminovala 
v decembri 2009 na hodnote 12,66 
%). Príčiny sú všeobecne známe, je 
to predovšetkým veľká otvorenosť 
ekonomiky, jej proexportný charak-
ter, malá diverzifi kácia produkcie s 
veľkou závislosťou od automobilové-
ho priemyslu, vysoký pokles cezhra-
ničnej mobility občanov Slovenskej 
republiky a významný pokles ich 
pracovných príležitostí v zahraničí. 

Na rozdiel od iných štátov Eu-
rópskej únie je na Slovensku nízka 
zamestnanosť v samospráve, previa-
zanosť evidovanej nezamestnanosti 
na povinné zdravotné poistenie, 
zvýšený rast čiernej práce atď. Kým 
v období od augusta 2007 do augusta 
2008 nezamestnanosť na Slovensku 
nepretržite klesala, resp. zostávala na 
rovnakých hodnotách, počnúc sep-
tembrom 2008 začala rásť.

 Aj napriek tomuto trendu došlo k 
zmene postavenia Slovenska v miere 

nezamestnanosti v EÚ. Kým v marci 
2008 dosahovalo Slovensko v rám-
ci EÚ (podľa Eurostatu) najvyššiu 
mieru nezamestnanosti (ktorú si 
udržiavalo nepretržite od novembra 
2006), v novembri 2008 už bolo na 
25. mieste a v septembri 2009 kleslo 
na 22. miesto. 

Ako vidíte najbližšiu budúcnosť?
Podmienky na trhu práce v EÚ sa 

pravdepodobne ešte o niečo zhoršia. 
Napriek posledným povzbudzu-
júcim hospodárskym signálom sa 
úplný dosah hospodárskej krízy na 
trhy práce, prinajmenšom čiastočne, 
ešte len prejaví. Zatiaľ čo z celkového 
hľadiska trhy práce dokázali byť dosť 
odolné, dá sa očakávať, že v rokoch 
2009 – 2010 v EÚ stratí zamestnanie 
približne 7,5 milióna pracovníkov, 
čím úroveň nezamestnanosti do 
roku 2010 potenciálne dosiahne cca 
10,3 %, teda o 3 percentuálne body 
viac ako v roku 2008. Keďže za-
mestnanosť reaguje na hospodárske 
podmienky s oneskorením a podľa 
väčšiny predpovedí sa očakáva, že 
napriek zotaveniu európskeho hos-
podárstva bude ešte niekoľko rokov 
pretrvávať pomerne malý hospodár-
sky rast. Najvýznamnejšie opatrenia 
na zmiernenie poklesu hospodárskej 
aktivity zavedené na jeseň 2008 sa 
stali účinnými až v priebehu roka 
2009 a možno očakávať, že pod-
mienky na trhu práce sa na určitý čas 
zhoršia aj po oživení hospodárskeho 
rastu. Signály poukazujú na nadmer-
né hromadenie pracovnej sily, keďže 
väčšina doposiaľ prijatých opatrení 
sa týkala skôr zníženia produktivity 
ako straty zamestnania. Ďalším me-
chanizmom na prispôsobenie sa situ-
ácii, pokiaľ ide o náhle znížený dopyt 
a hospodársky pokles, boli ústupky v 
súvislosti so mzdami ako kompenzá-
cia stability zamestnania. Celkovo sa 
trh práce EÚ prispôsobil kríze skôr 
znižovaním produktivity práce ako 
znižovaním zamestnanosti. Pokým 
sa produktivita pracovnej sily nevrá-
ti na bežnejšie úrovne, jednotkové 
náklady práce sa neznížia a cenová 
konkurencieschopnosť fi riem sa ne-
zlepší. Existuje značné riziko ďalšie-
ho zvýšeného hromadenia pracovnej 
sily v nadchádzajúcich mesiacoch, čo 
povedie k ďalšiemu zhoršeniu situá-
cie, pokiaľ ide o nezamestnanosť, a to 
dovtedy, kým sa hospodárska aktivi-
ta výrazne nezvýši.

Vidíte teda možné riešenia?

Politiky na oživenie hospodárstva 
a zmiernenie straty pracovných miest 
nadobudli význam najmä v stredno-
dobom horizonte, keďže akýkoľvek 
nárast zamestnanosti bude zaostávať 
za oživením hosp. činností. Európa, 
a Slovensko nevynímajúc, nesmie re-
cesii iba čeliť, ale ju musí využiť ako 
príležitosť na vytvorenie produktív-
nejšieho, inovatívnejšieho a zelenšie-
ho hospodárstva s vyššou úrovňou 
kvalifi kácií; hosp. s otvorenými a 
inkluzívnymi trhmi práce, ktoré po-
núkajú väčší počet a lepšie pracovné 
miesta pre ženy a mužov. Nemôže ísť 
iba o jednorazové úsilie, ale musí to 
byť nepretržitý a koordinovaný pro-
ces zahŕňajúci nielen štrukturálne 
politiky v oblasti trhu práce, ale aj 
opatrenia v ostatných oblastiach po-
litiky, napríklad v školstve, životnom 
prostredí a podobne. 

Neobávate sa ďalších turbulencií 
a dramatického zvratu vývoja na 
trhu práce?

Žiadnych dramatických zvratov 
a turbulencií na našom pracovnom 
trhu sa neobávam. Naopak, všetky 
indície nasvedčujú tomu, že postup-
né, aj keď veľmi mierne hospodárske 
oživenie v ekonomicky rozhodujú-
cich partnerských krajinách, by zna-
menalo rast HDP aj u nás a malo by 
sa v priebehu tohto roka premietnuť 
do stabilizácie a postupného znižo-
vania nezamestnanosti v Slovenskej 
republike. Tri priority, ktoré určila 
Európska rada, zostávajú základným 
politickým rámcom aj pre našu poli-
tiku zamestnanosti.

a) Udržanie zamestnanosti, tvorba 
pracovných miest a podpora mobi-
lity.

b) Zvyšovanie kvalifi kácie a jej zo-
súlaďovanie s potrebami trhu práce.

c) Zvyšovanie prístupu k zamest-
naniu a podporovanie príjmov do-
mácností.

Vážnosť súčasnej recesie je opráv-
neným dôvodom na to, aby sa po-
kračovalo v politike zamestnanosti, v 
aktívnej politike trhu práce a aby sa 
tieto posilnili a zabezpečila sa pod-
pora príjmu pre osoby v najväčšej 
núdzi, aj keď dôjde k očakávanému 
miernemu zvýšeniu HDP. Násled-
ne treba klásť dôraz na postupný 
prechod z krátkodobých krízových 
opatrení na štrukturálne reformy 
trhu práce zamerané na stimuláciu 
potenciálneho rastu a pritiahnutie 
ľudí na aktívny trh práce.  MSPVaR

Dosah a vplyv krízy v roku 2009
ROZHOVOR S GENERÁLNYM RIADITEĽOM ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PaedDr. JÁNOM SIHELSKÝM
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Vedeli ste o tom, že v tzv. 
Besedovom dome na druhom 
poschodí bolo sídlo obvodných 
lekárov OÚNZ Banská Štiav-
nica?

Obvodní lekári: 

MUDr. Štrelinger Jozef a zdra-
votná sestra Kružicová, MUDr. 
Martinovičová Helena a s. Široká 
Vlasta, MUDr. Púčik Vladimír a s. 
Dodeková Agnesa, MUDr. Novák 
Gejza,aj posudkový lekár a s. Lau-
ková Helena, MUDr. Tokár Ján a s. 
Podhradská Elena, MUDr. Korim 
Ján a s. Korimová Iveta, MUDr. Já-
nošová Marta a s. Gregáňová Mag-
da, MUDr. Kupčok. Pre nás mal 
prezývku :Gaštan.“.

Pohotovostná služba: MUDr. 
Bartová Katka. MUDr. Majka Šte-
fan a s. Turčanová Valéria. MUDr. 
Kyjovský Zdeno a s.Bauková Eva, 
plus všetci obvodní lekári a zdra-
votné sestry.

 Revízna komisia: MUDr. Ora-
vec, MUDr. Ležátko a MUDr. 
Obuch.

 Na prvom poschodí vpravo: 
býval majiteľ domu dentista Juraj 
Beseda s rodinou a mal tu aj súk-
romnú zubársku ordináciu. Ženská 
poradňa bola aj na terajšej Pechovej 
ulici č. 3. (Pod starou nemocnicou) 
ako aj v Belházyho dome. Odkedy? 
Dokedy?, píšte.

Detskí lekári:
MUDr. Višňovská Irena. MUDr. 

Nemcová Helena, MUDr. Knie-
buglová Marika, MUDr. Kršák La-
dislav. MUDr. Turoň Ján, MUDr. 
Jankovský Ján, MUDr.Valková Mir-
ka, MUDr. Burianová Božena.

Detské zdravotné sestry: s. 
Trokšiarová Anna, s. Bačíková Jú-
lia vyznamenaná za účasť v SNP, 
s. Letkovičová Irena, neskôr hlav-
ná sestra, s.Kukurová Ružena, 
s.Beňová Anna, s.Chabenová Valé-
ria, s.Fraňová Helena, s.Zennková 
Mária, s.Jackuliaková a s.Rakytová 
Zuzana. 

Ženská poradňa plus pôrodné 
babky: s. Hurtíková, s.Luptáková, 
s.Jackuliaková Emília a s.Rakytová 
Zuzana.

Šoféri LSPP: Chylo, Hrabko 
Ondrej, Ďurian Ladislav, Badinka 
Ladislav, Pecník Annton. Tužinský, 
Koreň Ján, Václavík, Jány Jozef a 
Kohút.

Na prvom poschodí vľavo: bola 
mestská kníhtlačiareň. Pracova-
li tam manželia Anton a Gabriela 
Brettschneiderovci a Jucka Radjan-
ska. Potom tu bol zriadený Červený 
kútik OÚNZ, kde sa konali rôzne 
kultúrne podujatia.

Na prízemí vľavo: bola opravov-
ňa písacích strojov pod vedením 
Ludevíta Packu a pracovníci Trok-
šiar Jozef, Veselý Jozef a Kubala 

Alexander.
Na prízemí vpravo bola predajňa 

Elektro, vedúca predajne Gajanová 
Emília, Neštinová Magda, Čiliako-
vá Kamila. Teraz sa tu nachádza ob-
chodná kancelária Orange.V tomto 
dome neskôr bola slobodáreň Pleta, 
š.p. V súčasnosti budova je v súk-
romnom vlastníctve.

 Ďakujem za spoluprácu p. Anne 
Trokšiarovej ,členkám výboru žen-
skému spolku Živena a MUDr. Viš-
novskej Irenke s manželom, mojim 
priateľom. Najviac nám dalo prácu 
zistiť krstné mená. Až sme na nieko-
ho zabudli, spomínajte a napíšte na 
adresu redakcie Štiavnické noviny 
Banská Štiavnica, Ul.Sládkovičova 
č.1 969 01 alebo E.mail v.poprac@

pobox.sk. Mob: 0908 955 109.
 Teraz spracovávam zoznam pra-

covníkov v bývalej Mestskej verejnej 
nemocnici sv. Alžbety, po našom 
Starej nemocnici Pod Paradajzom. 
Začíname dňom 1. januára 1939, 
keď na miesto riaditeľa nemocni-
ce nastúpil prvý chirurg – MUDr. 
Dionýz Majdák. Začal sa výrazný 
rozvoj nemocnice, keď sa rozšírila 
kapacita lôžok z pôvodných 50 na 
100 postelí.

Lekári, sestričky, pracovníci, pa-
cienti, spomínajte a píšte!!! Čas je 
neúprosný.

Písané v roku Pána 8.januára 
2010.

Vladimír Poprac

zdravotník v rokoch 1967-1977

Potulky starobylou Štiavnicou

Každý, kto bol napríklad 
lyžovať v Alpách, vie, že medzi 
turizmom tam a na Slovensku 
je veľký rozdiel. Či už hovo-
ríme o množstve a kvalite 
poskytovaných služieb, alebo 
o informovanosti a doprave k 
atraktivitám. 

Aké sú príčiny týchto rozdielov? 
Je ich viac, ale jednou z nich je ne-
sporne to, že turizmus tam riadia 
organizácie, ktoré na Slovensku 
zatiaľ chýbajú. Napríklad v Grazi 
má takáto organizácia okolo 3 ti-
síc členov, 3 desiatky zamestnan-
cov a rozpočet niekoľko miliónov 
eur. Organizácia sa nielen stará o 
marketing a propagáciu regiónu, 
ale súčasne vytvára priestor, kde 
sa stretávajú a diskutujú a zlaďujú 

aktivity jednotlivých členov. V or-
ganizácii pre destinačný marketing 
sú všetci tí, ktorí ovplyvňujú turiz-
mus od dopravy až po obchod, 
ukladá im to zákon. Zriedka sa 
tam teda stáva, že „pravá ruka ne-
vie, čo robí ľavá“, ako je tomu často 
u nás. Ak sa napríklad v obci, kde 
je dôležitý turizmus, rozhoduje o 
parkovaní, ochrane pamiatok, prá-
cach v lese a nespočetnom množ-
stve ďalších aktivít, všetci tak robia 
s ohľadom na dopady na turizmus. 
Vopred sa informujú o plánoch a 
navzájom ich koordinujú.

Turizmus v zahraničí pracuje 
lepšie vďaka tomu, že stojí na part-
nerstve. Podnikatelia, verejná sprá-
va aj múzeá a iné atraktivity chápu, 
že ak sa bude dariť destinácii, bude 
sa dariť aj im. Konkurenčný vzťah 

nevylučuje spoluprácu, naopak, 
všetci ťahajú za jeden povraz. Spo-
ločne dvíhajú kvalitu služieb, roz-
víjajú produkt a propagujú sa. U 
nás je spolupráca podnikateľských 
subjektov ešte v plienkach. Ani 
profesijné organizácie nepracujú 
tak, ako by mali a lokálnej spolu-
práci ani nehovoriac. Kým toto ne-
bude fungovať aj u nás, na nejaké 
strategické plánovanie a riadený 
rozvoj turizmu nemožno ani po-
myslieť.

Toto si ako prví uvedomili na 
Liptove, kde založili tzv. klaster 
turizmu. Spoločnú organizáciu za-
ložili tri mestá a 5 silných podni-
kateľských subjektov, aquaparkov a 
lyžiarskych stredísk. My v Banskej 
Štiavnici chceme ísť ešte ďalej a 
podchytiť aj malých poskytovateľov 

ubytovania a služby. Chceme spo-
ločne vypracovať plán, ako posta-
viť turizmus na nohy a zaintereso-
vať všetkých, ktorí môžu pomôcť. 
Bude treba doriešiť parkovanie v 
meste, zaviesť prehľadný vonkajší 
informačný systém, hľadať spôsob 
ako z fondov zlepšiť infraštruktú-
ru: chodníky, cyklotrasy a detské 
ihriská, treba vypracovať spoločnú 
propagáciu regiónu. Uvedomu-
jeme si, že turizmus je najlepšou 
cestou ako uživiť región. V Štiav-
nických vrchoch nevyrastú fabriky 
ani vedecké centrá. Súčasná zlá 
situácia bude určite motivujúcim 
faktorom k lepšej spolupráci. Chce 
to uvedomiť si, že máme spoločný 
cieľ a iba väčšou angažovanosťou a 
spolu ho môžeme dosiahnuť.

Igor Kuhn

Ako a prečo funguje turizmus v zahraničí
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Stredná odborná škola E.M.Šoltés-

ovej 5 969 51 Banská Štiavnica

Vyhlasuje obchodnú verejnú sú-
ťaž o prenájom priestorov. Bližšie 
informácie na www.soulesnickebs.
sk a info. tabuli v SOŠ, E.M.Šoltés-
ovej 5, 969 51 B. Štiavnica.

Členovia výboru SZPB budú 
každý 3. týždeň v mesiaci, v stre-
du, medzi 10. – 12. hod. v Klube 
dôchodcov na Trojičnom námestí 
podávať informácie občanom mes-
ta a okolia o možnostiach právne-
ho využitia výhod, ktoré podľa 
zákona poskytuje Zväz protifašis-
tických bojovníkov. 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 predlo-
žení preukazu je 1 € v hodinách 
určených pre verejnosť

Valentínska Oldies

Pozývame vás dňa 12.2.2010 
od 21. hod. do Pražovne, kde sa 
uskutoční Valentínska „Original 
Oldies“ party. Hrať budú DJ Hymy 
(BŠ) a DJ Drobček (ZV). Treba 
skúsiť niečo nové. Srdečne vás po-
zývame...

Original Oldies Team

Výročná členská schôdza

Slovenský ovocinársky a záhrad-
kársky zväz, Základná organizácia 
v Štefultove vás pozýva na výroč-
nú – členskú schôdzu, ktorá sa 
uskutoční dňa 14.2.2010 o 15. hod. 
v Požiarnej zbrojnici – Štefultov. 
Všetci ste srdečne vítaní.

Okresné predstavenstvo Hnutie 

za demokratické Slovensko-Ľudo-

vá strana 

Vás srdečne pozývajú na Prenčov-
ský pokoní

Chcete zažit staré dedinské 
fašiangové časy s maškarama a 
okoštovat zabíjačkovie dobrôtke 
klbáske, črevká, švankes a pauštik 
a zamaškrtit si na pravej zabíjačko-
vej kapusnici a varenom vínku?

Šecko toto je pre vás prichysta-
nô v utorok 16 .2. 2010 od 15.00 
hod. v areáli kultúrnyho domu v 
Prenčove.

Za občerstvenie nebudete platiť 
ani jeden cent všetko je pre Vás na-
chystanô zadarmo!!!

Tematické sprevádzanie

Mesto Banská Štiavnica, združe-
nie Jantárová cesta a Štátny ústred-
ný banský archív vás v rámci Sve-
tového dňa sprievodcov pozývajú 
na tematické sprevádzanie po za-
ujímavostiach Banskej Štiavnice. 
Stretneme sa v sobotu 20.02.2010 
o 10:00 hod. na Nám. Sv. Trojice. 
Tento raz vám otvoríme dvere his-
torickej budovy archívu, kde vás p. 
Mgr. E. Kašiarová a p. J. Roháč st. 

prevedú priestormi a históriou od 
pivníc až po súčasnosť fungovania 
archívu s najnovšou modernou 
technikou. Vstup zdarma. 

Aikido

Radi by sme vás pozvali na tré-
ningy Aikido – moderného japon-
ského bojového umenia. Aikido je 
bojové umenie pre všetky veko-
vé kategórie. Niekoho chytí viac, 
iného menej, ale každý si v tomto 
umení môže nájsť niečo. Radi vás 
privítame vo Fitku pod Plavárňou: 
Deti: pondelok, streda: 16:30-
17:30, Dospelí: pondelok, streda: 
17:30-19:00, Info: 0915 876 661

„ Ť a ž k o 
je bez teba, 
smutno nám 
je všetkým, 
už nič nie 
je také ako 
bolo predtým. Už navždy ti 
prestali hviezdy svietiť a slnko 
hriať, ale tí, čo ťa radi mali, 
neprestanú spomínať.“

Dňa 16.2.2010 si s bolesťou 
v srdci pripomíname 15. vý-
ročie, keď nás navždy opustil 
náš drahý syn Mirko Mozola. 
S láskou spomínajú rodičia, 
dcéra Nikolka, sestra s rodi-
nou.

„Hviezda 
Ti nesvieti 
a slnko ne-
hreje už sa k 
nám nevrá-
tiš, už nie je 
nádeje...“

Dňa 13. februára 2010 si 
pripomenieme 10. výročie, čo 
nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a deduško 
Július Antal. S láskou spomí-
na celá rodina. 

Blahoželanie
Dňa 15. 

2. 2010 sa 
dožíva krás-
neho život-
ného jubilea 
95 rokov 
naša mama, stará a prasta-
rá mama Jozefa Oravcová zo 
Štefultova. „Opäť nastal deň 
v roku jediný, keď budeš slá-
viť svoje narodeniny. Preto Ti 
prajeme stoj, čo stoj aby Tvoj 
život krásny bol a hojne lásky 
bolo v ňom. Nech ruže sypú 
sa Ti, nech každá hojná túžba 
splní sa Ti, nech nepoznáš lá-
sky klam, to ti prajeme k Tvo-
jim narodeninám. Zo srdca 
praje dcéra Marta Lauková s 
manželom a ostatná rodina. 

OZNAMY

Oznamy

V uplynulých dňoch nás a nielen 
nás dosť chladom a snežením sužo-
vala zima. Opäť nám príroda ukáza-
la svoju silu a presvedčila o potrebe 
prijať jej prejavy a rozmary a zároveň 
o potrebe byť pripravení na odstra-
ňovanie a likvidovanie následkov jej 
prejavov.

Sneženie, ktoré sme zaznamenali v 
uplynulých dňoch, bolo normálnou 
súčasťou zimy. Aj tak však mnohých 
potešilo, iných nahnevalo a ďalších aj 
„zaskočilo“. Všetkým však nezostá-
valo nič iné ako vyrovnať sa s daným 
stavom a aj v meste zabezpečovať 
priechodnosť a zjazdnosť komuniká-
cií, peších aj dopravných, aby mohol 
život mesta ako organizmu fungovať.

Túto úlohu plní samospráva nášho 
mesta aj pri riešení krízových situácií 
prostredníctvom svojich Technických 
služieb mesta a ostatných organizácií. 
Plniť túto úlohu sa darí niekedy lep-
šie, inokedy menej, ako všetko v kaž-
dej ľudskej činnosti.

Sledujúc vývoj situácie, bol som 
veľmi milo prekvapený vo štvrtok 
ráno 4.2. t.r., keď boli všetky hlavné 
komunikácie a chodníky zjazdné, 
preorané a mesto aj vypratané od 
snehu, ktorého predtým pripadlo ne-
úrekom. Dobré bolo aj to, že v meste 
neboli zvýšené kopy odprataného 
snehu, ktoré by pri oteplení uvoľňo-
vali topiacu sa vodu, v nočných ho-
dinách namŕzajúcu a spôsobujúcu 
ďalšie problémy. 

Za takýto postup pri riešení prob-
lémov sa chcem vedeniu mesta a 
ostatným organizátorom a realizáto-
rom poďakovať. Uvedená skutočnosť 
svedčí o tom, že stále platí „ak sa 
chce, tak sa dá“. Svedčí to o dobrom 
„Operačnom pláne zimnej údržby“ 
a správnom nasadení síl a prostried-
kov na odstraňovanie následkov 
mimoriadnej udalosti v správnom 
a vhodnom čase. V nemalej miere k 
dobrému zvládnutiu situácie prispeli 
aj mnohí naši spoluobčania, ktorí sa 
nehanbili a sami vyšli s lopatami a 
zabezpečovali priechody chodníkov, 
vstupov do domov a ich okolitých 
priechodov. Tento trend občianskej 
spolupatričnosti a súčinnosti s naším 
mestom treba v budúcnosti ešte via-
cej rozširovať a uplatňovať. Ak som sa 
k tejto situácii odhodlal vyjadriť, viem 
o čom hovorím (píšem).

Prajem si, aby takýto dobrý prístup 
k veci bol uplatňovaný aj v dobách 
budúcich pri riešení mimoriadnych 
situácií k spokojnosti nás občanov 
mesta a vôbec príjemného života v 
ňom. Ján Petrík, st

Milé prekvapenie, poďakovanie

„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 

Organizátori

Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na
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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

OZ Záchrana zvierat spravujú-
ce útulok v Banskej Štiavnici 
má momentálne 21 psíkov, 
pre ktorých hľadá domov. Do 
útulku v Banskej Štiavnici 
chodia členovia a dobrovoľ-
níci deti, ktorí každý deň po 
príchode  zo školy, utekajú 
ku svojim psím kamarátom. 
Učia sa len večer, aj keď si už 
nesmierne unavené, venujú 
sa tejto záslužnej práci. Títo  
dobrovoľníci ako i členovia sa 
dennodenne starajú o psíkov. 

Musia vyčistiť voliéry, doniesť 
vodu zo studničky  /lebo v zime je 
v útulku zamrznutá voda / ísť so 
psíkmi na lúku a stráviť s nimi 1 – 
2 hodiny, celkovo v útulku 3 hodi-
ny denne. Deti prichádzajú domov 
mokré až po spodnú bielizeň, špi-
navé, zaskákané od psíkov.

Túto obetavú prácu robia čle-
novia ako i deti a mládež s veľkou 
láskou bez akejkoľvek fi nančnej 
odmeny. OZ Záchrana zvierat 
spravujúca útulok  si musí na chod 
útulku zohnať peniaze. Práca v 
útulku ako i chod celého útulku je 

namáhavá a náročná, práca. Bez 
obetavých členov a detí by  útulok 
nemohol exisťovať.Za 5 rokov svo-
jej činnosti OZ Záchrana zvierat 
spravujúce útulok, našlo skutočný 
domov ku dnešnému dňu  700 psí-
kom. Každý deň pribudne jeden 
– 2 psíky z ulice.  Väčšinou sú to  
sučky, ktoré dlhšie ostávajú v útul-
ku, málokto si ich chce vziať, aj po 
sterilizácii.

  OZ Záchrana zvierat, spravujú-
ce útulok, zachraňuje túlavé, opus-
tené, a týrané psy. Prácu v útulku je 
náročná, vzhľadom na to, že vyža-

duje každodennú starostlivosť, ale 
je i  nesmierne krásna. Pocit šťastia 
prežívajú všetky deti aj členovia pri  
záchrane každého psíka, aj vtedy, 
keď im nájdu skutočný domov.

Ak chcete pomôcť útulku v Ban-
skej Štiavnici, sme  tam každý deň 

od 16.00 hod. a v sobotu a v ne-
deľu od 15.00 hod. 

Ak chcete prispieť na útulok, 
naše č. účtu je 1932369451/0200

Ak si chcete vybrať psíka, kon-
takt je : 0905 463 058

 
OZ Záchrana zvierat

Predstavujeme útulok

!!!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. .......................................................
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Ajka je vhodná do rodinného domu aj k deťom, má 2 roky
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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. 

Štvrtok 18.2 

SUD PRACHU
Fran./Juh./Gre./Maced./Tur., 1998,MP 15, 98 min,Vstupné: 2 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod
Vo fi lme sledujeme balkánsku metropolu ako bezútešné územie, na ktorom sa odohrávajú každodenné osudy pozostalých po občianskej 
vojne. Vyzbrojení revolvermi a nožmi sa vrhajú do víru noci, aby si dokázali, že sú ešte nažive. Mladík podráždený dlhým čakaním na vodiča 
terorizuje posádku autobusovej linky. Dievča, ktoré sa stalo objektom jeho sexuálneho ponižovania, sa v ďalšej časti rozprávania stretáva 
s priateľom. Namiesto útechy a nehy je však odpoveďou surové obviňovanie z toho, že udalosť sama vyprovokovala zvádzaním útočníka. 
Vzápätí pár znova poslúži ako obeť sadistických hrádok neznámeho tyrana a jeho poskoka.

Sobota 20.2.

NEZVRATNÝ OSUD 4
USA 2009, 82 min., MP 18,Vstupné: 2 Euro, začiatok premietania: 18:30 hod
Mal to byť len obyčajný deň plný zábavy na automobilových pretekoch. Zmení sa však na nočnú moru, keď má Nick O’Bannon hroznú 
predtuchu, v ktorej bizarný reťazec udalostí spôsobí hromadnú zrážku závodných áut, horiace úlomky sa rozletia medzi divákov, brutálne 
zabijú jeho kamarátov a na neho samého padne tribúna. Keď sa Nick z tejto príšernej vízie preberie, spanikári, presvedčí svoju priateľku Lori 
a kamarátov Janet a Hunta, aby odišli... stihnú to len pár sekúnd predtým, ako sa Nickova vízia stane strašnou skutočnosťou.

5. – 7. marec 2010

ZIMOMRAVENIE  DETSKÝ FESTIVAL
Rozprávková čajovňa, netradičná prehliadka Nového zámku, Dom tvorivých zimomriavok, 
veľká šifrovacia hra v centre, bábkové divadlá, super zľavy a iné prekvapenia.
Viac na www.banskastiavnica.sk., vstupenky v predpredaji už čoskoro!
Pripravujeme:
5. apríl 2010, Martin Babjak a Daniel Buranovský.
Vstupenky v predpredaji čoskoro!

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

centra. Správne znenie Krížovky z 
č.4/2010 znie: „Človek musí byť pri-
pravený veľmi dlho držať otvorené 
ústa kým mu do nich vletí pečený 
holub“. 3,50€ vyhráva Ján Petrík, 

Dolná 23, Banská Štiavnica
V tajničke sa ukrýva výrok E. Les-

sinsa: „Na svete jestvuje nanajvýš 

jedna... (dokončenie v tajničke)

A., Ovial, vozidlo, omotaj, vy-
pracovaný postup, jód, B., 3. časť 
tajničky, eman, C., Neber, obára, 
väzenie nárečovo, D., Ťažký kov, 
lavór bez dĺžňa, hlasuje, kyslík, E., 
Zviera s mocnými zubami, spel si 
básnicky, práva naopak, F., Obilni-
na, 1. časť tajničky, mesto v Mau-
retánii, G., Naša politická strana, 
baňa na skaly, spojka, skupina, 
nehovoriaca, H., Česká skupina J. 
Korna, uväzoval, vodivá látka, I., 
Dáma, dával do pásu, oceán, J., 
Slovenské mesto, morský živočích, 
francúzsky revolucionár, K., Ta-
liansky spevák, plť, mláďatá kačky, 
L., Poľahli, zvyk, koniec tajničky, 
nula.

1., Oblok, 2. časť tajničky, 2., 
Ruský súhlas, patriaci Elovi, zvu-

čal, popevok, 3., Mesto na východ-
nom Slovensku, osobné zámeno, 
ozn. áut Bohumín, 4., Liter, mesto 
vo Švajčiarsku, severozápad, lava 
naopak, 5., Predstavitelia, organizá-
cie, chyť, spojka, 6., Somár, obyvateľ 
SR, osobné zámeno, 7., Ozn. áut 
Zambie a Talianska, otec zriedkavo, 
vyrobená z mäsa, 8., Stará mama 
zriedkavo, štíhla stavba, patriaci 
Zorovi, 9., Osobné zámeno, polia, 
predmety na predaj, 10., Rieka v 
Nemecku, mal sny, spoluhlásky slo-
va kuk, 11., Drží sa na vode, lama 
naopak, mesiac lásky, 12., Patriaca 
Lírovi, ozn. áut Holandska, bitky, 
13., Zvuk pri porezaní do krku, 
prajete, ženské meno, vodík, 14., 
Nie široká, zn. sporákov, toto, 15., 
4. časť tajničky, kyslík.

Pomôcky: Užhorod, Davos, Isar, 
Mače, Kora, BH, Albano 

Pripravuje: A. Rihová

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

KRÍŽOVKA
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Patrí k Štiavnici snáď odjakži-
va. Útly prostoduchý človiečik 
v baretke s trochu naštrbeným 
úsmevom od ucha k uchu, 
objavujúci sa všade tam, kde 
by sme ho nečakali. Bludná 
hviezda, radosť s čistým srd-
com a večné dieťa -  Edko.

Narodil sa z lásky, len krátko po 
vojne 5.augusta 1945, ako prvoro-
dené dieťa manželov Wágnerovcov. 
Neskôr k nemu pribudli tri utešené 
sestričky Valika, Anka a Evka. V 
útulnej izbe s vianočným stromče-
kom  si prezeráme  staré čiernobiele 
fotografi e šťastnej rodinky, ktorá 
ešte netuší, aké trápenie jej osud 
nadelí, keď malý Edko ochorie na 
zápal mozgových blán s trvalými 
následkami. Diagnóza, ako rozsu-
dok na doživotie. Jediný syn, ktorý 
mal byť pilierom a pokračovateľom 
rodu, sa stal jeho najzraniteľnejším 
členom. Dieťa, ktoré už nikdy ne-
dospeje, žijúce vo vlastnom svete, 
úplne závislé od starostlivosti svo-
jich najbližších. ,,Vedeli sme, že nás 
mamička ľúbi, aj keď Edkovi sa tej  
pozornosti a lásky 
dostávalo najviac.“ 
Povedali s odstupom 
mnohých rokov a s 
pochopením v hla-
se, pani Evka a pani 
Valika Wágnerové. 
Anka žije s rodinou 
v Kremnici. ,,Mamič-
ka sa neustále o neho 
obávala, viedla k sluš-
nosti a bohabojnosti, 
trpezlivo mu opako-
vala, čo sa smie a čo 
nie, aby mu vonkajší 
svet neublížil. Jeho budúcnosť bola 
príčinou mamičkiných bezsenných 
nocí. Aj na nemocničnom lôžku, 
krátko pred smrťou prosila, aby 
sme len dbali o Edka.“ Zdvihla som 
zrak od fotografi í a s nesmiernou 
úctou som sa pozrela na dve obdi-
vuhodné dámy, sediace oproti mne. 
Len vďaka ich obetavej sesterskej 
láske sa Edkov život ani po smrti 
rodičov veľmi nezmenil. Má útulný 
a bezpečný domov, kam sa vracia 
zo svojich potuliek mestom, alebo 
z  každodennej svätej omše. Je vždy 
upravený, oholený, čisto a teplo ob-
lečený.Za domom má svoju drevár-
ničku, polienka a triesočky, ktoré 
ho neustále zamestnávajú, pretože 
prácu s drevom miluje. A neslo-
bodno zabudnúť na jeho malý vzác-

ny pokladík, pozostávajúci z  mincí, 
ktorých hodnotu si určuje podľa 
vlastných kritérií. Nové euro sa mu 
vraj nepáči, ale ligotavé 50centovky 
sú mu sympatické. Mnohé z nich 
si dokonca sám ,,zarobil“, pretože 
Edko veľmi ochotne pomôže a po-
slúži, keď treba. Spomínam si, ako 
kedysi chodieval k oknám starej 
pôrodnice a hovoril nám, že sme 
ako anjeliky. Poslali sme ho s lístoč-
kom na nákup do neďalekej cuk-

rárne. Vrátil sa po troch dňoch, so 
šťastným úsmevom, čerstvými kré-
meškami a do haliera presným vý-
davkom. A ešte má rád nedeľu, pre 
všetky nedeľné omše, na ktorých 
nesmie chýbať. Občas sa mu stane, 
že sa niekde pozabudne a príde do 
kostola neskoro, ale kto by sa už za 
to na neho hneval? Edko je v kos-
tole tak často, že  bez problémov 
odslúži omšu aj sám sebe. Veľmi si 
obľúbil pána kaplána Štefana Legé-
nyho, ktorý momentálne pôsobí v 
Banskej Belej. Najviac starostí má 
pred Vianocami. Chodí po meste a 
dozerá, či nad hlavnou ulicou svie-
tia hviezdičky, či sú  všetky vianoč-
né  stromčeky na svojom mieste, či 
sú vyzdobené obchody. Akýkoľvek 
zistený ,,nedostatok“ ho vie poriad-

ne znepokojiť a ešte dlho doma pre-
mýšľa, prečo niektoré výklady nie 
sú vyzdobené. ,,Občas sa stane, že  
príde domov a usedavo plače. Po-
kúšame sa ho utešiť, pýtame sa, čo 
ho trápi, aký deň prežil, čo mu kto 
povedal, či mu niekto neublížil…“ 
uberal sa náš rozhovor k vážnejším 
témam.

,,Edko má problémy s pravým 
členkom, kde sa mu už dávnejšie 
objavili Bércove vredy. Dostať ho 

na vyšetrenie je priam 
nemožné, pretože má 
zafi xované v pamä-
ti, že mamička sa už z 
nemocnice nevrátila.“ 
Dozvedela som sa, že 
po konzultácii s MUDr. 
Vojtášom, (niekedy aj 
pomocou fotografi e), 
ho ošetruje sestra Evka, 
na ktorú je Edko veľmi 
naviazaný. Aká čistá vie 
byť radosť, taký úprimný 
býva žiaľ tohto večného 
dieťaťa. Vtedy sa schúli v 

kúte kúpeľne a  plače za mamičkou, 
ockom a všetkými, ktorých mal rád, 
lebo nechápe, že už nie sú s ním. Sú 
chvíle, keď sa cíti osamelý. Jeho city 
ovplyvňujú najmä ľudia, ktorých 
denne stretáva. Tí, čo sa mu milo 
prihovoria, aj tí, čo ho prehliadajú, 
ale najmä tí, čo sa na ňom smejú po 
tom, ako mu ponúkli alkohol. Bu-
dem rada, ak ich tieto riadky pri-
nútia prehodnotiť svoj postoj voči 
nešťastiu iných.

Edko Wágner patrí k tomuto 
mestu. Bludná hviezda uličiek a ob-
chodíkov, tichý hosť svadieb, osláv 
i pohrebov. Prostoduchý človiečik, 
ktorý je úprimnosťou a čistotou 
srdca tak blízko Bohu. V tomto 
roku  oslávi v kruhu svojich sestier 
už 65.narodeniny. Janka Bernáthová

Bludná hviezda nášho mestaDETSKÝ

PRÁZDNINOVÝ TÁBOR

Základná škola s Materskou 
školou M.Hella , Štiavnické Bane

Organizuje v termíne jarných 
prázdnin od 22.02 do 26.02.2010 
prímestský tábor. Program pre 
deti bude veľmi bohatý a roz-
manitý – tvorivé dielne, zimné 
športové hry , koníky a dravce , 
premietanie rozprávok a iné za-
ujímavé aktivity. V cene 5 eur na 
deň sú zahrnuté denné aktivity , 
obed , olovrant, nápoje.
Blizšie informácie na tel.č  

0948519958

ZŠ s MŠ  M. Hella Štiavnické Bane, 

ZUŠ  a mesto Banská  Štiavnica

Vás srdečne pozývajú
Dňa 14.02.2010 o 17: 00 hod

na Námestie sv. Trojice v Ban-
skej Štiavnici, kde budete mat je-
dinečnú možnosť, prejaviť svoju 
lásku výnimočným spôsobom. V 
nádhernej večernej atmosfére pl-
nej žiary sviečok a ohníka , krás-
nej hudby máte možnosť zavesiť 
Vaše Valentínske ale aj iné zami-
lované odkazy a priania priamo 
na Trojičný stĺp a tak s Vašou 
láskou pri poháriku horúceho 
Valentínskeho nápoj zažiť výni-
močný deň sv. Valentína.
Tešiť sa môžete na ...

Hromadné  vypustenie lietajú-
cich lampiónov ŠTASTIA, atmo-
sféru ohňa a sviečok. Valentínsky 
napoj , krásne Valentínky. 

 ZŠaMŠ ŠB
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Edko Wágner vždy s úsmevom na tvári...
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V dňoch 29.-31. januára 2010 
sa uskutočnil na ľadovom 
ihrisku vo Svätom Antone VI. 
ročník hokejového turnaja O 
putovný pohár Café Madeira. 
Hlavným usporiadateľom bol 
p. Jozef Kružlic. Na turnaji 
sa zúčastnili štyri hokejové 
kluby: HK Ilija, HK Sitňan Šte-
fultov, HK Drieňová a obhajca 
vlaňajšieho prvenstva HK 
Svätý Anton. 

Piatok 29.1. 

HK Drieňová – HK Sitňan Šte-
fultov 2 : 5 ( 0:1, 2:3, 0:1 )

Góly za HK Drieňová: V. Caba-
ník 2

Góly za HK Sitňan Štefultov: S. 
Burian, M. Maruniak, M. Jakubík, 
M. Peťko, P. Burian

HK Sv. Anton – HK Ilija 6 : 4 ( 
3:0, 3:0, 0:4)

Góly za HK Sv. Anton: M. Kmi-
niak 3, J. Halaj 3

Góly za HK Ilija: M. Pavlík, M. 
Šmíd, Š. Papaj, V. Cengel
Sobota 30.1. 

HK Ilija – HK Drieňová 7 : 2 ( 
2:0, 3:0, 2:2 ) 

Góly za HK Ilija: P. Michálek 2, 
M. Chovan 2, M. Šmíd 2, V. Mráz

Góly za  Drieňová: P. Ivanič, J. 
Ladziansky

HK Sitňan Štefultov – HK Sv. 
Anton 0 : 1 ( 0:1, 0:0, 0:0 )

Góly za HK Sv. Anton: M. Kmi-
niak
Nedeľa 31.1.

HK Ilija – HK Sitňan Štefultov 

1 : 6 ( 0:2, 0:0, 1:4 ) 
Góly za HK ILIJA: P. Michálek
Góly za HK Sitňan Štefultov: P. 

Kniebugl 2, P. Brzík, M. Maruniak, 
S. Burian, P. Burian

HK Sv. Anton – HK Drieňová 
14 : 3 ( 6:0, 2:1, 6:2 )

Góly za HK Sv. Anton: J. Binder 
2, M. Kminiak 5, B. Kanda 5, J. 
Hikl, J. Halaj

Góly za Drieňová: V, Cabaník, 
M. Déneši, R. Nigríny

Najlepší brankár turnaja: Michal 
Binder / HK Sv. Anton /

Najlepší obranca turnaja: Michal 
Kosorín / HK Sv. Anton /

Najlepší strelec turnaja: Michal 
Kminiak / HK Sv. Anton /

Všetky zápasy turnaja sa niesli v 
skvelej atmosfére. HK nesklamali 
a prekvapili obetavou a dynamic-
kou hrou, ktorá obecenstvo držala 

v napätí 
až do po-
sledných 
s e k ú n d 
zápasu a 

zahrievala ich v mrazivom počasí. 
Chcem sa touto cestou poďakovať 
hráčom za skvelé športové výkony, 
rozhodcom p. J. Kosorínovi, M. 
Kminiakovi a J. Binderovi za do-
hľad nad fair play  a obecenstvu za 
skvelú atmosféru. Veľká vďaka pat-
rí sponzorom, ktorí tento turnaj 
podporili: Elektroindukt – p. Ja-
kubík, Ing. Ján Čamaj, Meštianska 
pizzéria, p. Jaroslav Lupták – Zubr 
Aréna, p. Ondrej Binder – Ranč 
Nádej, Pekáreň Anton-Antol, te-
sárska fi rma Ján Hikl, f. Victory 
– Vladimír Majerský, Potraviny – 
Lívia Macková, obchodno-staveb-
ná f. BATO – Milan Babjak, RD 
Prenčov.   

A na záver poďakovanie orga-
nizátorom hokejového turnaja a 
všetkým, ktorí prispeli k príprave 
a zdarnému priebehu tohto výni-
močného podujatia. AB

VI. ročník hokejového turnaja

1. HK Sv. Anton 3 3 0 0 21 : 7

2. HK Sitňan Štefultov 3 2 0 1 11 : 4

3. HK Ilija 3 1 0 2 12 : 14

4. HK Drieňová 3 0 0 3 7 : 26

Cez víkend 6.2.2010 sa konala v 
Brne Medzinárodná súťaž v pretlá-
čaní rukou pod názvom Golemova 
ruka. Na súťaži sa zúčastnilo cca 
150 borcov z 8 krajín. Zo Sloven-
ska štartovalo 150 borcov, ktorí 
získali 6 zlatých, 6 strieborných a 
2 bronzové medaily. Banskú Štiav-
nicu reprezentovali 5 borci z AWK 
Banská Štiavnica. Prinášame vý-
sledky:
Kategória do 70 kg:

Pavol Getler – 2. miesto: pravá 
ruka, 6. miesto: ľavá ruka

Kategória do 80 kg:
Roman Tenkel – 3.miesto: pravá 

ruka, 3. miesto: ľavá ruka
Kategória do 90 kg:

Michal Kyjovský – 7. miesto: 
pravá ruka
Kategória do 100 kg:

Juraj Hrabko: umiestnil sa do 
10. miesta
Kategória nad 100 kg:

Radoslav Dobrovič – 1. miesto 
ľavá ruka.                  Blahoželáme red

Golemova ruka 2010

Víťazstvo LN TRADE na stoloch 

Janovej Lehoty

Hráči LN TRADE odohrali 
ďalší zápas V. ligy v stolnom te-
nise, tentoraz na stoloch Janovej 
Lehoty. Hráči súpera zaskočili 
družstvo LN TRADE bojovným 
výkonom a skoro sa postarali o 
prekvapivý výsledok. Zodpoved-
nosť na plecia nakoniec prevzali 
"veteráni" Prokaj a Sedilek, ktorí 
stretnutie doviedli do víťazného 
konca, keď sa na výhre LN TRA-
DE podieľali spolu 7 bodmi.

Na tomto mieste by sme chceli 
poďakovať majiteľovi "Reštau-
rácie Pod starým mestom" pánu 
Pavlovi Denkovi za obetavý prí-
stup, keď družstvo LN TRADE 
po poruche auta zaviezol do Ja-
novej Lehoty, a stretnutie sa tak 
mohlo odohrať.
Janova Lehota - LN TRADE  8:10

Body za LN TRADE: štvorhry: Pro-
kaj /Sedilek, Dobrovičovci Martin + 
Laco

dvojhry: Sedilek a Prokaj po 3, 
Martin Dobrovič 2      JS

V. liga v stolnom tenise

Klasická masáž

Chrbtica je pohybovou osou 
celého tela. Je tiež orgánom rov-
nováhy a z tohto hľadiska pracu-
je ako refl exne riadená funkčná 
jednotka. Musí byť dostatočne 
pevná, aby chránila  miechu 
a dostatočne pohyblivá, aby 
umožnila pohyb trupu. Vlnité 
zakrivenie jej dáva pružnosť a 
zmierňuje nárazy. Aj napriek 
tomu u nás pribúdajú ľudia – 
typické pre súčasnú dobu - s 
bolesťami chrbta. Tieto súvisia s 
nedostatkom pohybu, sedavým 
zamestnaním, alebo naopak s 
jednostranným preťažovaním 
(sedenie pri PC, stresy).

Mnohé problémy sa dajú od-
strániť pravidelnou masážou, 
pri ktorej sa uvoľňujú preťažené 
svaly, prekrvia sa nedostatoč-
ne vyživené a stuhnuté šľachy, 
uvoľnia sa zatuhliny – spazmy. 
Pri klasickej masáži sa používa 
sústava masážnych hmatov (tre-
nie, vytieranie, roztieranie, hne-
tenie, tepanie, chvenie), ktoré na 
telo klienta pôsobia liečebne a 
relaxačne. Kombinácia dotyku a 
kvalitného masážneho oleja pri-
spieva k dokonalému uvoľňova-
niu, odstráneniu  svalového na-
pätia, odstráneniu stresu. Bližšie 
info: 0908 648 707.

Zuzana Švidroňová
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INZERCIA

Kariéra

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“.

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

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

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

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 Ban- 
skej Štiavnici, na ulici A.T.Sytnian-
skeho 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

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

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

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

Predám murovanú garáž na Les- 
níckej ul. Cena: 5 000 €. Dohoda 
možná, tel.č.: 0907 752 406

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

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

Predám Opel Corsa 1.2 r. výr.  
1995, 5 dverový tmavý modrá me-
talíza, garážový, sezónne pneumati-
ky na diskoch. Cena 1300 €. Možná 
dohoda, kontakt: 0902 839 837

Predám suché palivové drevo  
štiepané, dĺžka 33 cm, tel.č.: 0918 
594 753

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

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

Ponúkame voľné pozície kuchár,  
čašník v novootvorenom pivovare 
v centre mesta. Požiadavky: vzde-
lanie a prax v odbore, prax v za-
hraničí vítaná. Žiadosť a životopis 
zasielajte na ERB - Eduard Rada 
Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica, alebo e-mail: lu-
cia.radova@erb-breweries.sk

Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  
164 590

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.–zmiešaná
Streda: 14,00–19,00 hod. – ženy, 

19,00-20,30 hod.-zmiešaná
Štvrtok:14,00–20,00hod.– muži
Piatok: 14,00 - 20,00 hod. ženy
Sobota: 14,00 - 18,00 hod. - 

muži,18,00–21,00 hod.–zmiešaná
Nedeľa: 14,00–20,00 hod.– zmie-

šaná
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
Perm. dospelí: 20 vstupov/20 €
Perm. dospelí: 10 vstupov/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 dosp.: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


