
Nový riaditeľ úradu BBSK
Od piatku 13. apríla sa ním stal  
Ing. Štefan Šulek, ktorý vystriedal  
Ing. Petra Novotňáka. str.2

Ekodeň u nás
V našom meste sme si dôležitosť 
ochrany prírody pripomenuli v 
slnečný piatok 20. apríla. str.5

Rozpis LSPP
Zoznam poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti  
v mesiaci máj 2012. str.4

26. apríla 2012 číslo 16 ročník XXiii cena 0,30 €

InzercIa dočítate sa 

Výstavba kanalizácie
Harmonogram postupu prác na ka
nalizácii v MPR Pod starým mes
tom a uliciach Mierová, Botanic
ká, Staromestská, Vodárenská, 
Úvozná, Malá Okružná, Katova a 
Spojná v Banskej Štiavnici. Všetky 
práce by mali byť dokončené do no
vembra 2013. •7.str.

Životné jubileum
Ing. Ján Ivanič, čestný občan Ban
skej Štiavnice, sa 23. apríla dožil 
svojich sedemdesiatin. •8.str.

Naši futbalisti stále bez výhry
Ďalšia vysoká prehra! Tentokrát sa 
pod ňu podpísal aj prístup niekto
rých mladých hráčov. •11.str.

V šk. roku 2011/2012 sa 
spojili Stredná odborná škola 
Ľ. Greinera (v 9. čísle ŠN 
sme písali o jej 50. výročí) 
a Stredná odborná škola 
obchodu a služieb. Súčasnou 
riaditeľkou je PhDr. Viera 
Gregáňová. Požiadali sme ju o 
odpovede na naše otázky.

Pani riaditeľka, priblížte nám v 
krátkosti históriu Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb.

História školy sa začala písať pred 
vyše 130 rokmi, keď obchodníci slo
bodného kráľovského mesta Banská 
Štiavnica a Banská Belá založili Ku
peckú školu pre učňov. Od tohto ob
dobia prešla škola rôznymi zmena

mi, transformáciami, ale nepretržite 
funguje až po súčasné obdobie. 

Čo viedlo k spojeniu dvoch 
štiavnických škôl?

Vytvorenie Spojenej školy je spä
té s racionalizáciou stredných škôl, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsob
nosti Úradu BBSK.  •4.str.

Predstavujeme Spojenú 
školu v Banskej Štiavnici

Dni slovenskej kultúry 
v Moravskej Třebovej
Zástupcovia mesta Banská 
Štiavnica v zložení zástupca 
primátorky JUDr. Dušan 
Lukačko, poslanec VÚC BBSK 
Ing. Marián Zimmermann, 
poslanci MsZ Ľubomír Barák 
a Ing. Ján Mojička sa v dňoch 
19. - 21. apríla 2012 zúčast-
nili v partnerskom meste 
Moravská Třebová na otvorení 
festivalu Dni slovenskej 
kultúry. 

Z tohto dôvodu sme oslovili vice
primátora JUDr. Dušana Lukačku, 
aby nám prezradil viac o tomto po
dujatí. •3.str.

MsZ rokovalo 
o jedinom 
bode
Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala 
na 19. apríla rokovanie 
Mestského zastupiteľstava.
Neprítomní (ospr.): Ing. Juraj 
Čabák a Ing. Peter Mravec.

MsZ schválilo:
súhlas pre budúceho vlastníka  -
Domova mládeže na Povrazní
ku na prestavbu na bytové 
domy a priestory pre obchody 
a služby,
zámer mesta Banská Štiavnica  -
odkúpiť dva rekonštruované 
bytové domy na Povrazníku za 
podpory dotácie od MDVaRR 
SR ŠFRB a uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve s úspešným 
uchádzačom vo verejnej súťa
ži ako budúcim vlastníkom na 
odkúpenie dvoch zrekonštruo
vaných bytových domov s prí
slušenstvom. Za tento návrh 
hlasovali všetci prítomní po
slanci.

MsZ poverilo:
primátorku mesta ďalej roko -
vať s budúcim vlastníkom Do
mova mládeže na Povrazníku 
o jeho rekonštrukcii na byto
vé domy a podmienky odpred
aja zreknštruovaných bytových 
domov do vlastníctva mesta 
Banská Štiavnica. redakcia ŠN

Naši poslanci v Moravskej Třebovej. foto ľubomír barák

t ý ž d e n n í k 
mesta 
bansk á 
štiavnica
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z programu
primátorky

Stretnutie so 
samosprávou
Srdečne vás pozývame na 
stretnutie občanov volebného 
obvodu č.1 (Staré mesto, 
centrum mesta a bližšie 
okolie), so zamestnancami 
Mestského úradu a poslancami 
Mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční dňa 2. mája 
2012 (streda) o 16:00 hod. v 
Kultúrnom centre (bývalý 
KaSS), Kammerhofská 1. 

Na stretnutie môžu prísť však 
aj ostatní obyvatelia nášho mesta, 
nielen z volebného obvodu č.1, kto
rí by chceli vyjadriť svoj názor na 
súčasnú platnú legislatívu v oblasti 
podnikateľskej činnosti a času pre
vádzok služieb v našom meste.

Diskusia sa bude týkať nasle-
dovných otázok: 

zmeny vo VZN mesta Banská  -
Štiavnica č.5/2011 o podnika

teľskej činnosti a určení pravi
diel času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na úze
mí mesta,
rozšírenie otváracích hodín pod -
niku Penzión Cosmopolitan I.  
ubytovanie  reštaurácia  kavia
reň  bowling, 
obmedzenie času prevádzky po -
hostinských zariadení a diskoté
kových podnikov v meste Ban
ská Štiavnica,
Informatívna správa Mestskej po -
lície a Obvodného oddelenia poli
cajného zboru v Banskej Štiavnici 
o porušovaní verejného poriadku 
a zákazu požívania alkoholických 
nápojov na verejnosti,
Informatívna správa o výsledku  -
rokovania s podnikateľskou ve
rejnosťou zo stretnutia konané
ho dňa 24. februára 2012.

Dušan Lukačko,
zástupca primátorky mesta

Blahoželanie
Touto cestou by som chcela za

blahoželať Ing. Štefanovi Šuleko
vi k zvoleniu za nového riaditeľa 
úradu Banskobystrického samo
správneho kraja v Banskej Bystri
ci. Prajem mu v mene obyvateľov 
Banskej Štiavnice ako aj v mene 
svojom v jeho novej funkcii veľa 
úspechov a dobrých rozhodnutí 
a v osobnom živote veľa zdravia, 
šťastia, optimizmu a rodinnej po
hody. 

S úctou Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

23. apríla
Pracovná porada k verejným  �
obstarávaniam  projekty EÚ.
Uskutočnilo sa pracovné roko �
vanie so zástupcami HaZZ.
Slávnostné prijatie Ing. Jána  �
Ivaniča pri príležitosti jeho ži
votného jubilea. 

 
24. apríla

Pracovné rokovanie so zástup �
cami Wyzsza szkola turystyki 
i ekologii w Suchej Beskidzkiej 
(Poľsko) spojené s podpísaním 
Dohody o spolupráci. 

25. apríla
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Zasadnutie Mestského zastupi �
teľstva v Banskej Štiavnici.

26. apríla
Valné zhromaždenie spoloč �
nosti Bytová správa, s.r.o., v 
Banskej Štiavnici.
Pracovné rokovanie na Minis �
terstve životného prostredia 
SR v Bratislave k projektu zber
ný dvor.

 
27. apríla

Účasť na členskej schôdzi SZTP  �
v Banskej Štiavnici.
Účasť na 8. ročníku kultúrno �
spoločenského podujatia NÁC
KOVA ŠTIAVNICA. 

Andrea Benediktyová

Poškodzovanie cudzej veci 
Doposiaľ neznámy páchateľ v 
čase od 17:00 dňa 29. marca 2012 
do 8:15 dňa 30. marca 2012 v 
Banskej Štiavnici na Ul. Dolná 
pred vchodom č. 37 nezisteným 
spôsobom poškriabal ľavé zad
né dvere na odparkovanom mo
torovom vozidle W Sharan, čím 
majiteľovi M.K. spôsobil škodu 
404,27, €. Vzhľadom na výšku 
spôsobenej škody prípad bude v 
zmysle vecnej príslušnosti postú
pený ako trestný čin na OO PZ v 
Banskej Štiavnici.

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu a verejnému 
poriadku
Dňa 6. apríla 2012 o 19:00 v Ban
skej Štiavnici na Ul. Gen. L. Svo
bodu č. 1 v byte č. 2 prenajíma
teľ V.P. napriek upozorneniam 
opakovane spôsoboval susedom 
schválnosti nadmerným hlukom, 
krikom, hlasnou hudbou a zne
čisťovaním verejného priestran
stva. Príslušníci MsPo vykonali vo 
veci objasňovanie a páchateľ V.P. 
bol za svoje konanie postihnutý 
v zmysle priestupkového zákona 
uložením blokovej pokuty. O prí
pade bola vyrozumená i majiteľ
ka bytu.

Kontrola pohostinských za-
riadení
Dňa 11. apríla 2012 hliadky MsPo 
vykonali kontrolu pohostinských 
zariadení v meste Banská Štiav
nica. Kontrola bola zameraná na 
podávanie alkoholu maloletým a 
mladistvým osobám ako i na po
žívanie alkoholu na verejnosti. V 
dvoch prípadoch bolo zistené po
rušenie zákona, ktoré boli násled
ne vybavené v zmysle priestupko
vého zákona.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

BBSK ma od piatku 13. apríla 
2012 nového riaditeľa úradu. 
Stal sa ním Ing. Štefan Šulek, 
ktorý doteraz pôsobil ako 
vedúci odboru podporných 
služieb Úradu Banskobystric-
kého samosprávneho kraja. 

Štefan Šulek je absolventom Eko
nomickej fakulty Univerzity Mate
ja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil 
v štátnej a verejnej správe ako refe
rent, vedúci oddelenia, vedúci slu
žobného úradu. V rokoch 2005 – 
2007 bol riaditeľom nemocnice v 
Banskej Štiavnici. Pred nástupom 
na Úrad Banskobystrického samo

správneho kraja zastával funkciu 
riaditeľa Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici. 
„Som rád, že post riaditeľa bude za-
stávať schopný manažér, ktorý svo-
je kvality ukázal už na svojom pre-
došlom pôsobisku. Želám mu veľa 
dobrých rozhodnutí v prospech obyva-
teľov nášho kraja,” povedal predseda 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja Vladimír Maňka. Ing. Šulek 
vystriedal na pozícii riaditeľa Úradu 
BBSK Ing. Petra Novotňáka, ktorý 
prijal ponuku ministra Martina Gl
váča a stal sa vedúcim služobného 
úradu Ministerstva obrany SR.

Peter Hajnala

Úrad BBSK má 
nového riaditeľa

Čriepky
Chudoba cti netratí,
učí múdrosť stará,
zoberme jej trochu cti,
by sa lepšie mala. Ján Petrík

Myšlienka dňa
Láska je mocnejšia ako sila a múd-
rejšia ako rozum. Radomír Tomáš
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Fakulta chemickej a potravi-
nárskej technológie Sloven-
skej technickej univerzity 
v Bratislave (FCHTP STU) 
participuje na príprave 
podujatia Akademici v Banskej 
Štiavnici 2012. 

Mám na starosti oslavy 75. vý
ročia založenia STU, kde by sme si 
chceli pripomenúť tohtoročné 250. 
výročie založenia Banskej akadé

mie vo vašom meste. Na vašom 
webe som si so záujmom preštudo
val vaše prípravy na podujatia spo
jené s oslavami. Naša univerzita, aj 
keď nie je považovaná za priame
ho nástupníka Banskej akadémie, 
sa hrdo hlási k tradíciám organizo
vaného technického vysoko odbor
ného vzdelávania, ktoré sa prvýkrát 
rozbehlo práve v Banskej Štiavnici, 
s napojením na priemyselnú výro
bu a ťažbu, ktorá nemala vo vtedaj

ších krajinách obdobu. Tieto prin
cípy sa stali základom technických 
univerzít na Slovensku, kde sa vý
učba realizuje na výsledkoch vlast
ného výskumu a poznania zákoni
tostí hlavne z oblasti fyziky. Na to 
sa nesmie v nasej novodobej tech
nickej histórii zabudnúť. Toto kré
do a odkaz by sme radi zdôraznili aj 
pri oslavách 75. výročia našej tech
nickej výskumne orientovanej uni
verzity. Marián Peciar

Oslavy 250. a 75. výročia

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica objasňu
je priestupok proti majetku podľa 
§ 50/1 zákona SNR 372/1990 Zb. 
z., ktorého sa dopustil neznámy 
páchateľ na Akademickej ulici v 
Banskej Štiavnici tým, že dňa 18. 
apríla odcudzil 2 ks 12 žilového 
kábla v dĺžke 2 m, čím spôsobil fir
me Telekom Banská Bystrica ško
du v doposiaľ nezistenej výške.

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica objasňu
je priestupok proti majetku pod
ľa § 50/1 zákona SNR 372/1990 
Zb. z., ktorého sa dopustil M.O. 
z obce Krivec v čase 20. aríla o 
13:30 hod. tým, že v predajni 
BILLA na Ul. Križovatka odcu
dzil potraviny, čím spôsobil škodu 
spoločnosti BILLA, s.r.o., Brati
slava vo výške 1,02 €. 

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu
OO PZ Banská Štiavnica objas
ňuje priestupok proti občianske
mu spolunažívaniu podľa § 49/1d 
Zákona SNR 372/1990 Zbierky 
zákonov o priestupkoch v zne
ní neskorších predpisov, ktoré
ho sa dopustili doposiaľ nezistení 
páchatelia, ktorí dňa 20. apríla o 
1:00 hod. na Ulici Mládežnícka v 
Banskej Štiavnici fyzicky napadli 
J.K. z obce Baďan a P.M. z Prievi
dze, čím J.K. spôsobili otras moz
gu a mnohopočetné podliatiny.

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica objasňu
je priestupok proti majetku podľa 
§ 50/1 zákona SNR 372/1990 Zb. 
z., ktorého sa dopustil dňa 21. 
apríla v čase 00:20 M.R. z Ban
skej Štiavnice tým, že si objednal 
TAXI službu z Ulice Križovatka na 
ulicu Budovateľská, a túto službu 
neuhradil v plnej výške, čím spô
sobil škodu firme JOMA vo výš
ke 4,31 eur. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

•1.str. „Bol to už 17. ročník Dní 
slovenskej kultúry pod záštitou 
hajtmana pardubického kraja Mgr. 
Radka Martínka. Okrem tohto 
podujatia, ktoré začínalo vystúpe
ním Cigánskych diablov, sme mali 
aj súkromné témy, ktoré sa rozobe
rali, či už ohľadom športu, kultúry, 
činnosti samosprávy a iné na oboch 
stranách. V rámci osobných rozho
vorov sa vyzdvihli nadštandardné 
vzťahy, ktoré sú vybudované medzi 
Banskou Štiavnicou a Moravskou 
Třebovou. Ďalej sme spoločne rie
šili otázky týkajúce sa futbalu. Ban
ská Štiavnica sa zúčastní medziná
rodného dorasteneckého turnaja v 
Moravskej Třebovej. Túto časť mal 
na starosti pán poslanec Barák. Po
tom nasledovala problematika tý
kajúca sa podujatia Flóra Magica, 
ktoré sa koná 5.5.2012 v Banskej 
Štiavnici. Dohodli sme sa, že Mo
ravská Třebová uhradí 13 000 Kč 
za zapožičanie špeciálneho vozidla 
na prevoz kvetín na toto podujatie, 
pretože tak ako minulý rok aj tento 
rok je hlavný účinkujúci z ich mesta. 
Rokovali sme aj o Salamandrových 
dňoch a podarilo sa nám vyroko
vať, že nebudeme financovať kape
lu Proč ne band, ktorá k nám príde z 
Moravskej Třebovej už po tretíkrát. 
Ďalšie podujatia, ktoré sme rozobe
rali, boli podujatia konané v Banskej 
Štiavnici a pozvali sme ich na tie, o 
ktoré majú záujem. Zatiaľ prejavili 
záujem o Živé šachy. V rámci tohto 
podujatia by vystavovala ich umel
kyňa pani Mgr. Hana Horská. Vyšli 
sme im aj v tomto v ústrety a verni
sáž výstavy z jej tvorby sa uskutoční 
v rámci tohto podujatia. Následne 
sme sa bavili na tému spolupráce so 
Slovenským inštitútom v Prahe. Za 
túto inštitúciu sa zúčastnil jej riadi
teľ Ladislav Snopko, kultúrny atašé 

Veľvyslanectva Slovenskej repub
liky v Prahe s tým, že navrhli našej 
strane, či by sme nemohli zorgani
zovať, tak ako v Moravskej Třebo
vej Dni slovenskej kultúry, Dni čes
kej kultúry v Banskej Štiavnici. Pán 
Snopko hovoril aj o dobrej spolu
práci s OZ Štokovec, ktoré vynikajú
co prezentuje umelcov stážujúcich u 
nich. Hovorili sme aj o umelkyniach 
Magde a Milke Vašáryových, ktoré 
by sa zúčastnili podujatia na tom
to festivale. Dobre by bolo osloviť 
v tejto súvislosti osobnosti z oblas
ti šoubiznisu, medzi ktoré patria 
speváčky Jana Kirschner a Zdenka 
Predná. Ďalej sme navštívili v Mo
ravskej Třebovej inovovaný Mestský 
úrad, ktorý dostal nový šat. Oboz
námili sme sa s tepelným hospodár
stvom, navštívili sme aj prerobenú 
kotolňu, kde sme sa dozvedeli o no
vých metódach vykurovania pomo
cou alternatívnych zdrojov energie, 
drevoštiepky. Vo všeobecnosti sme 
sa rozprávali aj o otázkach bežných 
samosprávnych problémov, týkajú
cich sa kanalizácie, vodovodu atď. 
Pozreli sme si aj športový stánok, 
kde sa hrá hokej, vynovený zimný 

štadión a chceli sme vedieť, ako ho 
využívajú v letnej sezóne nielen ho
kejisti a športovci, ale aj obyvatelia 
mesta Moravská Třebová. Navštívi
li sme aj blízke mestečká Mladejov 
a Lanškroun, ktoré sú podobné svo
jou históriou, štýlom stavieb Ban
skej Štiavnici. Bolo cítiť vzájomnú 
ústretovosť, ochotu a priateľskú at
mosféru v duchu, v ktorom sa nies
li tieto Dni slovenskej kultúry v Mo
ravskej Třebovej. Tie pokračovali až 
do 25. apríla 2012. Zhodli sme sa 
v názore, že nielen výmena samo
správ medzi oboma partnerskými 
mestami a poslancov MsZ v rámci 
samosprávy je potrebná, ale hlavne 
ako by sme mohli navzájom pritiah
nuť obyvateľov týchto dvoch part
nerských miest. Chcel by som sa to
uto cestou veľmi pekne poďakovať 
všetkým účinkujúcim, ktorí nás re
prezentovali: Zlatke Berešíkovej s 
Texaskami, divadelnému zoskupe
niu Paradajz Pikčr a sokoliarom sv. 
Bavona pod vedením Pavla Michala, 
ktorí rozžiarili očká stovke deťúren
com z Moravskej Ťřebovej“, dodal 
na záver viceprimátor mesta.

Michal Kríž

Dni slovenskej kultúry...

Dejisko Dní slovenskej kultúry. foto lubo lužina

Epigram Nade 
Kvakovej
Reforma školstva
Keď sa stará diera
prekryje novou záplatou,
bezplatné školstvo sa zmení
na školstvo bez platov.
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Miesto výkonu LSPP: Bratská  -
17, Banská Štiavnica
Čas vykonávania: soboty, nedele  -
a sviatky 7:00 – 7:00 nepretržite

Prevádzkovateľ: Nemocnice a  -
polikliniky, n.o., Záhradnícka 
46, Bratislava

Poskytovateľ, ktorý poskytuje 
všeobecnú ambulantnú starostli
vosť v špecializačnom odbore vše
obecné lekárstvo, je povinný vyko
návať lekársku službu prvej pomoci 
pre dospelých podľa rozpisu urče
ného samosprávnym krajom (§ 79 
ods. 1 písm. v) zákona č. 579/2004 
Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pra

covníkoch, stavovských organizá
ciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. V prí
pade, že poskytovateľ nemôže z 
vážnych dôvodov lekársku službu 
prvej pomoci vykonať, je povinný 
zabezpečiť si poskytovateľa, ktorý 
službu vykoná (náhradu) a vopred 
túto skutočnosť oznámiť držiteľovi 
povolenia na prevádzkovanie am
bulancie LSPP pre dospelých (pre
vádzkovateľovi LSPP).

Ľudmila Lysinová

aktualIty

•1.str. Súčasnú Spojenú školu tvo
ria dve organizačné zložky: SOŠ ob
chodu a služieb a SOŠ Ľudovíta Gre
inera, ktoré majú spoločné vedenie 
a ekonomiku. Organizácia vyučova
nia teoretického aj praktického pre
bieha samostatne a všetky doklady 
vydávané žiakom sú pod hlavičkou 
jednotlivých organizačných zložiek. 

Koľko pedagógov, zamestnan-
cov a študentov má Spojená 
škola?

V súčasnosti študuje v obidvoch 
organizačných zložkách vyše 500 
žiakov a okolo 300 žiakov je ubyto
vaných v Školskom internáte. Spo
jená škola zamestnáva 102 zamest
nancov, z toho 64 pedagógov.

Aké odbory ponúkate záujem-
com?

V organizačnej zložke SOŠ ob
chodu a služieb vyučujeme študijné 
a učebné odbory: študijné sú štvor
ročné, kde žiaci ukončujú štúdium 
maturitnou skúškou, a sú to: obchod 
a podnikanie a manažment regio
nálneho cestovného ruchu. Učebné 
odbory sú trojročné, žiaci ukončujú 
štúdium záverečnou skúškou a do
stávajú výučný list, a sú to: hostin
ský (čo je pôvodný kuchár, čašník), 
murár, kaderník. Máme v sieti aj 
učebné odbory cukrár, pekár, kach
liar, tesár, stolár, o ktoré, žiaľ, aj na 
naše počudovanie, nie je v súčas
nosti záujem. Ďalej sú to dvojroč
né učebné odbory, pre žiakov, kto
rí skončili základnú školu v nižšom 
ako deviatom ročníku, pre chlapcov 
– stavebná výroba a pre dievčatá vý

roba konfekcie. Absolventi trojroč
ných učebných odborov môžu ďalej 
pokračovať v nadstavbovom štúdiu, 
ktoré sa ukončuje maturitnou skúš
kou, v odboroch: spoločné stravova
nie, stavebníctvo a podnikanie v re
meslách a službách. Posledný odbor 
je najuniverzálnejší, môžu v ňom 
pokračovať absolventi trojročných 
učebných odborov zameraných na 
služby. V tomto nadstavbovom štú
diu ponúkame aj večernú formu, 
navštevujú ju dospelí, ktorí si prehl
bujú vzdelanie získaním maturitné
ho vysvedčenia. 

V organizačnej zložke SOŠ Ľ. Gre
inera vyučujeme študijný odbor ope
rátor lesnej techniky a potom tiež 
učebné odbory 3ročné – mechani
zátor lesnej výroby, mechanik opra
vár lesných strojov a zariadení a tiež 
dvojročný učebný odbor lesná výro
ba pre už spomínaných žiakov, kto
rí skončili základnú školu v nižšom 
ako deviatom ročníku. V tejto orga
nizačnej zložke máme v sieti aj iné 
odbory, o ktoré, žiaľ, žiaci nemajú 
záujem. Sú to – umeleckoremesel
né spracúvanie dreva, teda rezbár, le
sokrajinár, záhradník, záhradníčka. 
Pre absolventov trojročných učeb
ných odborov je v ponuke nadstav
bové štúdium, ktoré žiaci ukončujú 
maturitnou skúškou a to – lesné hos
podárstvo a mechanizácia poľnohos
podárstva a lesného hospodárstva. 
Veľkou výhodou pre absolventov 
org. zložky SOŠ Ľ. Greinera je mož
nosť získania vodičského preukazu 
skupín A,T,B,C; pre študijný odbor 
operátor lesnej techniky aj získanie 
prvej kvalifikačnej skúšky pre poľov

ný lístok. Škola má fungujúcu Zvá
račskú školu, ktorá ponúka možnosť 
získania oprávnenia na zváranie s 
CO2 a elektrickým oblúkom. Absol
venti ďalej môžu získať bezplatne 
kvalifikačné preukazy pre obsluhu 
krovinorezom, ručnej reťazovej píly, 
hydraulickej ruky, univerzálneho ko
lesového traktora (UKT), špeciálne
ho lesného kolesového ťahača, lano
vého dopravného zariadenia, zber 
semien z vysokých stromov. 

Ako sa uplatňujú vaši absolventi 
na trhu práce?

Všetky odbory, ktoré Spojená 
škola vyučuje, majú dobré uplatne
nie na trhu práce práve preto, že ab
solventi majú možnosť zamestnať 
sa, prípadne sa venovať drobnému 
podnikaniu.

Čo prinesie sťahovanie do no-
vých priestorov a kedy sa usku-
toční?

Sťahovanie teoretického vyu
čovania oboch organizačných zlo
žiek by sa malo uskutočniť k 1. sep
tembru 2012. Pre Školský internát 
a Školskú jedáleň zatiaľ nevieme 
presne určiť termín, ale sťahovanie 
je plánované v priebehu školské
ho roka 2012/2013. Nové priesto
ry budú rozhodne znamenať skva
litnenie vyučovania, ubytovania a 
stravovania žiakov.

Pedagógom a zamestnancom 
školy prajeme pevné zdravie, usi-
lovných zverencov a žiakom veľa 
chuti do učenia a po skončení dobrú 
a zaujímavú prácu. Nora Bujnová 

Predstavujeme Spojenú 
školu v Banskej Štiavnici

Rozpis LSPP pre dospelých
Dátum Názov

1.5. ADAMOVICOVA, s.r.o.

5.5. Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná 
nemocnica ZH (MUDr. Žemberová)

6.5. MUDr. Gubricová Hana
8.5. MEDPROM, s.r.o. (MUDr. Vacval)

12.5. MUDr. Kindernayová Dana
13.5. MUDr. Luptáková Eva

19.5. Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná 
nemocnica ZH (MUDr. Suja)

20.5. MUDr. Ferjančiková Oľga

26.5. Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná 
nemocnica ZH (MUDr. Kováčiková)

27.5. Ambulancia  MUDr. Daniela Burdová, s.r.o.

Zemi svedčí 
zelená

Študenti SOŠL v Banskej Štiav
nici si v pondelok 23. apríla 2012 
pripomenuli sviatok Zeme vy
čistením oddychovej zóny v Ky
sihýbli, ktorá sa opäť žalostne 
utápala v odpadkoch. Treba vy
zdvihnúť najmä iniciatívu mla
dých "lesákov" z 1.A triedy, ktorí 
sa brigády zúčastnil dobrovoľne 
po vyučovaní a tomuto kúsku 
Zeme prinavrátili stratenú dôs
tojnosť. Vlastným príkladom a 
prácou ich inšpirovali panie vy
chovávateľky Idka Hradilová, 
Hanka Černotková a zanietená 
ochrankyňa prírody pani Oľga 
Kuchtová. Zničené šindľové prí
strešky a tucet veľkých vriec, vr
chovato naplnených odpadom, to 
je smutná vizitka návštevníkov 
Kysihýbľa, ktorí ho takto znečis
tili za jediný rok od našej vlaňaj
šej brigády. V už čistom zelenom 
prostredí zakončili lesáci svoju 
oslavu Dňa Zeme posedením pri 
ohníku a veselou opekačkou.

Podujatie podporilo Mesto Ban
ská Štiavnica, ICM Banská Štiavni
ca, Školské lesy Kysihýbeľ, vedúca 
ŠJ Sonka Búziková a pán Marian 
Čierny, majiteľ Pizzérie Black M, 
ktorý každého účastníka brigády 
odmenil skvelou špecialitou svoj
ho podniku. Srdečne ďakujeme!

Janka Bernáthová

Gymnazisti 
pri čistení 
Klingera

V rámci Dňa Zeme 20. 4. 2012 
pracovalo 18 žiakov Gymnázia 
Andreja Kmeťa na skrášlení oko
lia nad jazerom Klinger. Podieľa
li sa na vyčistení okolia jazera od 
komunálnych odpadkov, lístia, 
konárov a kamenia, aby sa roz
šíril a skrášlil priestor na oddych 
pre návštevníkov tohto vzácneho 
vodného diela.

Bohuš Melicherčík

foto bohuš melicherčík
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Ministerstvo zahraničných 
vecí Slovenskej republiky 
v spolupráci so Zastúpením 
Európskej komisie na 
Slovensku a Informačnou 
kanceláriou Európskeho 
parlamentu rozbehlo 15. marca 
2012 informačno-komunikačný 
projekt Európskej únii záleží 
na tom, EKO sa na Slovensku 
žije. 

Ekodeň sa uskutoční celkom v 
30tich mestách na Slovensku, séria 
podujatí sa začala v Zlatých Morav
ciach. V našom meste sme si dôleži
tosť ochrany prírody pripomenuli v 
slnečný piatok 20. apríla 2012. 

Ekodňa sa zúčastnil aj vedúci ko
munikácie Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku, Mgr. Peter 
Zsapka. Slávnostného prijatia na 
Mestskom úrade sa zúčastnili aj 
ďalší vzácni hostia. 

Počas podujatia mohli deti zistiť, 
ako sa šíria emisie, ako sa vyrába 
ekologický papier a citrónová bater
ka, počuť spievať rapujúcu sliepku... 
a pozrieť si interaktívne divadelné 
predstavenie Zachráňme les!. Trhu 

ekonápadov sa zúčastnili OZ Túla
vá labka, zástupcovia Daphne, deti 
zo ZŠ J. Kollára spolu s pani učiteľ
kou Mgr. Tatianou Adamskou, štu
denti zo SPŠ S. Mikovíniho s učiteľ
kou Ing. Slavomírou Kašiarovou, 
PhD., a zástupcovia CHKO ŠV. Od
zneli slávnostné príhovory primá
torky mesta Mgr. Nadeždy Babia
kovej, Mgr. Petra Zsapku a prof. 
RNDr. Huberta Hilberta, CSc., pre
strihla sa páska pred novoposade
nými okrasnými čerešňami pred 

Mestským úradom ako symbolom 
nového života.

Taktiež si verejnosť mohla po
zrieť najnovší film Pavla Barabáša 
– Pygmejovia, deti džungle (o jed
nom z najdôležitejších posolstiev 
pre nás) a zúčastniť sa ďalších sprie
vodných aktivít.

Ďakujem oddeleniu kultúry, CR 
a športu a všetkým, ktorí sa na po
dujatí zúčastnili a dopomohli k jeho 
hladkému priebehu.

Viktória Michalská

EKOdeň v Banskej Štiavnici 

(zľava) Ing. S.Kašiarová, PhD., Mgr. P.Zsapka, RNDr. D.Trcka, Ing. S.Fialík, 
Mgr. N.Babiaková, prof. RNDr. H.Hilbert, CSc., Mgr. J.Maruniak, prof. RNDr. 
P.Bitušík, CSc., Ing. T.Tibor, RNDr. V.Michalská, Ing. I.Nikolajová. foto michal kríž

Vážená pani primátorka, 
srdečne Vás pozdravujem, 
prepáčte, že Vám píšem 
neskôr, ale len v týchto dňoch 
sa mi dostal do rúk výtlačok 
týždenníka mesta Banská 
Štiavnica, Štiavnické noviny 
č. 10, kde v článku Kalvária 
bez ochrany pani Kuchtová 
veľmi negatívne, emotívne 
a nepravdivo informovala 
verejnosť o zrušení chráne-
ného areálu Banskoštiavnická 
kalvária. 

Ctím a vážim si prácu človeka, 
ktorý objektívne a pravdivo sa sna
ží čitateľom predkladať témy, z kto
rých si každý vyberie to podstatné 
čo ho zaujíma. Žiaľ, v celom člán
ku dominuje jej horkosť a blen, kto
rú vyliala na Krajský úrad život
ného prostredia bez toho, aby sa 
informovala, z akých dôvodov do
chádza k zrušeniu ochrany. Stačilo 
len zatelefonovať, ale to by už nebo
lo také senzačné, to by potom nevy
volalo v čitateľoch rozhorčenie, lebo 
len to je účel celého článku, vyvolá

vať negatívne emócie, a tým znevá
žiť poctivú prácu odborných pracov
níkov úradov životného prostredia. 
Smutné je na tom to, že ovplyvňu
je spoločenské vedomie a vzťah ob
čanov k štátnej správe. Je potrebné 
si uvedomiť, že dôsledné dodržia
vanie zákonov, nielen v oblasti ži
votného prostredia, zabezpečuje 
štát prostredníctvom svojej štátnej 
správy. Bez nej by nastal chaos a 
anarchia. Pani Kuchtovej sa v tomto 
článku podarilo znížiť dôveru v úra
dy životného prostredia. Do médií 
reagujeme na rôzne udalosti v ob
lasti životného prostredia v rámci 
našej pôsobnosti, ani raz sa ešte ne
stalo, aby si od nás informácie k ak
tuálnym témam jednotliví redakto
ri nevyžiadali. 

Z článku vyplýva, že Krajský úrad 
životného prostredia svojvoľne vy
dáva a zverejňuje svoje vyhlášky vo 
vestníku, ktorými zriaďuje a ruší 
chránené územia. Samozrejme, nie je 
to tak. Návrhy na zriadenie a rušenie 
posudzuje odborná organizácia v tej
to oblasti, ktorou je Štátna ochrana 
prírody SR. V prípade Banskoštiav

nickej kalvárie ŠOP SR, CHKO Štiav
nické vrchy podala dňa 30.10.2008 
návrh na zrušenie osobitnej ochra
ny chráneného areálu (4. stupeň 
ochrany, návrh posielam v prílohe).

Z dôvodov:
sopečná čadičová vyvrelina je sta -
bilný nemeniaci sa prvok, ktorý 
nepotrebuje osobitnú ochranu / 
postačuje 2.stupeň ochrany ).
Územie má vysokú návštevnosť  -
z dôvodu existencie sakrálnych 
objektov
Na lokalite prebiehajú takmer  -
nepretržite stavebné rekon
štrukčné práce,
Územie je zaradené do Štátneho  -
zoznamu národných kultúrnych 
pamiatok, zaradenie do Štátne
ho zoznamu osobitne chráne
ných častí prírody a krajiny by 
vytváralo nežiaducu duplicitu 
ochrany.

Ak pani Kuchtová je schopná se
bareflexie, iste sa ospravedlní.

Tibor Tuhársky,
prednosta KÚŽP Banská Bystrica 

Re: Kalvária bez ochrany

Lesnícky deň
SPŠ lesnícka v Banskej Štiavnici 

pripravila pre deti, mládež a širokú 
verejnosť ďalšie skvelé podujatie s 
názvom Lesnícky deň v Botanic
kej záhrade. V stredu 18. apríla od 
9:00 študenti a pedagógovia školy 
sprevádzali malých zvedavcov jed
notlivými zastaveniami, pri kto
rých sa deti mohli dozvedieť nie
čo o lesnej pedagogike, o tom, ako 
sa majú v lese správať, ako sa sa
dia stromčeky, merajú a kubíku
jú stromov, o lesných škodcoch, o 
poznávaní rastlín, stromov a zvie
rat, o stopách a pobytových zna
koch zveri. Nechýbala veselá lesná 
abeceda, trubači, sokoliari, koníky, 
posedenie pri ohníku, lesný karne
val. Botanická záhrada opäť krás
ne ožila neskrývanou detskou ra
dosťou a deťúrence ozdobené 
papierovými parôžkami a obdaro
vané novými znalosťami a zážitka
mi rozjasnili aj ulice nášho mesta.

Janka Bernáthová

17. apríla SZUŠ Pink Harmony 
Studio vo Zvolene organizovala 
spevácku súťaž PINK SONG v kla
sickom a modernom speve. Našu 
ZUŠ reprezentovali veľmi úspešne 
2 žiačky: Patrícia Bačíková a Kristí
na Bačíková z triedy p. uč. Terézie 
Ďuricovej. Konkurencia bola veľ
ká a každý sa snažil podať čo naj
lepší výkon. Paťka sa v 3.B kategó
rii (moderný spev) umiestnila na 
1.mieste so skladbami "Halleluja" 
a "Zmier svetlo s tmou". Kristín
ke v kategórii 4.B (moderný spev) 
patrilo 3. miesto za interpretáciu 
piesní "Anjelik môj" a "Someone´s 
watching over me". Žiačkam srdeč
ne gratulujem a zároveň im ďaku
jem za úspešnú reprezentáciu na
šej školy. Terézia Ďuricová

Triedna učiteľka Terézia Ďuricová 
a jej žiačka Krístína Bačíková.
foto irena chovanová

Úspešné 
speváčky
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Existuje nepretržite od r. 1700 
1703. Prvým známym majiteľom 
už pred r. 1785 bol PhMr. Ferdi
nand Winterlich. U neho sa vyu
čil Ján Majerský, ktorý sa narodil 
v Banskej Bystrici. Winterlichov
com patrila lekáreň pravdepodob
ne až do pol. 19. stor., pretože v r. 
1850 majiteľom lekárne bol Ferdi
nand Winterlich. V r. 1859 lekáreň 
už vlastnil PhMr. František Fied
ler, ktorý bol jej majiteľom do r. 
1865. Ďalším majiteľom bol PhMr. 
Ján Margótsy od r. 1865 až do jeho 
smrti v r. 1903. Po jeho smrti vied
li lekáreň jeho rodičia prostredníc
tvom provizorov až do r. 1923. Boli 
to PhMr. Pavol Tomčányi a PhMr. 
Gejza Mátrai. V r. 1923 kúpil leká
reň PhMr. Jozef Horovitz, ktorý 
v objekte umiestnil aj drogériu. V 
r.1927 sa stala filiálkou lekárne aj 
lekáreň pri kúpeľoch vo Vyhniach, 
čo trvalo až do r. 1941. 

7.2.1941 sa na základe protiži
dovských zákonov dostala Dolná 
lekáreň pod národnú správu, do 
funkcie vládnej komisárky bola vy
menovaná PhMr. Oľga Belicová – 
Horváthová, ktorá viedla lekáreň 
do r. 1946. Ďalej lekáreň viedli v r. 
1946 PhMr. Izák Fridman, v r. 1947 
– 1949 PhMr. Mikuláš Neumann , 
ktorý sa oženil s dedičkou PhMr. 
Ľudmilou Horowitzovou. Lekáreň 
bola 6.10.1950 znárodnená. 

V r.1953 bol PhMr. Neumann 
preložený do Brezna a za vedúceho 
lekárne bol vymenovaný PhMr. La
dislav Krajčovič. V ďalšom období 
vedúcimi lekárnikmi postupne boli 
v r. 1957 – 58 prom. farm. Joze
fa Maďarová, v r. 1958 – 59 PhMr. 
Rudolf Krajčovič, v r. 1959 – 1969 

PhMr. Ján Kunsch. Od roku 1969 
spravoval lekáreň Mgr. Ján Folano
vič až do roku 1973. 

V roku 1994 lekáreň sprivatizva
la Mgr. Marta Marošová a svoju pô
sobnosť v lekárni ukončila 30. 11. 
2011.

Navštívil som novú majiteľku, 
konateľku spoločnosti a vedúcu 
lekárne Mgr. Danu Buzalkovú. 
Odkedy ste začali svoju činnost 
v tejto lekárni a kde ste praco-
vali doteraz?
Svoju činnost v tejto lekárni som za-
čala od 1.12.2011 ako konateľka spo-
ločnosti a vedúca lekárne, Lekáreň ku 
Spasiteľovi, s.r.o., v Banskej Štiavnici. 
Po ukončení práce v Krupinskej lekár-
ni sme sa presťahovali do miesta trva-
lého pobytu obce Sv. Anton.

Ako mi je známe, prišli ste do 
tejto lekárne po druhýkrát, te-

raz už ako konateľka spoloč-
nosti a vedúca lekárne.
Áno, máte pravdu, prvýkrát som v tejto 
lekárni pracovala v rokoch 1988-89 ako 
farmaceutská laborantka ešte pod me-
nom Siekelová. Po oslovení Mgr. Mar-
tou Marošovou som sa rozhodla jej po-
nuku prijať. Prevod lekárne prešiel bez 
problémov a veľmi rýchlo k spokojnos-
ti pacientov. Prevádzka lekárne mi ne-
bola neznáma, lebo ako som už uviedla, 
už som v tejto lekárni pracovala.

Máte aj svoje lekárnické motto 
a Váš odkaz pre pacientov?
Dúfam, že pacienti budú s mojou prá-
cou spokojní a ich choroba – bude moja 
starosť a ich zdravie – moja radosť.

Som veľmi rád, že pokračujete v 
tejto lekárni, lebo táto lekáreň má 
bohatú tradíciu. Tak nech sa Vám 
darí a ďakujem za rozhovor.

Vladimír Poprac

Dolná ružová pokračuje v skrášľovaní

zaujímavostI

Festival 
umenia

1. Medzinárodný festival 
umenia Hudobnej a 
umeleckej akadémie Jána 
Albrechta v Banskej Štiavnici: 
Schemnitiensis. Máj - júl 2012

Vážení občania mesta Banská 
Štiavnica, srdečne vás pozýva
me na prvý medzinárodný festi
val umenia našej umeleckej vyso
kej školy, na ktorom sa predstavia 
významní umelci zo Slovenska a 
zahraničia: Fabrizio Ferraro (IT), 
Ivo Medek (CZ), Jan Čižmář (CZ), 
Adam Marec (SK), Sándor Papp 
(HU), Eszter Sára Kővári (HU), 
Ferenc Pelzer (HU), István Szi
geti (HU), Ivan Zvarík (SK), Ján 
Labant (SK), Peter Tomko (SK), 
Egon Krák (SK), Jana Pastorko
vá (SK), Eva KosorínováCáhová 
(SK)a iní.

Na džezových koncertoch vy
stúpia vynikajúci džezoví inter
preti: Matúš Jakabčic (SK), Viktor 
Hárs a jeho trio (H), Béla Agoston, 
Michal Bugala (SK), Elly Wright 
(AT), NBS Trio (SK) a iní.

V rámci festivalu sa budú tiež 
prezentovať naši pedagógovia a 
študenti, bude prebiehať džezo
vý workshop, 4. medzinárodné 
interpretačné dni klasickej gita
rovej hry, prednášky a iné pred
stavenia.

K špičkovým udalostiam na zá
ver festivalu 1. júla nesporne pat
rí vystúpenie popredného súboru 
MUSICA AETERNA, špecializova
ného na interpretáciu historickej 
hudby na dobových nástrojoch.

Podrobnejšie informácie o 
programe nájdete na našej strán
ke: www.huaja.org a tiež na strán
ke OZ Štiavnické múzy www.
sm.huaja.org

Tešíme sa na vašu účasť!
Organizátori

Predstava, že Dolná ružová 
ulica bude príjemným miestom 
pre život domácich obyvateľov 
i návštevníkov, je naďalej 
napĺňaná.

Aktívni ľudia sa priebežne ve
nujú údržbe a dopĺňaniu zelene v 
priestoroch ulice a jej čistote. Keď 
prechádzate ulicou, môžete často 
stretnúť pani Elenu Vavrovú a pani 
Irenu Píšovú, pre ktoré sú verejné 
priestory časťou ich domova a ve
nujú im mnoho hodín práce. Pani 
Vavrová popri práci sa ochotne ve

nuje a vysvetľuje turistom hodnoty 
nášho historického mesta. 

Pripojili sa k nim aj rodičia detí 
zo súkromnej materskej školy Nezá
budka, ktorí majú za cieľ upraviť hor
ný koniec ulice a zrealizovať výsad
bu pri lavičke nad škôlkou, finančné 
prostriedky na zakúpenie zelene po
skytne občianske združenie Kruh. 

Príjemné prostredie je jedným z 
predpokladov dôstojného života, je 
radosť pozorovať ľudí, ktorí prídu 
práve do Dolnej ružovej na prechádz
ku a oceňujú krásu kvetov a kul 
tivovanosť ulice.  Ľuba Paučulová

Pani Vavrová a pani Píšová pri 
údržbe ruží. Rodičia s deťmi z MŠ 
Nezábudka upravujú záhon nad 
škôlkou. foto ľuba paučulová

Súčasná vedúca lekárne Mgr. Dana Buzalková. foto vladimír poprac

Dolná lekáreň "Salvator"

Jarný koncert
Základná umelecká škola v Ban

skej Štiavnici Vás pozýva na Jarný 
koncert, ktorý sa uskutoční dňa 2. 
mája 2012 (streda) o 15:30 v kon
certnej sále Základnej umeleckej 
školy. Tešíme sa na vás!

Základná umelecká škola
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Výročná členská schôdza
Základná organizácia Slovenské
ho zväzu telesne postihnutých 
č.125 Banská Štiavnica pozýva svo
jich členov na Výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční 27. 
apríla 2012, t.j. v piatok o 14 hod. v 
jedálni Spojenej školy na Špitálskej 
ul. 4 v Banskej Štiavnici. Tešíme sa 
na vašu účasť! Kancelária SZŤP je 
otvorená denne v PO – PI od 8:00 – 
12:00. Ivan Madara

Prvomájové oslavy
Okresná organizácia strany SMER 
– SD a Mesto Banská Štiavnica Vás 
pozývajú na Prvomájové oslavy, kto
ré sa uskutočnia 1.5.2012 od 14:00 
v športovom areáli Súkromnej hote
lovej akadémie na sídlisku Drienová. 
Čaká Vás zaujímavý program: Mla
dí hasiči Plameniaci, ukážka cviče
ných psov – BANDOG SECURITY, 
Retro tance, Žiaci ZŠ J.Horáka, Kr
nová Diana – spev, Kiko Kováč – hra 
na klávesy, Kútnik Dominik, Spišiak 
Ľubomír – hra na fujare, Folklórny 

súbor z Baďana, Dychová hudba Sit
ňanka, Impresia (folk), Kapela Mi 
Tri (pre fanúšikov starých hitov), Tri 
Prasiatka (animal rock band). Sprie
vodný program: stavanie mája, streľ
ba zo vzduchovky, vozenie v hasič
skom aute, vozenie sa na koníkoch, 
nebude chýbať bohatá tombola. Sa
mozrejme, že si budete mať kde kú
piť aj dačo na zahryznutie a na vypi
tie. A prvý krát bude aj majáles!

Stretnutie pletiarov
Príďte si posedieť a zabaviť sa pri 
guláši, kapustnici, vínku, dobrej 
hudbe a rôznych športových akti
vitách primeraných vášmu veku a 
schopnostiam. Podujatie sa usku
toční 8. mája od 10:00 na Štadió
ne v Banskej Štiavnici (v prípade 
nepriaznivého počasia sa poduja
tie bude konať v Kultúrnom cen
tre, Kammerhofská 1). Súčasťou po
dujatia bude tombola o zaujímavé 
ceny. Moderátori sa postarajú o vašu 
pohodu a dobrú náladu. Kultúrny 
program: žiaci ZUŠ a možno prídu 
aj Texasky. Od 9:30 bude premávať 
minibus a taxi z Drieňovej, Križo
vatky a mesta, príp. aj osobne na 
tel.č.: 0910 525 999, 0915 525 999. 

Vstupné: koláčik alebo fľaštička. V 
mene organizátorov Vás srdečne po
zývame. Organizačný výbor, firma 
Svetro, s.r.o., Mesto Banská Štiavni
ca, bližšie info: 0908 963 829, 0910 
933 916, svetro@stonline.sk. 

Finisáž autorskej výstavy
27. apríla (piatok) o 14:00 v Mú
zea vo Svätom Antone, vo výstav
ných priestoroch sa bude konať 
finisáž autorskej výstavy akad. ma
liara Vladimíra Petríka (Bratislava). 
Finisážou sa ukončí výstava obra
zov a kresieb pod názvom STRO
MY a LESY, ktorú mohli návštevní
ci kaštieľa vidieť v priebehu celého 
apríla – mesiaca lesov. Kurátor vý
stavy PhDr. Bohumír Bachratý, 
CSc. ako aj pracovníci Múzea vo Sv. 
Antone vás srdečne pozývajú.

Poďakovanie 
Touto cestou ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a blízkym za 
vzdanie úcty, kvetinové dary ako i 
prejavenie sústrasti pri poslednej 
rozlúčke s milovaným manželom, 
otcom, starým otcom, synom a bra
tom, naším milovaným Jozefom 
Zacharčokom. 

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Harmonogram postupu prác na 
kanalizácii v MPR Pod starým 
mestom a Ul. Katova, Spojná v 
Banskej Štiavnici.

Investor: Stredoslovenská vodá
renská spoločnosť, a.s., Banská Bys
trica
Zhotoviteľ: COMBIN Banská 
Štiavnica, s.r.o., Banská Štiavnica 

Dávame do pozornosti obyvate
ľom mesta Banská Štiavnica, hlav
ne však občanom bývajúcim na 
uliciach Mierová, Botanická, Sta
romestská, Vodárenská, Úvozná, 
Malá Okružná, Katova a Spojná, že 
v rokoch 2012 až 2013 bude v tých
to uliciach prebiehať výstavba ka
nalizácie. Práce sa budú realizovať 
podľa priloženého harmonogramu, 

ktorý vypracoval zhotoviteľ stav
by COMBIN, s.r.o., Banská Štiav
nica. Z harmonogramu vyplýva, že 
stavba sa začne v mesiaci jún 2012, 
a ukončená bude v mesiaci novem
ber 2013. V roku 2012 bude reali
zovaná kanalizácia v uliciach Mie
rová, Botanická a Staromestská, a 
v roku 2013 v ostatných uvedených 
uliciach. 

Harmonogram postupu prác 

Stavebný objekt
Dĺžky potrubí na danom objekte Lehota výstavby 18 mesiacov od začatia prác

Prípojky PVC  U
Spolu

Potrubie PVC  U
Spolu

Rok 2012 Rok 2013
DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SO 102 Katová a Spojná ulica 24,00 145,00 169,00 807,00 807,00
SO 104 Trojičné námestiie a Lichardová ulica 45,00 25,00 70,00 20,08 289,70 309,78

SO 204
Vodárenská ulica 1 od parcely č.3274 
po parcelu č.3365 110,00 135,00 245,00 134,84 415,16 550,00

SO 304
Vodárenská ulica 1 od parcely č.3365 
po parcelu č.3548 a Okružná a 
Úvozná ulica

176,00 176,00 425,55 193,85 619,40

SO 404 Botanická a Staromestská ulica 138,00 40,00 178,00 201,29 414,76 616,05
SO 404/1 Mierová 322,00 322,00

Realizačná projektová dokumentácia
Ukončovacie práce 

838,00 2902,23

Pracovala vždy do úmoru, po-
koja si nedopriala. Srdce jej 
zlaté bolo, každému len blaho-
priala. Za všetko dobré, čo vy-
rovnala, tichý spánok dopraj-
me jej...“

Spomíname na našu drahú 
mamičku a babičku Marien-
ku Korimovú, ktorej srdieč
ko dotĺklo pred 3 rokmi, 28. 
apríla 2009. Zaspomínajte si s 
nami... Dcéra Ivica s rodinou. 

29. apríla 2012 by sa dožil 
84. rokov Štefan Dubeň, ro
dom z Čeľadíc pri Nitre, srd
com Štiavničan, ktorý zomrel 
dňa 10. júna 2010 v Banskej 
Štiavnici a je pochovaný na 
cintoríne za Piarskou bránou. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu, prosím, spo
lu s nami tichú spomienku. 
Spomínajú deti Ľubica, Ľuboš 
a Igor s rodinami.

Odišli ste nám všetkým, kto-
rí sme Vás radi mali. Odišli ste 
bez toho, aby nám Vaše ústa 
zbohom dali. Už Vás neprebu-
dí slnko, ani krásny deň, na 
cintoríne spíte svoj večný sen. 
Nič viac Vám už nemôžeme 
dať, len kyticu kvetov na hrob, 
s úctou, láskou a modlitbou na 
Vás spomínať.

21. apríla 2012 uplynulo 13 
rokov, ako nás navždy opus
til náš drahý otec a starý otec 
Anton Heiler a dňa 30. aprí
la 2012 uplynie 15 rokov ako 
nás navždy opustila naša 
drahá mama a stará mama 
Emília Heilerová zo Štiav
nických Baní. 
Ti, ktorí ste ich poznali, ve
nujte im tichú spomienku. 
Dcéra Emília s manželom, 
vnúčatá Marian s rodinou a 
Martina 

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov Základná organizácia 
Banská Štiavnica vás pri príležitosti 
výročia ukončenia 2. svetovej vojny 
pozýva 4. mája 2012 na spomien
kový akt, spojený s položením kytíc 

pri príležitosti 67. výročia víťazstva 
nad fašizmom, ktorý naša ZO SZPB 
usporiada spolu s mestom Banská 
Štiavnica.

Program sa začína o 14:00 pri pa
mätníku Oslobodenia (nad Poštou): 

Štátna hymna, báseň, položenie ky
tíc, príhovor zástupcu mesta Ban
ská Štiavnica, príhovor predsedu 
ZO SZPB, hymnická pieseň.
Tešíme sa na vašu účasť!

Anton Greguss, Jaroslav Dudík

67. výročie víťazstva nad fašizmom
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Vladimír Poprac, rodák mesta 
Banská Štiavnica

Recept na sestrinu parenú 
knedľu, odpísanú v októbri 
2010 v Košiciach

Potrebujeme: 1kg polohrubej 
múky, 1celé vajce a 1 žĺtok, mlie
ko, droždie, soľ.
Postup: 1kg polohrubej múky sy
peme pomaličky do vajlinga, aby 
sa prevzdušnila, 2 lyžičky soli a 
premiešame.
Kvások: 1dcl letné mlieko, pomr
víme droždie, 1 polievkovú lyžicu 
cukru, habarkou riadne pomieša
ma a necháme kvasiť.
Postup: Do múky dáme kvások, 
jedno celé vajce a 1 žĺtok, do ostat
ného vlažného mlieka dolejeme 
1dcl vody a poriadne vymiešame. 
Ak máme robot, tak miešame 10 
minút a pekne aj ručne miešame 
cesto až na dno misky, lebo špirá
ly z robota sa nedostanú na okra
je misky. Po vymiešaní vyklopíme 
cesto do väčšieho vajlinga a va
rechou miešame, prisýpame po
lohrubou múkou, pokiaľ sa nám 
cesto nelepí na strany vajlinga. 
Cesto prežehnáme, prikryjeme a 
necháme kvasiť 45 minút. Potom 
jemne vyklopíme, nemiesime, ale 
si odrežeme 2 knedle a prvú na vr
chu popicháme. Paríme 12 minút 
nad parou a každú knedľu potrie
me maslom. Dobrú chuť!

Ing. Ján Ivanič, čestný občan 
Banskej Štiavnice, sa 23. apríla 
dožil svojich sedemdesiatin.

Už počas svojho života sa stal le
gendárnou osobnosťou v našom 
meste. Nehľadiac na politické, eko
nomické a spoločenské pomery, 
problémy a ťažkosti, má zásluhy 
na vytvorení takých hodnôt, ktorý
mi by sa mohli pýšiť desiatky osob
ností. Nehľadiac na nepriazeň osu
du a ťažkú chorobu, nevzdal sa, ale s 
úžasnou, priam nepredstaviteľnou 
silou vôle, príznačnou len pre neho, 
je opäť medzi nami, s tou, len jemu 
vlastnou podmaňujúcou a aj ostat
ných priťahujúcou životnou ener
giou a vitalitou.

Až na 5ročné obdobie, v rokoch 
1980 – 1985, keď bol riaditeľom 
SOU drevárskeho v Žarnovici, celý 
svoj doterajší život, vrchovate napl
nený prácou, prežil v jeho rodnom 
meste. Tu vo funkcii riaditeľa SOU 
lesníckeho postavil skvelý pamät
ník, najprv v podobe stredoškolské
ho a neskôr už aj vysokoškolského 
areálu, pričom má mimoriadne zá
sluhy aj o prinavrátenie vysokoškol
ského štúdia do Banskej Štiavnice 
– práve do tohto areálu, kde mala sí
dlo až do roku 2006 Fakulta ekoló
gie a environmentalistiky Technic
kej univerzity vo Zvolene. To nebolo 
všetko – zaslúžil sa aj o vybudovanie 
Doškolovacieho strediska na Drie
ňovej, výcvikového areálu v Kysi

hýbli, opravu budov v mestskej pa
miatkovej rezervácii, kde predtým 
malo svoje priestory SOÚ lesnícke, 
pričom s jeho menom sú spojené aj 
mnohé ďalšie aktivity medzinárod
ného charakteru, resp. presahujú
ce rámec mesta a okresu. Výrazne 
sa zaslúžil aj o prinavrátenie sídla 
okresu po 36 rokoch v roku 1996 
do Banskej Štiavnice, zriadenie Slo
venského vodohospodárskeho pod
niku, š.p., v Banskej Štiavnici, začia
tok systematickej obnovy tajchov a 
prívodných jarkov k nim, počiatok 
budovania lyžiarskeho strediska v 
Hodrušskej doline a stále to nie je 
všetko, čo je neodmysliteľné s jeho 
mnohoročnou činorodou aktivi
tou. Žil a žije plnohodnotným živo
tom, ktorého plody budú užívať aj 
ďalšie generácie. Do obradnej sie

ne banskoštiavnickej radnice v deň 
jeho životného jubilea mu prišlo za
blahoželať okrem primátorky nášho 
mesta aj množstvo ľudí, rodinných 
príslušníkov, priateľov a známych, 
ktorí mu prišli vysloviť to najvre
lejšie poďakovanie, obdiv, uznanie 
a trvalú úctu. V rámci slávnostné
ho šachtágu, ktorý mu pripravili 
vo veľkom množstve zastúpení čle
novia Banskoštiavnicko – hodruš
ského baníckeho spolku, ktorého je 
neustále mimoriadne aktívnym čle
nom, mu bolo udelené aj najvyššie 
ocenenie tohto spolku "Za zásluhy". 

Jubilant náš najvzácnejší, drahý 
náš priateľ  zdravie, šťastie, spokoj
nosť a trvalú rodinnú pohodu, do 
ďalších rokov za všetkých, ktorí si 
Ťa ctia a vážia, Ti čo najúprimnejšie 
praje Ján Novák 

Jubilujúci ing. Ján ivanič

Výborný lesník Marián Siekela 
sa dožil 5. apríla 2012 význam-
ného životného jubilea -75 
rokov. 

Narodil sa 5. 4. 1937 v Trnavej 
Hore (okres Žiar nad Hronom).V 
roku 1955 ukončil Strednú školu les
nícku v Banskej Štiavnici. V rokoch 
1955 – 1959 pracoval ako zástupca 
vedúceho polesia v Hornej Ždani a 
Krnišove. Do roku 1974 bol vedúcim 
polesia Krnišov (Lesný závod Krupi
na) a v rokoch 1974 – 1977 zástup
com správcu a pestovateľom Les
nej správy Ladzany. V rokoch 1977 
až 1997 bol vedúcim Lesnej správy 
v Antole (od 1.7. 1996 Sv. Anton). 
LS pod jeho vedením dosiahla znač
né úspechy a vysoko bola hodnote
ná hlavne v oblasti škôlkárstva. V 

roku 1995 bol uznaný ako najlepší 
správca v rámci Stredoslovenských 
štátnych lesov a v roku 1996 získal 
ocenenie za rozvoj okresu Zvolen. 
Počas celej svojej praxe v lesníctve 
sa staral vzorne o poľovníctvo v po
ľovných revíroch štátnych lesov. V 
rokoch 1977 až 1990 prispel k zve
ľaďovaniu účelového srnčieho reví
ru Sitno. V revíroch Sitno i Rázdiel 
boli dosahované výborné chovateľ
ské výsledky a kvalitné trofeje i vďa
ka jeho pôsobeniu. Bol jedným zo 
zakladajúcich členov okresnej orga
nizácie Slovenského poľovníckeho 
zväzu v Krupine. Počas celej svojej 
poľovníckej praxe prísne presadzo
val a dodržiaval poľovnícke zvyky 
a tradície, ktoré viedli k väčšej úcte 
k ulovenej zveri. Múzeu vo Sv. An
tone pomáhal pri organizovaní via

cerých ročníkov Dní sv. Huberta. V 
rokoch 2008 a 2009 prispel osob
ne aj do hlavného programu osláv. 
Na chovateľskej prehliadke trofejí v 
roku 2010 mal v priestoroch sväto
antonského kaštieľa samostatnú vý
stavu samorastov a výtvarných prác 
z dreva Majster príroda.

Vzácny človek Marián Siekela 
je výborným priateľom i susedom 
(býva neďaleko kaštieľa) nášho mú
zea. Rád si spomína, ako od malič
ka navštevoval kaštieľ i na časy, keď 
bola v kaštieli lesná správa. Dovoľ
te mi, prosím, i prostredníctvom 
tohto príspevku popriať Mariáno
vi Siekelovi v mene Múzea vo Sv. 
Antone všetko najlepšie k jubileu, 
hlavne veľa zdravia a krásnych zá
žitkov v prírode, ktorej zasvätil celý 
svoj doterajší život.  Marian Číž

Marián Siekela 75-ročný

Primátorka mesta blahoželá jubilantovi. foto lubo lužin

Zájazdy s CVČ
Letný tábor detí v Štúrove
CVČ v Banskej Štiavnici organi
zuje v termíne od 7. júla  14. júla 
2012 letný tábor v Štúrove. Popla
tok za dieťa je 140 eur, v ktorom 
je zahrnuté: doprava, ubytovanie 
priamo v areáli kúpaliska Vadaš 
(apartmány AQUA + voľné vstup
né k bazénom), celodenná strava, 
výlet do Ostrihomu, hry, turisti
ka, pedagogický dozor. Prihlásiť 
sa môžete v CVČ na telefónnom 
čísle: 0907 598 567. 

Jana Machilová
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.14/2012: „Smutné je, že hlupáci 
sú takí sebaistí, zatiaľ čo múdri sú 
vždy plní pochybností “. Výhercom 
sa stáva Michal Babiak, Mládež-
nícka 15, Banská Štiavnica. Sr
dečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Konfu
ciusa: 

A., Staršie hudobné vydavateľ
stvo, roztavuj, jedna po latinsky, 
vložené peniaze pri hre, B., Začia
tok tajničky, C., Znova mzda, čes
ká rieka, spoluhlásky slova kver, D., 
Najmenšia čiastka hmoty, kanad
ský hokejista, tieto, existovalo, E., 
Osobné zámeno, Roma, alkoholic

ký nápoj, starší športový komen
tátor, F., Pracuj s tmelom, čínske 
meno, lepenka na strechy, povraz 
so slučkou, G., Upratuje, spoluhlá
sky v slove lál, argón, maród česky, 
H., Lietadlo, hrubý hlas, 3. časť taj
ničky, laky nárečovo, I., 2. časť taj
ničky, J., Zuzana, ženské meno, lás
ka po latinsky, Verdiho opera, 

1., Ovocie –zelenina, 4. časť taj
ničky, policajný zbor, 2., Dáva zápla
ty, 4.pád slova miera, 3., Samohlá
sky slova kusé, cestovná kancelária, 
stopa no noži, 4., Slovenské národ
né povstanie, 1049 v Ríme, v byte, 
5., Spúšťalo sa česky, 2001 v Ríme, 
bolesť, 6., Vyhynutý kočovník, zám
ky, 7., Žieravina, ako, 8., Priviažu 
loď, ozn. áut Holandska a Rakúska, 
9., Túžili básnicky, podopriem, 10., 
Liturgie, druh priadze, stred slova 

nenos, 11., Veľhad, existoval, ame
rický herec, 12., Ažaž, výrobca ko
lies, spojka, 13., Podpis anonyma, 
malý vlas, Eduard, 14., Polotovar 

na zátky, mesto na Ukrajine. 
Pomôcky: Boa, Pam, Opus, Bank, 
Uno, Nyli, Nla

Anna Rihová

kultúra

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Filmový klub OKO: Banksy
Piatok 11.5., 19:00, 2,- €, USA / V. Británia, 2010, far., 86 min, MP 15
Legendárny britský streetartista a graffiti writer Banksy, ktorý zatiaľ neodhalil svoju identitu, a to ani 
napriek nominácii na Oscara, prináša do kín provokatívny mystifikačný dokument o street artovej scé
ne. Excentrický francúzsky majiteľ obchodu Tonny Guetta má stovky hodín záznamov graffiti akcií, no 
márne pátra po tajomnom Banksym. Rozhodne sa podľa jeho vzoru stať sám kultovým umelcom. Pod 
pseudonymem Mister Brainwash (MBW) začne chrliť jeden artfeakt za druhým... 
Zábavný a vzrušujúci dokument o kulte pouličného umenia tento fenomén zároveň odhaľuje no aj re
lativizuje a ironicky zhadzuje sebastrednosť niektorých umelcov. Banksy potvrdil, že rovnako ako vo 
svojom pouličnom umení vlastne spochybňuje aj túto scénu a tvrdí, že sa stala snobskou záležitos
ťou.

Flora Magica 2012: Farebné kúzlenie
5. máj 2012, od 18:00, Kultúrne centrum, vstupné: v predpredaji: 8,50 €, na mieste: 10 €
Po veľkom úspechu v roku 2011 prichádzajú do Banskej Štiavnice znovu špičkoví majstri v práci s kveti
nami! Vychutnajte si výnimočné dve hodiny ukážok tvorby kytíc, vydražte si niektoré z nich alebo sa po
tešte krásou množstva vystavených gerbier! Ideálny darček ku Dňu matiek, či romantickému víkendu vo 
dvojici!
Svoje umenie predvedú: 
Marie Bittnerová (ČR) sa v súčasnej dobre venuje predovšetkým interiérovej tvorbe, organizovaniu od
borných seminárov a školení. Je zástupkyňou predsedu Českého svazu květinářů a floristů. Pravidelne 
sa zúčastňuje na floristických súťažiach a umiestňuje sa na popredných miestach. Je súčasťou redakčnej 
rady profesijného časopisu Floristika.
Lucie Kulmanová (ČR) sa úspešne prezentuje na floristických súťažiach (na Majstrovstvách ČR obsadi
la 2. miesto). Pôsobí aj ako lektor a účinkuje v mnohých kvetinových šou, občasne v televízii a je spoluau
torkou učebnice floristiky.
Tamás Vígh (SR) je mladý začínajúci florista a dizajnér s viacerými úspechmi. Najvýznamnejšie z nich 
sú víťazstvá na vlaňajšom ročníku Victoria regia a na Majstrovstvách SR vo floristike. Napriek mladému 
veku už dnes patrí medzi špičku vo svojom odbore.
Sprievodná výstava: Krása gerbier (dovezené priamo z Holandska)
O prekvapenia nebude núdza!

Divadelná komédia: Mandarínková izba
2. jún 2012, od 19:30, Kultúrne centrum Banská Štiavnica
Skvelá divadelná komédia, v ktorej vystúpia M. Kramár, Z. Tlučková, B. Ondrejková a P. Topoľský. Réžia: 
Ľubomír Vajdička
Vstupné: predpredaj: Informačné centrum, Nám sv. Trojice, 045 694 96 53  prvých 100 ks lístkov je 
možné zakúpiť v skvelej cene 10 €, ďalšie v predpredaj za 11 €. V Deň podujatia  12 €.
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reality

služby

inzercia

kultúra

Dovoz dreva – suché štiepané, met �
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr
ky, piesky, brizolit a iné, 0903 121 901

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

Predám novú digitálnu liaheň na hy �
dinu, cena 129€, tel.č.: 0907 181 800

Spojky, výfuky, rozvody, ramená a  �
čapy a iné autodiely, 0907 181 800

Pílenie palivového dreva na klátiky.  �
Tel.č.: 0918 858 600

Predám palivové drevo, 0944 164 590 �
Predám W GOLF II. 1,6 D, 5 dvero �

vý, dobrý T.S., tmavá červená metalí
za. Garážovaný, ťažné zariadenie L+Z 
gumy na diskoch. Cena 800 € + doho
da, tel.č.: 0904 961 227

Predám prívesný vozík d.1,80 m.,  �
š.1,10 m., 13 kolesá. S.T.K. 5.9.2013. 
Cena 200 €, tel.č.: 0904 961 227

Predám nabíjačku domácej výroby s  �
plynulou reguláciou prúdu a napätím 

Predám pozemok na Štefultove,  �
tel.č.: 0903 121 901

www.kurzmediacie.sk �
Predám 3izbový zrekonštruovaný  �

byt na Drieňovej, zn. súrne, tel.číslo: 
0905 148 574

Prenajmem 3izbový byt na Drie �
ňovej čiastočne zariadený dlhodobo 
cena: energie + 150 €/ mesačne, tel.č.: 
0903 755 770

Predám pozemok pod Banskou Be �
lou, 5 976 m², cena: 6 000,Eur, tel.č.: 
0944 164 590

Predám pozemok v BŠ, časť Šteful �
tov 3 750 m² na slnečnom mieste, prí
stupová cesta priamo k pozemku, inži
nierske siete 50 m od pozemku, tel.č.: 
0908 531 348

Kúpim na Jergištôlni pozemok, ale �

Lokše na objednávku. Nad 10 ks  �
0,30€/ks. Tel.: 0907 817 186

Ponúkam stavebné práce  obklady,  �
dlažby, omietky, stierky, pokládky plá
vajúcich podláh, murovanie komínov, 
tel.č.: 0907 859 838

InzercIa

bo starú ruinu, tel.č.: 0908 531 348
Predám 2izbový byt prerobený pod  �

Kalváriou, tel.č.: 0949 116 132
Ponúkam na prenájom skladové  �

priestory na Ul. Brezová 2. Sklady majú 
rozlohu 100 a 200 m². Cena dohodou, 
tel.č.: 0910 744 144, 0905 744 144 

Prenajmem 2 – izbový čiastočne za �
riadený byt na sídlisku Drieňová, tel.č.: 
0905 706 915

Dám do prenájmu 3 – izbový byt na  �
Drieňovej, cena 300 € vrátane energií, 
tel.č.: 0907 809 659

Predám RD na Križovatke, tel.č.  �
0907 684 491

612 V, najlepšie osobný odber, tel.č.: 
0902 114 052

Poznáte 
Štiavnicu a jej 
okolie?
AB Press a Štiavnické noviny 
pripravili pre vás novú súťaž.

O našom meste už onedlho 
vyjde nová, nádherná, reprezen
tačná kniha Banská Štiavnica – 
čarovné mesto. Bude obsahovať 
krásne farebné fotografie a infor
matívne texty v slovenčine a ďal
ších jazykoch (angličtine, nem
čine, francúzštine, maďarčine, 
češtine). Autorská dvojica Vladi
mír Bárta starší a Vladimír Bar
ta mladší predstúpia pred verej
nosť, a to nielen štiavnickú, so 
svojím novým dielom, v ktorom 
sa snažia ukázať Banskú Štiavnicu 
– jej krásy a pamätihodnosti troš
ku nevšedným a výtvarnejším po
hľadom. 

"Čarovná kniha" prezradí, že v 
našom toľkokrát fotografovanom 
meste ešte vždy sa dajú nájsť ob
javné pohľady, ktoré dokumentu
jú jeho úžasnú atmosféru. Touto 
knihou urobili Bártovci opäť dob
rú službu Banskej Štiavnici. Uká
zali, že na Slovensku je mesto, 
ktoré sa oplatí navštíviť a opätov
ne sa doň vracať. 

Nové krásne dielo Banská Štiav-
nica – čarovné mesto môžu ako prví 
získať čitatelia Štiavnických novín, 
ak sa zapoja do čitateľskej súťaže.

Správna odpoveď z minulého 
týždňa mala byť hotel Metropol. Zo 
správnych odpovedí sme vyžrebo
vali výhercu Rastislav Tomus, 
Dr. J. Straku 4, Banská Štiav-
nica.

Dnes ponúkame 5. súťažnú 
otázku. Opäť ponúkneme výber 
z 3 možností a navyše uvedieme 
ešte aj ťahák. Je ňou kniha Vlada 
Bártu: Banská Štiavnica sprievodca 
mestom a okolím. Stačí si len zalis
tovať.

Piata súťažná otázka
Neďaleko Banskej Štiavni-
ce stojí jediná drevená zvo-
nica. Pochádza z 1.polovice 
19.storočia. Je to v obci:
a., Banská Belá
b., Banský Studenec
c., Svätý Anton

Odpovede posielajte poštou do 
redakcie Štiavnických novín, ale
bo emailom sn@banskastiavnica.
sk. AB Press

Už do 5. ročníka vstúpila celo-
štátna súťažná prehliadka o 
najkrajšie knihy a propagačné 
materiály o Slovensku. 

Súťažná prehliadka tejto produk
cie za rok 2011 bola pod gesciou 
Klubu fotopublicistov pri Sloven
skom syndikáte novinárov, v spolu
práci so Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici, pričom partne
rom tejto celoslovenskej súťaže bola 
Únia miest a obcí Slovenska. V tejto 

prestížnej celoštátnej súťaži sa mi
moriadnych pôct dostalo až dvom 
knihám o Banskej Štiavnici – 2. die
lu reprezentačnej publikácie Banská 
Štiavnica  Ako sme tu žili od ban
skoštiavnického rodáka – publicis
tu, umeleckého fotografa a vydava
teľa Vladimíra Bártu ( v tomto roku 
sa onedlho objaví na knižnom trhu 
už aj 3. diel tejto publikácie) a tak
tiež reprezentačnej obrazovej pub
likácii od toho istého autora a jeho 
syna Vladimíra pod názvom Ban

ská Štiavnica z lietadla. Prvá kniha 
získala prvenstvo v kategórii Knihy 
o mestách – monografické publiká
cie a druhá kniha sa umiestnila tak
tiež na 1. mieste v kategórii Knihy o 
mestách – obrazové publikácie. Obi
dve publikácie vyšli vo vydavateľstve 
AB ART press, podobne ako publiká
cia Slovensko, najväčšia kniha o Slo
vensku, ktorá v kategórii Knihy o 
Slovensku získala prvenstvo a pub
likácia Slovensko čarovné, ktorá sa 
umiestnila na 3. mieste. Ján Novák

Najkrajšie knihy sú o Štiavnici

Klub historickej techniky 
pri Rušňovom depe 
Zvolen, Banskoštiav-
nicko-hodrušský 
banícky spolok v 
Banskej Štiavnici, 
Mesto Banská 
Štiavnica, BBSK 
– Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – 
pracovsko Banská Štiavnica, 
Živena – spolok slovenských 
žien v Banskej Štiavnici a 
Železnice Slovenskej republiky 
vás pozývajú na podujatie 
Náckova Štiavnica, ktoré sa 
uskutoční v piatok 27. apríla 
2012.

Podujatie je venova
né osobnosti profeso
ra RNDr. Jozefa Štef
feka, CSc, významného 
udržiavateľa štiavické

ho nárečia a autora pub
likácie „Pán Boh zaplac aj 

za malý lôn“, ktorý sa v roku 
2012 dožil 60 rokov.

Cestovný poriadok:
Žel.stanica príchod  odchod
Zvolen, os.st. 14:47
Hronská Dúbrava 15:00  15:55
Kozelník 16:12  16:16
Banská Belá 16:29  16:33
Banská Štiavnica 16:40  17:10
Banská Belá 17:17  17:21

Kozelník 17:35  17:38
Hronská Dúbrava 17:50  18:05
Zvolen, os.st. 18:20

Kultúrny program v reštaurácii 
penziónu Kachelman od 17:00:

privítanie „pergmónov“ -
profil osobnosti prof. RNDr. Jo -
zefa Šteffeka, CSc.
8.pilot. prednáška „náckológa“  -
Ing. Richarda Kaňu
súťaž v prednese vtipov -
 súťažný kvíz zo znalosti „štjav -
nyčtiny“

Vstupné do vlaku je dobrovoľ
né. Účasť na vlastnú zodpovednosť. 
Zmena programu vyhradená!

8. ročník Náckovej Štiavnice
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Veľkonočné 
plavecké 
preteky

Kategória 8 roční a mladší
Macharík Samuel 
25 m voľ. sp.  43.30  6., 25 m pr
sia  37.15  4.
Maruniak Patrik 
25 m voľ. sp  46.89  9., 25 m znak 
 50.42  6., 25 m prsia  40.14  5.
Potančok Adam 
25 m voľ. sp  44.61  7., 25 m pr
sia  35.84  2.

Kategória 9-10 roční
Balász Michal 
50 m voľ. sp  44.75  6., 100 m 
voľ. sp  1:50.47  5.

Kategória 8 ročné a 
mladšie
Melicherčíková Timea 
25 m prsia  26.91  4., 25 m voľ. 
sp  30.30  10.

Kategória 9 – 10 ročné
Michalcová Barbora
50 m voľ. sp  1:11.05  19., 100 
m prsia  2:12.76  7., 50 m prsia 
 57.58  5.
Plavecký klub Banská Štiavnica 

Naše mužstvo nastúpilo 
značne oslabené 
IV.liga - juh 18.kolo dospelí
FK Revúca - Sitno Banská Štiav-
nica 4:0 (3:0)
Pažout (77.’ Kraják), Necpal, Hanzlík 
A., Andraščík, Halát, Barák N., Urge-
la, Ferenčik st., Šíma, Pastier, Barák 
Ľ.(52.’ Hrabko)

Na zápas sme nastúpili značne 
oslabení bez troch opôr základnej 
zostavy, čo sa významnou mierou 
prejavilo i na konečnom výsledku 
zápasu. Prvých 30 minút sa hra
lo obojstranne opatrných a vyrov
naných, bez šancí, okrem lobova
nej strely domácich v 13.min.,ktorá 
skončila na brvne. Domácu bránu 
ohrozil strelou z 25.m v 19.min.Ur
gela,brankár domácich ju však chy
til. O osude zápasu sa rozhodlo v 
rozpätí piatich minút, keď nám do
máci strelili tri góly. V 34.min. ne
vydarený center domáceho hráča 
z ľavej strany za pomoci vetra na 
prekvapenie skončil v našej bráne. 
Ďalší gól padol o dve minúty ne
skôr, keď domáci útočník prudko 
zacentroval z pravej strany do pät
ky, kde nabehol domáci hráč, nedal 
nášmu brankárovi šancu a zvýšil na 
2:0. Tretí gól nám dal znovu domáci 
hráč po úniku a prudkej strely, pro
ti ktorej bol opäť náš brankár bez
mocný. O výsledku bolo prakticky 
rozhodnuté.

Do druhého polčasu sme nastú
pili so snahou neinkasovať a stre
liť nejaký gól, čo sa mohlo i poda
riť striedajúcemu Hrabkovi, ktorý 
sa dostal do dvoch sľubných šancí, 
no obe mu zneškodnil domáci bran
kár. Najmä tá druhá zaváňala gó
lom v 68.min., pri ktorej sa potvr
dilo porekadlo nedáš, dostaneš, keď 
po našej nepremenenej šanci do
máci znovu po rýchlom protiútoku 
stanovili konečný výsledok zápasu. 

Dovoľte mi na záver sa pristaviť o 
prístupe niektorých mladých hrá
čov k štiavnickému futbalu. Je han
bou a zarážajúce, že na zápas mu
sel nastúpiť Barák st., ktorý mal v 
pondelok nastúpiť na plánovanú 
operáciu do nemocnice, nakoľko 
mladí hráči, ktorí boli nominova
ní trénerom na zápas, naň neprišli, 
bez ospravedlnenia, alebo niektorí s 
ospravedlnením, že sú zranení. Je 
na zamyslenie, či má vôbec zmysel 
robiť futbal, keď mladí hráči majú 
takýto nezodpovedný prístup k fut
balu v našom meste. Majú možnosť 
trénovať pri trénerovi vysoko kva
lifikovanom, no ich tréningová do
chádzka je veľmi nízka. Nevedia si 
vážiť toho, že môžu pri takomto tré
nerovi výkonnostne rásť i pri mož
nosti si zahrať pri skúsených hrá
čoch v mužstve dospelých a brať si 
od niektorých príklad z futbalovej 
morálky a zodpovednosti. Môžeme 
sa v budúcnosti na nich spoľahnúť 
pri napredovaní štiavnického futba
lu? Alebo robiť futbal za pomoci cu
dzích hráčov?

Štiavnické Bane - Divín 2:1 (1:0) 

Tabuľka po 18. kole
1 FK 34 Brusno 18 16 2 0 61:8 50
2 Sitno Banská Štiavnica 18 11 3 4 36:21 36
3 MFK Revúca 18 10 3 5 31:17 33
4 ŠK Badín 18 10 2 6 33:27 32
5 Baník Štiavnické Bane 18 8 7 3 28:25 31
6 ŠK Čierny Balog 18 8 5 5 33:24 29
7 Jednota Málinec 18 8 2 8 25:37 26
8 FK Jesenské 18 7 3 8 24:27 24
9 JUPIE BB  Podlavice 17 7 2 8 31:30 23

10 FC Slovan Divín 18 5 4 9 33:37 19
11 Prameň Kováčová 18 5 4 9 21:34 19
12 SKLOTATRAN Poltár 18 5 2 11 20:21 17
13 FTC Fiľakovo 18 3 1 14 15:39 10
14 PS Hliník nad Hronom 17 1 2 14 19:63 5

IV.liga -juh dorast 18.kolo
FK Brusno - Sitno Banská Štiav-
nica 9:3 (3:2)
Szabó, Malatinec, Cibuľa, Čik, La-
dický, Potančok (61.’ Neuschl) Déne-
ši, Pastier (79.’ Petro), Ďurovič, Židík, 

Ferenčík (84.’ Zupka)
Po tesnom výsledku z prvého pol

času dostalo naše mužstvo v priebe
hu dvoch minút na začiatku druhé
ho polčasu dva góly, čo ich rozhodilo 
natoľko, že odišli domov s gólovou 
nádielkou.

Tabuľka po 18. kole
1 MFK Spartak Hriňová 17 14 1 2 36:12 43
2 FK 34 Brusno 17 11 1 5 47:28 34
3 FK 09 Bacúch 17 10 3 4 49:22 33
4 FK Mesta Tornaľa 17 9 3 5 31:13 30
5 FK Jesenské 17 8 1 8 46:41 25
6 OŠK HodrušaHámre 17 7 1 9 33:38 22
7 MFK Strojár Krupina 17 6 3 8 15:19 21
8 Slovan Kúpele Sliač 16 7 0 9 22:28 21
9 FC Slovan Divín 17 5 5 7 25:37 20

10 PS Hliník nad Hronom 16 5 4 7 26:34 19
11 FK Šalková 17 5 3 9 26:33 18
12 MFK Žarnovica 17 5 3 9 16:27 18
13 Baník Kalinovo 17 5 3 9 24:38 18
14 Sitno Banská Štiavnica 17 4 3 10 22:48 15

III.liga 12.kolo starší žiaci
Sitno Banská Štiavnica - Hliník 
nad Hronom 7:0 (4:0) góly: Me
ňuš 4, Šemoda 2, Pastier 

III.liga 12.kolo mladší žiaci
Sitno Banská Štiavnica - Hliník 
nad Hronom 4 : 1 (2:1) góly: Ži
dík M. 3, Šarkoziová 

II.trieda 10.kolo dospelí
Sitno Banská Štiavnica "B" - 
Žiar Nad Hronom "B" 0:3 (0:3)
Kraják - Binder, Žikla, Halát (71.’ Slu-
ka), Boroška, Majerský (46.’ Gazda), 
Kmeť, Beňadik, Cabaník, Pajerský, 
Hrabko

Hostia sa ujali už v 2.min. vede
nia a o výsledku rozhodli už v pr
vom polčase. Naši hráči vekovo 
starší i keď sa snažili, na súpera ne
stačili.

Rudno - Prenčov 8:0 (4:0)

Kam na futbal
IV.liga dospelí 29.4., 16:00
Sitno Banská Štiavnica  PS Hliník 
Nad Hronom
FK Poltár  Štiavnické Bane
IV.liga dorast 19.kolo hrá sa až 
28.4.2012 o 14:00
Sitno Banská Štiavnica  PS Hliník 
Nad Hronom
III.liga starší a mladší žiaci, 
28.4., 10:00 a 12:00
Sitno Banská Štiavnica  FK Brusno
II.trieda dospelí, 21.4., 10:00
Šašovské Podhreadie  Sitno Banská 
Štiavnica "B"O 16.00 Hod.
Prenčov  Horné Hámre

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Domáci rozhodli o zápase  
v priebehu piatich minút

Turnaj v 
basketbale

Mesto Banská Štiavnica v spo
lupráci s Centrom voľného času 
v Banskej Štiavnici organizujú 
dňa 8. mája 2012 o 9:00 hod. v 
ZŠ J.Kollára, L.Svobodu 40 bas
ketbalový turnaj v rámci projektu 
Drieňová mládeži. Družstvo tvorí 
12 hráčov zvlášť v kategórii chlap
cov a kategórii dievčat do 25 ro
kov. Prihlásiť sa môžete do 7. mája 
2012 v Centre voľného času alebo 
na tel.čísle: 0907 598 567.

Jana Machilová

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

Ilustračná fotka. foto peter sliacky

InzercIa
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Fitnes Činka na plavárni 
otvorené!

Príďte si zacvičiť do 
novootvoreného fitka a 

posilniť tak svoje telo i ducha.
Otvorené každý deň okrem 
pondelku od 12:00 - 20:30

H-strechy - Ján Hikl: tesár - stolár
Tesárske, pokrývacie práce, 

rekonštrukcie, montáž strešných 
okien, sadrokartónov, plávajúcich 

podláh, stolárske práce

Sv. Anton 218,  
0918 167 561, 045/693 12 09 

e-mail: jan.hikl@mcnet.sk

V tomto roku 
oslávi Prvá 
stavebná spo-
riteľňa, a. s., 
20. narodeniny. 
Prednosti sta-
vebného spore-
nia ocenili a vy-
užili pri riešení 
svojho bývania 
aj tí občania, 

ktorí mali problémy so zabezpečením 
úveru alebo s výškou príjmu. Ak ešte 
nepatríte do rodiny stavebných sporite-
ľov, možno vás rozhovor s Ing. Pavlom 
Gáborom, okresným riaditeľom Prvej sta-
vebnej sporiteľne, a. s, presvedčí o tom,
že investovať do stavebného sporenia sa 
oplatí.

Čím si vysvetľujete fakt, že ani 
po 20-tich rokoch neklesá záujem 
o stavebné sporenie?
Občanom všetkých vekových a profesij-
ných skupín ponúkame to, čo reálne po-

trebujú. Stavebné sporenie môže využiť 
podľa svojich predstáv a potrieb naozaj 
každý – prakticky už od kolísky. Pretože 
tento fi nančný produkt je nielen o bezpeč-
nom a výnimočnom zhodnocovaní vkla-
dov, o atraktívnych úrokových sadzbách 
pri úveroch, ktorými fi nancujete svoje 
bývanie, ale napríklad aj o možnosti zís-
kať navyše k svojmu dôchodku pravidelný 
fi nančný príspevok vo forme renty.

Výhodné a bezpečné zhodnotenie 
peňazí je určite aj pre našich čitateľov 
veľmi dôležité. Čo konkrétne ponúka 
stavebné sporenie?
Vklady fyzických osôb a štátnu prémiu 
úročíme až 2-mi %-tami ročne. Podľa výš-
ky vkladov v kalendárnom roku získava 
každý stavebný sporiteľ, teda aj dieťa, 
štátnu prémiu. V tomto roku predstavu-
je jej výška 10 % z vkladov, maximálne 
66,39 €. Štátnu prémiu môžu získať aj 
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov, pričom na každé 4 byty 
v bytovom dome, ktorý spravuje spolo-

čenstvo, pripadá 1 štátna prémia. Zhod-
notenie vkladov stavebných sporiteľov po 
šiestich rokoch dosiahne v priemere až 
5,19 % ročne. 

Sporenie je prípravou na získanie úve-
rových prostriedkov. Sú úvery dostupné 
naozaj pre každého?
Stavebné sporenie nie je iba o štátnej 
prémii, ale aj o tom, že každému ponú-
ka reálnu šancu dlhodobo si pripravovať 
prostriedky na fi nancovanie bývania. Klien-
ti PSS, a. s., majú možnosť využívať rôzne 
formy úverov s veľmi výhodnými úrokový-
mi sadzbami. Len stavební sporitelia – bez 
ohľadu na vek - majú po splnení dohod-
nutých podmienok nárok na stavebný 
úver. Stavebný úver na jeden fi nancovaný 
objekt až do výšky 340 tisíc € poskytu-
je PSS, a. s., s úrokovou sadzbou už od 
2,9 % ročne. Stavebný úver až do výšky 
40 tisíc € môžete čerpať bez zábezpeky 
nehnuteľnosťou či ručiteľom a aj bez skú-
mania príjmu žiadateľa. Tento typ úveru 
využívajú najmä mladí ľudia, ktorí majú 

menšie príjmy a väčšinou nemajú čím ručiť 
za úverové prostriedky. Tým, ktorým zatiaľ 
nevznikol nárok na stavebný úver, ponúka-
me niekoľko druhov medziúverov – pod-
ľa výšky nasporenej sumy a podľa druhu 
zábezpeky za úver. Dokonca ponúkame 
úvery bez počiatočného vkladu. A navyše - 
úrokové sadzby úverov sa nemenia počas 
celej doby splácania.

Zdá sa, že stavebné sporenie je veľmi 
variabilný produkt. Alebo sa mýlim?
Stavebné sporenie ponúka naozaj veľa 
možností, ako vyriešiť fi nancovanie bý-
vania – či už naše, prípadne našich blíz-
kych. Mnohým občanom, ktorí stáli pred 
zdanlivo neriešiteľnou situáciou, sme už 
pomohli. V momente, keď začnete spo-
riť a pravidelne sporíte, je reálnejšia vaša 
šanca získať výhodný úver – v niektorých 
prípadoch aj bez zábezpeky a skúmania 
bonity. Určite to nie je fráza, ak hovorím, 
že vieme ušiť model fi nancovania presne 
na mieru. Ten, kto má záujem bývať lep-
šie, má u nás dvere otvorené.

Úvery na bývanie - aj bez ručiteľa a skúmania bonity

PODROBNÉ INFORMÁCIE ZÍSKATE NA ADRESE: BANSKÁ ŠTIAVNICA, KRIŽOVATKA 5, TEL.: 0905 740 244


