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Test deviatakov
Žiaci 9. ročníkov prešli testovaním 
z predmetov Matematika 
a Slovenský jazyk. str.4

Týždeň modrého gombíka
Zbierka, ktorá sa koná od 14. do 20. 
mája, pomôže deťom v Zimbabwe, aby 
sa mohli bez obáv napiť. str.6

Envirofilm 2012
Prehliadky filmov a akcie s 
ekologickou tematikou odštartujú 
už v utorok 15. mája. str.9
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InzercIa

Po tieto dni si všetci mieru-
milovní ľudia nielen v Európe, 
ale aj na iných kontinentoch, 
pripomínajú 67. výročie 
ukončenia II. svetovej 
vojny, najväčšej tragédie 
20. storočia, ktorá si vyžiadala 
takmer 70 miliónov ľudských 
životov. 

Nevyčísliteľné sú aj materiálne 
straty. Hitlerov šialený plán ovlád-
nutia Európy a sveta utrpel totálny 
krach vďaka hrdinskej Červenej ar-
máde a jej spojencom – Veľkej Bri-
tánie, USA a ďalších krajín protifa-
šistického odboja. Môžeme byť hrdí 
na to, že aj Česko a Slovensko sa za-
radili medzi víťazné krajiny. •3.str.

Je šťastím žiť v mieri Flora Magica 
2012 - magické 
pohladenie 
zmyslov
V sobotu 5. mája sa v 
Kultúrnom centre v Banskej 
Štiavnici uskutočnilo krásne 
rozkvitnuté podujatie Flora 
Magica 2012, ktoré si už 
svojou vlaňajšou premiérou 
získalo srdcia mnohých priaz-
nivcov. Je to celkom pocho-
piteľné, veď kvety patria k 
máju, rovnako ako láska vo 
všetkých svojich jedinečných 
podobách. Láska, ktorá býva 
od nepamäti vyjadrovaná 
krásnou a zrozumiteľnou 
rečou kvetín.

 Záujem o podujatie bol naozaj 
veľký. Na úvod večera všetkých 
privítal vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Rastislav Marko. Potom už 
pódium patrilo profesionálnym 
znalcom kvetinovej krásy, uzná-
vaným floristom, dizajnérom a 
aranžérom, Ladislavovi Weinli-
chovi(ČR), Marii Bittnerovej (ČR), 
Tamásovi Víghovi (SR) a Lucii Kul-
manovej (ČR).

Príjemné osvetlenie a stovky 
pestrofarebných gerbier zdobia-
cich pódium vytvárali dojem akejsi 
vernisáže, ktorej originály vznikali 
v "priamom prenose" za potlesku 
nadšených divákov. •5.str.

Milé mamky, mamičky, staré a 
prastaré mamičky!

Je máj – lásky čas. S týmto me-
siacom sa neodmysliteľne spája 
ten najkrajší sviatok – Deň matiek. 
Mama. Pri tomto slove si každý z 
nás predstaví svoju mamičku. Milú, 
starostlivú, ktorá prebdela nejednu 
noc pri našej postieľke a ofúkla "bo-
ľačku". Bola si to ty, mama, ktorá si 
nás niekoľkokrát pritúlila, zovrela v 
náručí, keď nám bolo ťažko. Bola si 
to ty mama, ktorá si sledovala prvé 

naše krôčiky a vedela dať slovám tú 
najkrajšiu podobu. Tvoje slová boli 
vždy najláskavejšie a plné nehy. Pat-
rí ti za ne tá najvrúcnejšia vďaka a 
uznanie. 

Mama – aké jednoduché, ale sú-
časne najľubozvučnejšie slovo. Slo-
vo, ktoré sa prevažná väčšina z nás 
naučila vyslovovať ako prvé. Slo-
vo, ktoré bolo už toľkokrát ospieva-
né v poézii, či zhmotnené v umení 
v podobe plastík alebo malieb. No 
najčastejšie sa pri vyslovení slova 

"mama" vynorí v našich mysliach tá 
naša mama. Žena, ktorá nás neod-
mysliteľne sprevádzala životom od 
nášho počatia.

Matka – ktorá je trpezlivá, chá-
pavá, milá a obetavá, ktorá sa teší 
z našich radostí a úspechov, ktorá 
sa trápi pre naše starosti. A predsa 
sa nedá povedať, že týmto krásnym 
slovom môže byť označená kaž-
dá žena. Veď toľko je takých, ktoré 
majú deti a nevedia alebo nechcú im 
byť matkou. •3.str.

Oslávime sviatok Dňa matiek 

Kytice vďaky vojnovým hrdinom položila samospráva a občania mesta. 
foto janka bernáthová
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Odpovedáme 
občanom...
Otázky na MsÚ

Som občanom Banskej Štiavni-
ce na dôchodku a daňový poplat-
ník. Z tohto dôvodu mám otázky 
na vedenie Mestského úradu, sle-
dujem dianie v našom meste a do-
šiel som k zisteniu, že na technické 
služby nastúpil do funkcie pán Volf. 
Táto funkcia predtým neexistovala, 
a preto ma zaujíma ako daňového 
poplatníka, či táto funkcia nebola 
vytvorená umelo, len aby bolo za-
dosťučinenie, pretože neprešiel ako 
náčelník mestskej polície? Tak rých-
lo niekam ho dáme, aby bol pokoj – 
za naše dane! Je to názor viacerých 
občanov, nielen môj. A ak sa už vy-
tvorila táto funkcia, tak mohol sa 
zamestnať niekto taký, čo by možno 
prácu súrne potreboval: je invalidný 
dôchodca alebo na ÚP ako najväč-
šej firme na okolí. Pretože p. Volf, aj 
keď je možno nadaný a nie zlý člo-
vek, ale už má príjem okolo 1 000,- 
eur mesačne ako dôchodca, ja mám 
po 45 odrobených rokoch 350,- 
eur mesačne, on dostal isto sluš-
né odstupné a ešte vyvíja aj podni-
kateľské aktivity. Zároveň mňa aj 
iných spoluobčanov zaujíma, či nie 
je v rozpore so zákonom dôchodca 
predčasný zo štátnej správy, posla-
nec MsZ, zamestnanec mesta a má 
ešte aj podnikateľské aktivity. Ho-
vorí sa tomu stret záujmov. Ďalšia 
vec, Slovensko upadá, Európa upa-
dá - kríza, nefunguje zdravotníctvo, 
tak ako by malo školstvo, poľnohos-
podárstvo, atď., mestá a obce ne-
majú peniaze, ale na umelo vytvo-
rené miesto, keď sa chce, peniaze 
sa nájdu. Čakám na Vašu odpoveď, 
možno ma uspokojí, ak sa tento člá-
nok vôbec zverejní.

Občan dôchodca

Odpoveď: Technické služby, m.p., 
Banská Štiavnica sú samostatný 

právny subjekt a realizujú si per-
sonálnu prácu sami. Samozrejme 
koncepčne je riešená aj so svojím 
zriaďovateľom, Mestom Banská 
Štiavnica. Naša organizácia sa snaží 
pružne reagovať na kladené požia-
davky v oblasti verejnoprospešných 
služieb, ide napr. o problematiku 
mestských komunikácií, dopravné-
ho značenia, verejného osvetlenia, 
nosičov reklamných prvkov, par-
kovania a ďalších oblastí našej pes-
trej náplne práce. Pre zabezpeče-
nie uvedených úloh a na vyriešenie 
akútnych potrieb v oblasti zmluv-
ných vzťahov, pohľadávok po leho-
te splatnosti bol roku 2011, za veľ-
mi nízkych mzdových nákladov po 
dohode, uzatvorený pracovný po-
mer na dobu určitú s človekom s 
právnickým vzdelaním. Uzatvore-
nie pracovného pomeru bolo vyko-
nané v zmysle platnej legislatívy. 
Aj dnes, s odstupom času, môžeme 
tento krok hodnotiť ako správny a 
sú mnohé konkrétne splnené úlo-
hy, ktoré náš nový kolega úspešne 
zvládol. Denne je v uliciach nášho 
mesta a prispel napr. k odstráneniu 
nebezpečného stožiara verejného 
osvetlenia na ulici Dolnej, zlepšenie 
umiestnenia autobusovej zastávky 
na Hájiku, atď. Má veľa skúsenos-
tí a tiež osobnej energie, myslím si, 
že by bolo chybou ju nevyužiť aj v 
prospech nášho mesta. Radi by sme 
uspokojili viacerých ľudí v našom 
meste, ktorí nemajú prácu, ale to v 
našich silách nie je. Skutočnosť, že 
pán Volf poberá výsluhový dôcho-
dok, neznamená, že nemôže praco-
vať v inej oblasti ako doteraz. Berie-
me ho ako každého iného občana v 
našom meste a nemáme dôvod ho 
diskriminovať, navyše, ak máme o 
jeho služby záujem my a za takých 
podmienok, aké podľa zmluvy má.

Peter Heiler

Počet obyvateľov k 1.1.2011 
bol: 10 190, z toho mužov: 4 902, 
žien: 5 288. Počet obyvateľov k 
31.12.2011: 10 109, z toho mužov: 

4 867, žien: 5 242
V roku 2011 sme zaznamenali 

pokles počtu obyvateľov mesta o 81 
obyvateľov. MsÚ

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu:
Zomrelí 12 18 13 9 10 8 5 9 7 9 13 12 125
Narodení 8 4 5 4 10 12 6 5 9 7 7 10 87
Odsťahovaní 17 2 13 12 16 18 9 9 15 9 7 9 136
Prisťahovaní 3 4 12 10 7 4 9 5 14 9 11 5 93
Spolu: 10172 10160 10151 10144 10135 10125 10126 10118 10119 10117 10115 10109

Ubúda nás...

Deň matiek
Živena – spolok slovenských 
žien v Banskej Štiavnici, 
Mesto Banská Štiavnica 
vás srdečne pozýva na Deň 
matiek, ktorý sa uskutoční 
v pondelok 14. mája 2012 o 
16:00 v Kultúrnom centre v 
Banskej Štiavnici. 

Príďte si pozrieť program, kto-
rý pre vás s láskou pripravili vaše 
deti a vnúčatá. Bohatý kultúrny 
program, tombola a malé občer-
stvenie. Na príjemné posedenie s 
vami sa tešia organizátori. Sladká 
alebo slaná pozornosť z vašej ku-
chyne je vítaná. Organizátori

7. mája
Uskutočnila sa gremiálna po- �
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení 
MsÚ. 

9. mája
Individuálne pracovné stret- �
nutia. 
Zasadnutie prípravného výbo- �
ru pre zabezpečenie osláv 250. 
výročia vzniku Baníckej akadé-
mie, Salamandrových dní 2012 
a 5. Stretnutia banských miest 
a obcí Slovenska. 
Pracovné rokovanie so správ- �
nou radou k riešeniu problema-
tiky Regionálnej nemocnie, n.o.

10. mája
Pracovné rokovanie so zástup- �
com SSE, a.s. Žilina.
Obchodný register v Banskej  �
Bystrici. 

11. mája
Individuálne pracovné stretnu- �
tia, práca v meste. 

Andrea Benediktyová 

Priestupok na úseku ochra-
ny pred alkoholizmom a inými 
toxikomániami
Hliadka MsPo počas osláv 1. mája 
na Drieňovej zistila, že v blízkos-
ti Súkromnej hotelovej akadémie 
leží na zemi mladistvý O.Š. , kto-
rý je silne pod vplyvom alkoho-
lu. Hliadka MsPo vzhľadom na 
zdravotný stav mladistvého pri-
volala IRS a menovaný bol preve-
zený do nemocnice. Vo veci bolo 
vykonané objasňovanie priestup-
ku na úseku ochrany pred alkoho-
lizmom a inými toxikomániami a 
zistený páchateľ bol postihnutý v 
zmysle priestupkového zákona. 

Asistencia 
Dňa 4.5.2012 o 15.30 hod. bola 
telefonicky požiadaná hliad-
ka MsPo o poskytnutie asisten-
cie RZP v Banskej Štiavnici na 
Ul. Križovatka, kde pacient pri 
ošetrení bol agresívny a ohrozo-
val zdravotníkov. Po príchode na 
miesto bola zaistená bezpečnosť 
pracovníkov RZP. Následne bolo 
zistené, že ide o maloletého V.T., 
ktorý je silne pod vplyvom alko-
holu. Vzhľadom na stav T.V. ne-
bolo možné vykonať výsluch, vec 
preto bola zadokumentovaná a 
je vykonávané objasňovanie vo 
veci priestupku na úseku ochrany 
pred alkoholizmom a inými toxi-
komániami. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Zmena 
v parkovaní

Mestský úrad upozorňuje ob-
čanov, že na Ul. Dolná v Banskej 
Štiavnici došlo k úprave parko-
vacích miest, a to na Ul. Dolná v 
smere na Ul. Križovatka po pra-
vej strane s čiastočným státím 
na chodníku. Prosíme Vás pre-
to o využitie parkovania na takto 
označenom parkovisku a nie na 
verejnej zeleni. Zároveň sa ospra-
vedlňujeme chodcom za zabratie 
časti chodníka pre motorové vozi-
dlá v zmysle zákona, avšak chodci 
môžu využiť plnohodnotný chod-
ník na opačnej strane cesty. Za po-
rozumenie vopred ďakujeme. 
K úprave parkovania došlo na zá-
klade požiadaviek občanov z Ul. 
Dolná.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPoTí, čo môžte, pomôžte... foto šn
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•1.str. Pričinili sa o to Slovenské 
národné povstanie a I. armádny 
zbor pod vedením Ludvíka Svobo-
du, ktorý má veľký podiel na vyhna-
ní fašistických vojsk z nášho územia. 
Už žije iba hŕstka priamych účastní-
kov bojov, no podaktorí, skôr naro-
dení, si ešte pamätajú kvílivý zvuk 
sirén, letecké bombardovanie miest 
a dedín, do vzduchu vyhodené mos-
ty, budovy, železnice, milióny doka-
ličených frontových vojakov i civi-
lov. Väčšina našich občanov pozná 
tieto obrazy už iba z fotografií a fil-
mových dokumentov.

Dnes zapaľujeme sviečky na hro-
boch vojnových obetí, kladieme 
vence k pomníkom padlých. Ľud-
stvo sa z histórie nepoučilo. Ne-

prejde deň, aby sa na niektorom 
kúsku zeme nebojovalo. Dôvod sa 
nájde vždy – súboje o teritóriá, ná-
boženské rozpory, etnické čistky, 
rasové prenasledovania, politické 
konflikty. Zbrojárske firmy neuve-
riteľne bohatnú na vývoji a výrobe 
čoraz ničivejších zbraní. Ich arze-
nál je taký obrovský, že za niekoľ-
ko minút môže celá naša matička 
Zem ľahnúť popolom. Peniaze, vy-
naložené na zbrojenie, by sa mohli 
využiť na humánnejšie účely - od-
stránenie biedy a hladu, zlepšenie 
zdravotnej služby najmä v rozvojo-
vých krajinách, výrobu účinných lie-
kov na smrteľné choroby, starostli-
vosť o starých, nevládnych ľudí.

Nežijeme v ľahkých časoch. Vše-

ličo sa nám nepáči, nepozdáva. Ale 
v jednom máme šťastie: už desiatky 
rokov nemusia naši muži a synovia 
odchádzať na front a riskovať svo-
je životy. Dokonca aj vojenská služ-
ba je u nás dobrovoľná. Nehrozí, že 
nám bomba rozruší náš príbytok, 
ničivá sila vybuchnutého granátu 
nás zmrzačí, nepoznáme akútny 
nedostatok potravy, neumierame 
od hladu... Vážme si to a vyjadri-
me podporu tým politikom, západ-
ným i východným, ktorí sa usilujú 
o zmiernenie napätia vo svete. Len 
takto zabezpečíme šťastnú budúc-
nosť ďalším generáciám. Vštepujme 
im úctu k tým, ktorí vykúpili krvou 
náš terajší život v mieri. A hlavne – 
nezabúdajme!  Nora Bujnová 

Je šťastím žiť v mieri 
Krádež
6. máj začal poverený príslušník 
OOPZ Banská Štiavnica trestné 
stíhanie vo veci trestného činu 
krádež, spáchaného vlámaním, 
ktorého sa dopustil doposiaľ ne-
zistený páchateľ, vlámaním sa 
do pekárne na Ul. Antolská č. 5 
v Banskej Štiavnici, kde odcu-
dzil finančnú hotovosť z priesto-
rov kancelárie. Neznámy páchateľ 
spôsobil uvedeným skutkom ško-
du vo výške 1100,- eur. Po pácha-
teľovi polícia pátra. 

Odcudzenie motorovej nafty
4. mája oznámil občan Maďarska 
K.B., že na odparkovanom auto-
buse Neoplán, ktorý bol odstave-
ný na parkovisku Ul.Mládežnícka 
v Banskej Štiavnici, neznámy pá-
chateľ odcudzil motorovú naftu 
v objeme 100 l čím spôsobil ško-
du vo výške 145 eur. Príslušní-
ci OOPZ v Banskej Štiavnici v da-
nej veci vykonávajú objasňovanie 
priestupku proti majetku. Po pá-
chateľovi polícia pátra. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Epigram  
Nade Kvakovej
Sloboda
Už sa nemáme 
na čo sťažovať,
dnes môžeme 
slobodne - hladovať.

Čriepky
Len dovtedy nám môžu uťahovať 
opasky, kým nás v páse neprecvik-
nú. Ján Petrík, najst.

•1.str. A koľkým ženám na sve-
te príroda zobrala nádej stať sa 
matkou, hoci ich srdce je naplne-
né veľkou láskou a citom. Preto je 
na mieste otázka: Čo vlastne ženu 
robí matkou? Je to len to, že daru-
je dieťaťu život? Aj keď tento fakt je 
nádherný a neoceniteľný, skutočná 
matka sa z každej ženy stáva až vte-
dy, keď dieťa rastie v jej duši, nie iba 
po jej boku. Aj keď dnešná uponá-
hľaná doba akoby ukrajovala z ma-
terinskej lásky, dbajte o to, aby ste 
mali srdcia pre vaše deti vždy otvo-
rené, pretože tento materinský cit 
sa ničím nedá nahradiť.

Drahé, milé a milované ma-
mičky, staré mamičky a možno aj 
prastaré mamičky. Bohužiaľ, nie 
som majster maliarskeho štetca a 
nie som ani básnik. Keby som bol 
maliar, snažil by som sa namaľovať 
to, čo namaľoval slávny Leonardo 

Da Vinci, keď vytvoril slávnu Monu 
Lisu, najkrajší obraz v doterajších 
dejinách ľudstva. Zobrazil ženu. Aj 
v našich podmienkach, dokonca v 
Banskej Štiavnici, bol človek, ktorý 
vytvoril najkrajšiu ódu na ženu. Bol 
to Andrej Sládkovič so svojou poé-
mou Marína. Keďže nie som ume-
lec, ani básnik, milé mamičky, chcel 
by som vám darovať aspoň symbo-
licky niekoľko tých najkrajších ruží. 
Prvá ruža by bola určite za to, že ste 
priviedli na svet jedno, možno aj 
viac detí, že ste sa o ne starali s tou 
najväčšou láskou, starostlivosťou a 
dojemnosťou. Druhú ružu by som 
vám dal za vašu lásku, ktorou obda-
rúvate všetkých okolo seba. Vašich 
blízkych, vašich rodinných prísluš-
níkov, ale aj celé vaše prostredie, či 
už na pracoviskách alebo tam, kde 
žijete. Tretiu ružu by som vám dal 
za vašu nekonečnú dobrotu, ktorá 

vychádza z vášho úprimného srdca. 
Ďalšiu a poslednú ružu by som vám 
dal takú, aby bola vždy ružou kvit-
núcou, aby nikdy nezvädla, tak ako 
nikdy nezvädne vaša láska, dobro-
ta, obetavosť a všetko to, čím za-
hrnujete vaše najbližšie okolie. Ch-
cem vám, milé mamičky, popriať 
pri príležitosti vášho sviatku, aby 
aj ďalšie dni, mesiace a roky vášho 
života plynuli v šťastí, spokojnosti 
a pohode. Aby váš život a život va-
šich najbližších, hlavne vašich detí, 
vnúčeniec, nikdy nezakalilo žiad-
ne nešťastie, aby ste žili spokojne 
a šťastne v kruhu vašich najbližších 
rodinných príslušníkov, aby sln-
ko pohody, dobroty, lásky a šťastia 
svietilo dlho, predlho nad vami aj 
všetkými, ktorých máte najradšej. 

S úctou Dušan Lukačko, 
zástupca primátorky mesta

Oslávime sviatok Dňa matiek 

Koncom minulého roka bol 
vyhlásený 3. ročník celoslo-
venskej súťaže obecných, 
mestských, regionálnych, 
kultúrno-informačných a 
kultúrno-turistických novín 
a časopisov Miestne noviny 
2011. 

Do tejto súťaže sa zapojili aj Štiav-
nické noviny, ktoré získali pamätný 
list za účasť. Odborná porota vybe-

rala v 16 kategóriách víťazov z 685 
nominovaných príspevkov. Každý 
zúčastnený posielal 3 najlepšie vý-
tlačky za rok 2011. Rada súťaže ur-
čila za základe návrhov porotcov, 
nominovaných a víťazov. Súťaž vy-
hlásila Národná osveta – mesačník 
pre rozvoj miestnej kultúry a záuj-
movej tvorivosti, Slovenský syndi-
kát novinárov, Klub regionálnej a 
podnikovej tlače SSN, Katedra žur-
nalistiky Filozofickej fakulty UK v 

Bratislave, Obecné noviny – týžden-
ník miest a obcí, Národné osvetové 
centrum v Bratislave v spolupráci s 
Fakultou masmédií Paneurópskej 
vysokej školy a s podporou Tlačovej 
agentúry Slovenskej republiky. Aj 
keď sme nezískali cenu, potešil nás 
Pamätný list za účasť v tejto celoslo-
venskej súťaži. O rok sa Štiavnické 
noviny opäť prihlásia do 4. ročníka, 
tak nám, milí čitatelia, držte palce.

Michal Kríž, šéfredaktor ŠN

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

Zámer predaja majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 
11/2012 Spôsob prevodu 
- ako prípad hodný 
osobitného zreteľa
Predmet prevodu:

Pozemok parcela C KN 7552/12 
o výmere 261 m2, ostatná plocha vo 
vlastníctve mesta Banská Štiavnica, 
vedený v KN Katastrálneho úradu 
v Banskej Bystrici, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.

Spôsob prevodu majetku mesta 
ako prípad hodný osobitného zre-
teľa (uvedený v §9a, odst.8, písm.e) 
zákona 138/1991 Zb., o majetku 
obcí v platnom znení, vo verejnom 
záujme, s poukazom na ustano-
venia zákonom NR SR č. 66/2009 
Z. z., o niektorých opatreniach pri 
majetkoprávnom usporiadaní po-
zemkov pod stavbami, ktoré prešli 
z vlastníctva štátu na obce a vyššie 
územné celky, a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, formou zá-
meny za pozemok parcela C KN č. 
5079/4 o výmere 43 m2, trvalý tráv-

ny porast, vo vlastníctve Juraja Ne-
cpála, vedený v KN Katastrálne-
ho úradu v Banskej Bystrici, Správa 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 
3882, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. 

Usporiadanie:
Usporiadanie sa uskutoční zá-

mennou zmluvou tak, že do vlast-
níctva mesta sa prevedie pozemok 
parcela C KN č. 5079/4 o výmere 43 
m2, trvalé trávne porasty, vedený na 
vlastníka Juraja Necpála.

Do vlastníctva Juraja Necpála sa 
prevedie pozemok parcela C KN č. 
7552/12 o výmere 261 m2, ostatné 
plochy, vedený na vlastníka Mesto 

Banská Štiavnica.
Na vyrovnanie hodnoty zamieňa-

ných nehnuteľností je Juraj Necpál 
povinný pred podpisom zámennej 
zmluvy uhradiť na účet mesta fi-
nančný rozdiel vo výške 847 €.

Zámer na prevod nehnuteľnos-
ti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 
8, písm. e) Zákona o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov, bol 
schválený Uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 75/2012 zo dňa 
25. apríla 2012. 

V prípade záujmu bližšie informá-
cie môžete získať na tel.č.: 045/694 
96 37, renata.barakova@banskas-
tiavnica.sk, alebo osobne na Mest-
skom úrade. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Škôlky chcú 
vyhrať

Súťaž Zbieraj body za odpady 
v plnom prúde. Súťaž v 
triedenom zbere pre žiakov 
materských a základných 
škôl Banskej Štiavnica je v 
plnom prúde. Priebežný zvoz 
surovín 25. apríla ukázal, že 
škôlky chcú vyhrať a myslia 
to vážne. Mnohé separovali 
a odkladali tetrapaky či 
hliníkové viečka z jogurtov 
celý rok. 

Práve za hliníkové plechovky, 
tégliky z paštét či hliníkové fólie 
(viečka z jogurtov a pod.) je mož-
né v súťaži získať najviac bodov, 
pretože zozbierať kilo takéhoto 
materiálu je najťažšie. Výroba hli-
níka z primárnych surovín je ener-
geticky veľmi náročná, preto jeho 
separácia a recyklácia má veľký 
význam. 

Doteraz sme v súťaži  
vyzbierali:

1 676 kg papiera (noviny, kan- -
celársky papier a pod.),
52 kg kartónu, -
143 kg nápojových kartónov  -
(tetrapakov), 
21 kg hliníkových fólií (viečka z  -
jogurtov a pod.), 
19 kg hliníkových plechoviek. -

Obzvlášť by sme chceli pochvá-
liť Materskú školu na Ul. Bratská 
(sídlisko Drieňová), ktorá, okrem 
toho, že zbierala suroviny – naj-
mä tetrapaky a hliníkové viečka 
po celý rok, mala všetko vzorne 
prichystané, zviazané a označené, 
takže nakládka surovín prebieha-
la hladko. 

Stav jednotlivých tried a škôlok 
k 2. mája 2012, ako aj pravidlá sú-
ťaže nájdete na www.banskastiav-
nica.sk, v časti Občan, Odpadové 
hospodárstvo.  Miloš Veverka

Cieľom testovania je získať 
obraz o výkone žiakov na 
výstupe zo základných škôl, 
poskytnúť žiakom infor-
máciu, aké sú ich výsledky v 
porovnaní s ostatnými žiakmi 
9. ročníka ZŠ na Slovensku 
a poskytnúť školám spätnú 
väzbu a komplexnejší obraz 
o testovaných predmetoch, 
ktorý môže pomôcť pri 
zvyšovaní kvality vzdelá-
vania.

Počet zapojených základných škôl: 
1 449
Počet zapojených žiakov: 43 513

V rámci krajov najhoršie výsledky 
dosiahol Banskobystický a najlepšie 
Bratislavský a Trnavský kraj. Z cel-

kového počtu žiakov len 715 napí-
salo oba testy na 90% a viac.

Priemerná úspešnosť v SR:
Slovenský jazyk: 54,5 % (dievčatá 
dosiahli lepšie výsledky o 5,0 %)
Matematika: 57,5 % (dievčatá do-
siahli lepšie výsledky o 0,5 %)

ZŠ Jozefa Horáka dosiahla vyso-
ký percentil školy (percentuálne vy-
jadrenie umiestnenia školy v rám-

ci škôl, kde prebehlo testovanie) to 
zn., že v slovenskom jazyku 71,6 % 
a v matematike až 75,6 % škôl získa-
lo horší výsledok ako ZŠ J.Horáka. 

Druhý najlepší percentil školy 
v rámci nášho okresu získala ZŠ s 
MŠ vo Sv.Antone, keď v matemati-
ke 46,9 % a v slovenskom jazyku až 
61,6 % škôl získalo horší výsledok v 
testovaní ako táto základná škola.

Gratulujeme! Viera Ebert

Výsledky testovania žiakov 
9. ročníkov ZŠ v roku 2011/12

Škola Obec Počet žiakov  
v testovaní

Priemerná úspeš-
nosť školy v %

ZŠ Jozefa Horáka Banská Štiavnica 35 Sj:58,3 M:64,1

Sp.katolícka škola sv.Fr.Assiského Banská Štiavnica 26 Sj: 51,8 M:51,7

ZŠ Jozefa Kollára Banská Štiavnica 21 Sj:43,8 M:41,9

ZŠ s MŠ Svätý Anton 20 Sj:56,0 M:55,8

ZŠ s MŠ M.Hella Štiavnické Bane 10 Sj:40,4 M:39,0

ZŠ s MŠ Banská Belá 7 Sj: 41,7 M: 49,3
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Flora Magica 2012 - magické 
pohladenie zmyslov
•1.str. Nádherné kytice a fantas-
tické kvetinové aranžmány, k tomu 
jemná hudba, zaujímavé rozpráva-
nie o kvetoch, podmanivá hra tva-
rov, farieb a vôní. To všetko spolu 
harmonizovalo a pohládzalo zmys-
ly. V neobyčajných kreáciách sa roz-
plývali staré mýty o tom, že niektorá 
z kvetín musí byť predurčená naprí-
klad iba k smútočným podujatiam, 
vyjadreniu úcty, vďaky, či nebodaj 
žiarlivosti. Veď fantázia je pred-
sa bezhraničná. A keďže prevažnú 
časť publika tvorili dámy, s veľkým 
záujmom a úžasnou odozvou sa 
stretla aj módna prehliadka, ktorú 
s Mgr. Miriam Iglárovou pripravi-
li pôvabné a talentované študentky 
SPŠ Samuela Mikovíniho. Originál-
ne názvy a ideu jednotlivých mo-
delov slovne priblížila Zuzana Pat-
košová. Kvetinová šou pokračovala 
aj po módnej prehliadke a jej vyvr-
cholením bola dražba vytvorených 
kytíc. Záujem bol obrovský a dve 

nádherné kytice si zakúpila aj naša 
pani primátorka Mgr. Nadežda Ba-
biaková. Po takmer štyroch príjem-
ne strávených hodinách v magic-
kom svete kvetín sa teším a verím, 
že dojmy tohto neobyčajného veče-

ra budú v nás ešte dlho doznievať. 
Priala by som si, aby festival kvetín 
Flora Magica bol aj v budúcnosti lá-
kavým znamienkom krásy májovej 
Banskej Štiavnice.

Janka Bernáthová

Dňa 5. mája 2012 sa konali 
v DHZ Štefultov oslavy sv. 
Floriána – patróna hasičov. 
Oslavy sa začali sv. omšou, 
ktorú celebrovali náš pán farár 
Mgr. Norbert Ďurdík. Pozvanie 
na naše oslavy prijal zástupca 
primátorky mesta Banská 
Štiavnica JUDr. Dušan Lukačko. 

Ako ďalších hostí sme privíta-
li veliteľa Územého výboru DPO v 
Žiari nad Hronom prom. právnika 
Vladimíra Slezáka, zaslúžilého čle-
na DPO Matúša Havrana, požiarne-
ho technika mesta Banská Štiavnica 
Jozefa Borského, zástupcov Dob-
rovoľného hasičského zboru Ban-
ský Studenec pod vedeným Zuzany 
Sanktorisovej a zástupcu DHZ Svä-
tý Anton Jána Skarbu.

Po svätej omši mal príhovor k na-
šim členom aj nečlenom a vzácnym 
hosťom náš predseda DHZ Jozef 
Ďurica, po príhovore nasledovalo 
odovzdanie vyznamenania pre čle-
nov našej DHZ.

Medaily za vernosť dostali: 60 ro-
kov - pán Eduard Mýtto, 50 rokov 
- pán Michal Tokár a pani Ľudmila 
Psotná, 40 rokov – pán Urych Milan 

a pán Lamper František, 10 rokov – 
Bosák Jozef.

Medaily za príkladnú prácu do-
stali títo členovia: Jarábek Vladimír 
ml., Dušan Beránek, Knopp Štefan, 
Zachar Matej, Kollár Martin, Kme-
tík Vladimír, Henžel Peter, Henžel 
František a Maruniak Michal.

Potom sa zástupca primátorky 
mesta pán Dušan Lukačko v prího-
vore poďakoval všetkým za výbor-
nú činnosť nášho Dobrovoľného 
hasičského zboru. A zároveň prisľú-
bil ďalšiu podporu v našej činnosti.

Oficiálna časť osláv bola ukon-
čená a keďže nám počasie pria-
lo, mohlo nasledovať občerstvenie, 
dobrú chuť všetkým prítomným za-
želal náš guláš majster Miško Tokár. 

K dobrej nálade nám zahrala hudob-
ná skupina Slavomíra Paloviča.

Výbor DHZ Banská Štiavnica – 
Štefultov ďakuje všetkým, ktorí 
sa podieľali na uskutočnení týchto 
osláv, veľká vďaka patrí sponzorom 
ktorí prispeli na činnosť nášho Dob-
rovoľného hasičského zboru.

Sponzori: Magic Computers Fir-
ma, Winer p. Kuka Stanislav, Auto-
center p. Jevoš Štefan, REQUIEM 
p. Šaková, Píla Rybníky p.Ďuriga 
Robert, LN TRADE, s.r.o., p. Er-
neková Valika, Kominárstvo p. To-
ryský Milan, Záhradkárstvo na Ma-
jeri, DEEL nákl. dopr. p. Lupták 
Libor, JEDNOTA spotr. Družstvo, 
Autoservis Jutoma p. Debnár Ju-
raj, Drevbyt p. Blaškovič Jozef, Ro-
tobalance p. Palovič Slavomír, Kvety 
p. Štronerová, Pálenica p. Kašiar Jo-
zef, Stavebniny p. Pelachy Ľubomír, 
Mestský úrad B. Štiavnica, Montáž 
okien p. Buzalka Stanislav, p. Miču-
ra, p. Potančok Maroš, p.Slavomír a 
Michal Ďuricovci, AVG Group a.s. 
Vlkanová, p. Jozef Maruniak, Peká-
reň Anton Antol a Reštaurácia pod 
Galériou, p. Ľubomír Barák.

Všetkým patrí srdečná vďaka.
Vladimír Jarábek, st.

Oslavy svätého Floriána

Hasičské 
spravodajstvo, 
DHZ v Banskej 
Štiavnici

4. mája (piatok) 2012 od 
9:00 do 12:00 na sviatok 
hasičov sv. Floriána sa konal 
Deň otvorených dverí na 
hasičskej zbrojnici Dobro-
voľného hasičského zboru, 
Ul. Sládkovičova č.15. pre, 
Materské a Základné školy. 

Za túto akciu ďakujeme šéfke 
mládeže Júlii Popracovej, Dane 
Ozankovej, Patrikovi Dobrotovi,-
Miroslavovi Krkoškovi, Martinovi 
Komorníkovi, Pavlovi Pivarčimu, 
Lene Lietavovej, Mire Varecovej, 
Plameniakom: Alžbete Kremlovéj, 
Dávidovi Varecovi, Jakubovi Volfi-
nauvovi, Lene Lietavovéj. 

Družstvo mladých hasičov sa 
pripravuje na Územné súťaž-
né kolo, ktoré sa bude konať dňa 
2. júna 2012 v Trnavej Hore, kde 
na tejto súťaži majú aj disciplínu: 
štafetu 9x50 metrov s hasičským 
náradím a takisto aj požiarny útok 
CTIF, ktorý sa skladá z rôznych 
úkonov ako viazanie uzlov, strie-
kanie ručnou prenosnou striekač-
kou na terč, rozvinutie a spájanie 
hadíc atď. Požiarny útok na vodu.

Držíme im palce na územnej 
súťaži. V roku 2013 Dobrovoľný 
hasičský zbor v Banskej Štiavnici 
oslávi 140. výročie založenia ha-
sičského zboru a schválili sme si 
že oslavu spojíme s tradičnou ha-
sičskou previerkou pripravenos-
ti zborov okresu Banská Štiavnica 
v mesiaci august 2013 na štadió-
ne v Banskej Štiavnici. Táto pre-
vierka pripravenosti sa bude ko-
nať súťažnou formou a súťažiť sa 
bude o putovný pohár I. ročník In 
memoriam Ing. Mariana Lichnera 
CSc., dlhoročného primátora mes-
ta Banská Štiavnica.

Vladimír Poprac

Tamas Vígh - florista a dizajnér, víťaz Majstrovstiev SR vo floristike a Vic-
toria regia. foto tibor líškay

Účastníci osláv sv. Floriána na 
Štefultove. foto jarábek vladmír st.

Pamätná plaketa od zaslúžilých 
členov DPO SR. foto michal kríž
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8. ročník zbierky Týždeň 
modrého gombíka, ktorý 
sa koná od 14. do 20. mája, 
pomôže deťom v Zimbabwe, 
aby sa mohli bez obáv napiť. 
V Bratislave sa do zbierky 
zapájajú mnohé školy 
a podujatie aj tento rok 
podporia známe osobnosti. 
Doteraz tak urobili Zdenka 
Predná, Miro Šmajda, Lenka 
Šóošová, Lucia Barmošová, 
Laci Strike, Zuzana Haasová, 
Lucia Hablovičová, Martin 
Nikodým, Tomáš Bezdeda a 
ďalší.

V mnohých oblastiach sveta nie je 
voda vhodná na pitie. Je to aj prípad 
Zimbabwe, kde sa dve tretiny vod-
ných zdrojov nachádzajú na povr-
chu vo forme riek a jazier, a človek 
sa o ne delí so zvieratami. Keďže až 
28% obyvateľov vidieka inú vodu 
nemá, používa ju na varenie aj pitie.

Žiaľ, voda, ktorá nie je zdravot-
ne bezpečná, spôsobuje deťom rôz-
ne ochorenia: črevnú dyzentériu, 
brušný týfus, choleru a salmoneló-
zu, alebo sa do ich tela môže dostať 
parazitný cudzopasník Vlasovec 
medinský; hygiena znehodnotenou 
vodou môže deťom spôsobiť žltač-
ku typu A, či kožné a očné ochore-
nia; prostredie so stojatými vodami 
podporuje výskyt malarických ko-
márov, ktoré okrem malárie priná-
šajú aj žltú zimnicu a horúčku den-
gue.

V Zimbabwe umiera až 12% ži-
vonarodených detí na črevné hnač-

kové ochorenia, ktoré ich telíčka 
odvodnia a vysilia. Najviac sú ohro-
zené deti, ktoré majú menej ako 5 
rokov. Každý rok sa piatych narode-
nín nedožije až 29 000 detí v Zim-
babwe. Ďalšie deti majú pre nedo-
statok pitnej vody zhoršenú kvalitu 
života.

UNICEF je poprednou organi-
záciou, ktorá v Zimbabwe zaisťu-
je prístup k bezpečnej pitnej vode, 
dodáva prostriedky potrebné na jej 
čistenie a stará sa o propagáciu hy-
gieny a zlepšenie sanitácie. Vodno-
sanitačné programy zaisťuje UNI-
CEF popri očkovaní, registrácii 
novorodencov, vzdelávaní a progra-
moch prevencie detskej kriminality 
a prevencie HIV/AIDS.

Vaša podpora znamená, že
pomôžete hĺbiť studne a opra-1. 

vovať existujúce (od roku 2007 
UNICEF financoval hľadanie no-
vých zdrojov pitnej vody a nové 
vrty pre viac ako 200 studní v 16 
okresoch)
pomôžete zabezpečiť pitnú vodu 2. 
pre školy
pomôžete dodávať vodu v cister-3. 
nách tam, kde nie sú dostupné 
zdroje pitnej vody (denne je to 
asi pol milióna litrov čistej pit-
nej vody)
pomôžete dodávať prípravky na 4. 
dezinfekciu a čistenie vody tam, 
kde je možné vodu čistiť ale-
bo filtrovať (napríklad tablety 
na čistenie vody WPT, kde jed-
na tableta dokáže vyčistiť 4-5 lit-
rov vody)
podporíte vzdelávanie o hygiene 5. 
a hygienických návykoch.

Ako prispieť:
do zapečatenej pokladničky UNI- -
CEF od 14. do 20. mája 2012 – 
počas Týždňa modrého gombíka 
zaslaním prázdnej SMS na číslo  -
844 od 1.5. do 20.6.2012 v sieti 
všetkých mobilných operátorov, 
cena SMS je 2€ a je konečná
ľubovoľnou sumou na účet zbier- -
ky: č.ú. 2021 9886 / 6500 (Poš-
tová banka), variabilný symbol 
0312

Viete, že...
za posledných desať rokov zo-

mrelo vo svete po vypití znečistenej 
vody viac ľudí, ako bolo obetí vojno-
vých konfliktov od druhej svetovej 
vojny?

Týždeň modrého gombíka
Pitná voda nie je samozrejmosť. Pomôžte nám to zmeniť.

foto ©unicef

V marci oslávil ekologický 
klub Stromáčik, pôsobiaci pri 
Základnej škole s materskou 
školou Svätý Anton rok svojej 
existencie. Hlavne tento 
školský rok majú jeho členovia 
za sebou veľa kvalitnej 
práce. Ich úsilie sa im vracia 
v podobe ocenení, ktoré 
získavajú v ekologických 
súťažiach. 

Naša materská organizácia Strom 
života vyhlasuje každoročne celoslo-
venskú ekologickú výtvarnú súťaž 
Tajomstvo stromu. Úlohou súťažia-

cich je ľubovoľnou technikou vyjad-
riť skrytý význam stromu. V rámci 
prípravy na túto súťaž stromáčikovia 
absolvovali poobedie v prírode, kde sa 
oboznamovali s funkciami a význa-
mom stromu. Veľmi nás potešilo, že 
naša členka Ivanka Štefániková, žiač-
ka 7. ročníka, získala v tejto súťaži 2. 
miesto dielkom Paleta života. Ivankin 
obrázok natoľko zaujal porotu, že ho 
použili aj ako motív pre diplomy. 

Jednou z najúčinnejších aktivít 
ako naučiť deti láske k prírode je fo-
tografovanie. V zimných mesiacoch 
požiadal náš klub o odbornú kon-
zultáciu fotografa Doda Klimka, 

ktorý deťom vysvetlil ako pracovať s 
fotoaparátom a na čo sa pri fotogra-
fovaní sústrediť. Z tejto spolupráce 
vznikli nádherné fotky, ktoré sme 
prihlásili do niekoľkých súťaží a boli 
sme úspešní. Žiak deviateho roční-
ka Adrián Ivanič vyhral druhé kolo 
fotografickej súťaže Spomienka na 
rok 2011 svojou fotografiou Na vi-
dieku. Súťaž je organizovaná v rámci 
projektu Fotografia očami detí, pod 
záštitou režiséra Juraja Jakubiska. 
To, že z prihlásených vyše 100 foto-
grafii porotu najviac zaujala Adriá-
nova fotografia, považujeme za veľ-
ký úspech.  Zuzana Knezovičová

Úspechy svätoantonských stromáčikov

Štiavnica 
privítala 
zaslúžilých 
členov DPO SR

V piatok 4. mája 2012 sa konalo 
v Banskej Štiavnici stretnutie zaslú-
žilých členov Dobrovoľnej požiarne 
ochrany Slovenskej republiky PO 
SR okresov Banská Štiavnica, Žar-
novica a Žiar nad Hronom. Po pre-
hliadke Štiavnického betlehema čle-
novia boli o 11:00 prijatí v obradnej 
sieni MsÚ v Banskej Štiavnici pri-
mátorkou mesta Mgr. Naďou Ba-
biakovou. Po uvítaní a slávnost-
nom príhovore primátorkou mesta 
následne bol Ing. Jánom Parčišom, 
vedúcim sekretariátu DPO SR v 
Bratislave, odovzdaný upomienko-
vý dar Prezídia DPO SR v Bratislave 
pre mesto Banskú Štiavnicu za dob-
rú spoluprácu a podporu pre Dob-
rovoľné hasičské zbory pôsobiace 
v meste Banská Štiavnica. Pod hu-
dobnou taktovkou Timona Turčana 
sme si členovia zaspievali pesničku 
Čo ste hasiči a s pocitom pekného aj 
slovného ocenenia pani primátor-
kou mesta za dlhoročnú hasičskú 
prácu, prechádzkou cez námestie 
sme sa na schodoch sv. Trojice na 
pamiatku spoločne odfotili.

Po prehliadke štôlne v Bergge-
richte SBM sme mali o 12:00 pri-
pravený slávnostný obed v reštau-
rácii Gallery. Toto cestou ďakujeme 
vedeniu mesta Banská Štiavnica, 
najmä Mgr. Nadi Babiakovej za 
milé privítanie, kvietky, ako aj kni-
hy pre zaslúžilých členov DPO SR 
a v neposlednom rade aj za spon-
zorovanie obeda. Ďakujeme pánu 
Barákovi za príjemný obed a vy-
nikajúci obsluhujúci personál. Sr-
dečne ďakujeme promovanému 
právnikovi Vladimírovi Slezáko-
vi za sponzorstvo vo forme dar-
čekov pre každého člena, ako 
aj občerstvenie v Jašteričkách.

Po spoločnom obede sme nav-
štívili hasičskú zbrojnicu Dob-
rovoľného hasičského zboru Ul. 
Sládkovičovej č.15, kde sa konal 
Deň otvorených dverí, pre mater-
ské a základné školy. Promova-
ným právnikom Vladimírom Sle-
zákom - veliteľom ÚzV DPO v Žiari 
nad Hronom v súlade s čl. Štatútu 
o povyšovaní členov a funkcioná-
rov DPO SR boli povýšení do hasič-
ských hodností: Martin Komorník 
do hodnosti mladší zbormajster, 
Patrik Dobrota do hodnosti mladší 
zbormajster a Pavol Pivarči do hod-
nosti nadrotník. Vladimír Poprac
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Rekondičný pobyt 
Výbor SZTP v Banskej Štiavnici 
oznamuje svojim členom, že dňa 
29. mája 2012 organizuje 1-dňo-
vý rekondičný pobyt do Podháj-
skej. Odchod 2 autobusov z Kri-
žovatky o 7,45. Trasa 1 autobusu 
povedie cez Štiavnické Bane, 2 
autobusu cez Prenčov.

Ivan Madara 

Jarná prechádzka
Výbor SZŤP v Banskej Štiavnici 
oznamuje svojim členom a priaz-
nivcom, že dňa 15.mája 2012 sa 
uskutoční jarná prechádzka prí-
rodou na trase Počúvadlianske ja-
zero – Holík a okolie. Sprevádzať 
bude spolu so sprievodným slo-
vom osvedčený a populárny Jozef 
Osvald. Po prechádzke vás bude 
čakať dobrý guláš s občerstvením 
u p. Petra Erneka. Odchod auto-
busu z Križovatky o 8:10. Tešíme 
sa na pekné spoločné chvíle v jar-
nej prírode! Ivan Madara 

Dňa 14. mája 2012 si so 
smútkom v srdci pripomí-
name 5. výročie úmrtia na-
šej drahej manželky, mam-
ky, starkej, babinky Janky 
Doletinovej. Venujte jej spo-
lu s nami tichú spomienku. 
Manžel, dcéry, zaťovia, vnú-
čatá a pravnúčatá.

V predchádzajúci týždeň sme 
si pripomenuli a spoločne 
oslávili Sviatok práce. Lenže 
1. máj, ako ukazujú posledné 
nájdené dokumenty, je 
pre nás rybárov nielen 
sviatkom práce, ale zároveň 
aj významným dátumom 
úzko spojeným so vznikom 
novodobej formy organizo-
vaného rybárstva v Banskej 
Štiavnici a na okolí.

Rybárstvo a rybnikárstvo v na-
šom kraji má oveľa dlhšiu históriu, 
spojenú so svätobeňadickým opát-
stvom, neskôr s jezuitmi, ale aj Ka-
tedrou lesníctva slávnej Baníckej a 
lesníckej akadémie a s jej nemenej 
slávnymi profesormi Henrikom D. 
Wilckensom, či Zsigmundom Széc-
sim a ďalšími. Dejiny rybárstva pred 
rokom 1918 si ale priblížime v ďal-
šom príspevku, dnes by som chcel 
v skratke objasniť okolnosti vzni-
ku organizovanej formy rybárstva v 
Banskej Štiavnici po roku 1918. 

Vznikom Československa po roku 
1918 prešla väčšina vodných nádrží 
do majetku štátu pod Štátne banské 
riaditeľstvo a športové rybárstvo sa 
mohlo rozvíjať na základe prenáj-
mu týchto vôd. Historicky prvý ry-
bársky spolok vznikol v roku 1920 
a jeho predsedom sa stal Ján Máliš, 
ale pre organizačné nedostatky a 
byrokratickosť úradov, ako aj slabé 
dotácie, sa rýchlo rozpadol. Rybár-
ske povolenia pre štátom vlastne-
né revíry, väčšinou potoky, predával 
záujemcom Okresný úrad, pre lov 
na vodných nádržiach to bolo Štát-
ne banské riaditeľstvo.

Druhý pokus o založenie spolku 
organizovaných rybárov v Banskej 
Štiavnici začal vypracovaním Stanov 
spolku – podľa vzoru prevažne Sta-
nov českých spolkov – profesormi 
gymnázia Karolom Pechočom a Mi-
loslavom Skalským. Na posúdenie 

ďalším členom boli Stanovy predlo-
žené 27. decembra 1930. Ustanovu-
júca schôdza rybárskeho spolku sa 
konala v priestoroch reálneho gym-
názia 17. mája 1931. Medzi zakla-
dajúcimi členmi boli Očenáš, Šulc, 
Kováč, Máliš, Zdražil, Debnár, Vy-
skoč, Halás, Bačkor, Masný, Pechoč, 
Hospudka, Volák, Patočka, Černý, 
Pohly, Štetka, Gránek, Kalický, Pro-
kay, Jány, Dobrovič, Nocovský a iný. 
Predsedom sa stal prof. Karol Pe-
choč. 19. júna sa spolok prihlásil za 
člena Zväzu rybárskych spolkov a 
družstiev na Slovensku so sídlom v 
Žiline. V druhej pol. roka 1931 poslal 
výbor Krajinskému úradu na schvá-
lenie svoje stanovy a zároveň ho po-
žiadal o dotácie. Paradoxná situácia 
vznikla, keď Krajinský úrad poslal 
na jeseň 1931 spolku na zarybňova-
nie vodných nádrží spolu 2000 Kč., 
ale rozhodnutím č. 6130/8a/1932 
z 26.1. 1932 spolok neuznal pre ad-
ministratívne chyby v stanovách a 
de facto ho zrušil už k 30. októbru 
1931. V tom istom roku dostal spo-
lok dotáciu 1000 Kč. aj od Okresné-
ho zastupiteľstva. 

Zakladatelia Rybárskeho spolku 
boli nútení chyby v stanovách pod-
ľa pripomienok odstrániť a opä-
tovne ich predložiť Krajinskému 
úradu v Bratislave. Ten po predlo-
žení 1. mája 1932 stanovy schválil 
a vznik Rybárskeho spolku v Ban-
skej Štiavnici potvrdil uznesením č. 
70.184/8a dňa 7. septembra 1932. 
Valné zhromaždenie novozaložené-
ho, i keď dovtedy ešte neuznaného 
spolku, sa zišlo 21. februára 1932 v 
budove vtedajšieho gymnázia v poč-
te 32 členov a zvolilo si tento výbor: 
Skalský, Štetka, Patočka, Halás, Vy-
skoč, Šulc, Máliš, Pechoč, Hospud-
ka, Kaňa. Jeden z odstavcov ry-
bolovného poriadku znel: „Týmto 
poriadkom chceme zabrániť dran-
covaniu rybných vôd, odstrániť pyt-
liakov poctivej práci sa vyhýbajú-

cich, a tak zvýšiť bohatstvo našich 
vôd.“ Cieľ hodný nasledovania aj v 
dnešných časoch.

V súčasnosti hospodári na pre-
važnej väčšine vodných nádrží a na 
potokoch v okolí Banskej Štiavni-
ce Miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu. Združuje pri-
bližne 350 členov a v skromných 
podmienkach našich chladnejších 
a málo úživných vodných nádrží 
dbá o zachovanie odkazu jej zakla-
dateľov a o udržanie a rozvoj špor-
tového rybárstva. Po mnohých ro-
koch sa úspešne opäť vraciame k 
pokusom o odchov vlastných ná-
sad kapra rybničného, čiastočne 
pstruha dúhového a potočného. 
Boli sme medzi prvými organizá-
ciami na Slovensku, ktoré zriadi-
li nesúkromný revír "Chyť a pusť", 
teda bez privlastnenia si úlovku na 
tajchu Vindšachta a ukázali tak, že 
sme moderná organizácia snažiaca 
sa nielen chovať a loviť, ale predo-
všetkým chrániť ryby a ostané vod-
né živočíchy. Zážitky lovcov kapi-
tálnych rýb z tohto, ale aj z iných 
našich revírov, sú toho dôkazom.

Na záver dovoľte, aby som 
všetkých našich priaznivcov, priate-
ľov a samozrejme všetkých našich, 
ale aj členov susedných organizácií 
srdečne pozval na tradičné Rybárske 
preteky dospelých o „Pohár primá-
torky Banskej Štiavnice“, ktoré sa 
uskutočnia v sobotu 12. mája 2012 
na Počúvadlianskom tajchu. Samot-
ný pretek trvá od 6:00 do 12:00, pri-
čom počas celého podujatia vás po-
zývame ochutnať viacero rybích 
špecialít, tradične najvyššej kvality, 
pripravených pod taktovkou pána 
Karola Ivaniča v Penzióne OMAD.

Rovnako všetkých priaznivcov 
pozývame aj na Detské rybárske 
preteky, ktoré sa uskutočnia v ne-
deľu 13. mája 2012 na Belianskom 
tajchu. Viac na www.tajchy.sk. Do-
videnia a Petrov Zdar! Karol Weis

Rybárstvo v Štiavnici a 1. máj

Výnimočný 
zber 
elektroodpadu
Špeciálna základná škola 
oznamuje všetkým obyva-
teľom Banskej Štiavnice, že 
v rámci projektu Recyklohry, 
do ktorého je zapojená, orga-
nizuje zber nepotrebného 
elektroodpadu. 

Ide napríklad o mikrovlnky, rá-
diá, televízory, konvice, fény, DVD 
prehrávače, mobilné telefóny, PC a 
pod. Škola taktiež zbiera noviny a 
časopisy. Všetci, ktorí majú doma 
nejaký nepotrebný elektrospotre-
bič, ho môžu doniesť do Špeciál-
nej základnej školy na Ul. Novozá-
mocká 11, každý deň v týždni od 
8:00 do 13:00. Viac info na tel.č: 
692 26 25. Radka Karkošková

Oznamujeme štiavnickej 
športovej verejnosti, hlavne 
futbalovej, že 28. apríla sme 
na poslednej ceste vyprevadili 
dlhoročného futbalového 
funkcionára Gejzu Kováča. 

Ten pracoval neúnavne vo výbo-
re futbalového oddielu telovýchov-

nej jednoty Spojené závody v na-
šom meste. V 80.rokoch zastával 
post predsedu oddielu. Snažil sa o 
to, aby desiatky detí a mládeže sa 
mohli športove vyžívať a osvojovať 
si zdravý životný štýl. Tiež sa sna-
žil o to, aby v praxi platil futbalový 
zákon a fungovali vzťahy v známom 
trojuholníku – výbor – tréneri – hrá-

či, čo bolo pre chod oddielu veľmi 
dôležité. Vykonal si veľa práce pre 
náš futbal, ktorou si vyryl hlbokú 
a nezabudnuteľnú brázdu pre svo-
jich nasledovníkov. Snívaj si slad-
ko svoj sen na futbalovom nebíčku 
a upriam svoj zrak na futbalový šta-
dión pod Kalváriou a drž nám palce. 
Česť tvojej pamiatke! Ivan Madara

Spomíname: Gejza Kováč, 73 r.
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V priestoroch Galérie Jozefa 
Kollára sa uskutočnila dňa 19. 
apríla 2012 o 11:00 vernisáž 
výstavy My sa nevieme 
sťažovať nahlas.

Výstavu slávnostne svojimi prí-
hovormi otvorili PhDr. Jozef La-
buda, CSc., riaditeľ SBM, kurátorka 
výstavy Mgr. M. Kováčová, za spo-
luorganizátorov - BBSK-POS Žiar 
nad Hronom, pracovisko Banská 
Štiavnica, Mgr. Mária Petrová a za 
SAŽP Banská Bystrica Ing. Dagmar 
Rajčanová. Je to v poradí už XIV. 
ročník súťažnej prehliadky detskej 
a študentskej tvorby s ekologickou 
tematikou, a to pohľadom ich vní-
mania ochrany životného prostre-
dia a všímania si svojho okolia – 
prírody, čo sa okolo nich mení, čo 
treba chrániť. Vyhlásená bola téma 
"Chráňte ich, aby prežili". Hlavným 
organizátorom je Slovenské banské 
múzeum – Galéria Jozefa Kollára 
v Banskej Štiavnici a spoluorgani-
zátori BBSK - Pohronské osvetové 
stredisko v Žiari nad Hronom – pra-

covisko Banská Štiavnica, Sloven-
ská agentúra životného prostredia 
Banská Bystrica a Mesto Banská 
Štiavnica. Odbornou komisiou boli 
ocenené jednotlivé diela detí, žia-
kov a študentov. Súťaže sa zúčast-
nilo 324 autorov z 26 škôl. Ceny sa 
udeľovali v piatich kategóriách: v I. 
kategórii je zastúpená tvorba ma-
terských škôl – cena Galérie Joze-
fa Kollára, v II. kategórii – I. stupeň 
základných škôl – cena Galérie Jo-
zefa Kollára, III. kategória – II. stu-
peň základných škôl– cena BBSK-
POS Žiar nad Hronom, Pracovisko 
Banská Štiavnica, IV. kategória – zá-
kladné umelecké školy – cena Mesta 
Banská Štiavnica a V. kategória – zá-
kladné špeciálne školy – cena SAŽP 
Banská Bystrica. Výstava je inšta-
lovaná vo výstavných priestoroch 
GJK na 1. poschodí a vo vstupnej 
hale GJK. V prvej výstavnej miest-
nosti je prezentovaný II. stupeň zá-
kladných škôl a základné špeciálne 
školy. Druhá výstavná miestnosť 
tradične prezentuje tvorbu základ-
ných umeleckých škôl a tretiu vý-

stavnú miestnosť svojimi dielkami 
oživili materské škôlky s I. stup-
ňom základných škôl. Vo vstupnej 
hale sú prezentované práce MŠ, I. 
a II. stupňa ZŠ, ktoré sa už neda-
li inštalovať vo výstavných priesto-
roch. Zároveň chcem poďakovať za 
sponzorské sladké občerstvenie pre 
deti pani Ernekovej z Potravín Er-
nek, Mgr.A.Ďuricovej za milé diel-
ka detí, vyrobené v Škole v múzeu, 
ktoré boli súčasťou cien Galérie J. 
Kollára. Osobne by som sa chcela 
poďakovať tvorivému tímu kolegov 
údržbárskej dielne a kolegyniam z 
dokumentačného oddelenia - kon-
zervátorská dielňa p. I. Valachovej, 
Z. Feherpatakyovej, A. Rumanovej, 
ktoré nainštalovali celú tvorbu detí, 
žiakov a študentov do tej podoby, 
ktorú môžete vzhliadnuť pri náv-
števe výstavy.

Ideou výstavy je viesť deti a mlá-
dež k vnímaniu ekologických prob-
lémov okolo nás a vnímaniu ochra-
ny životného prostredia. Výstava 
potrvá do 9. júna 2012.

Marta Kováčová

My sa nevieme sťažovať nahlas
14. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby

Skončil mesiac lesov 
a 27. apríla sa vo výstavnej 
sále Múzea vo Sv. Antone 
konala finisáž výstavy 
obrazov akad. mal. Vladimíra 
Petríka Stromy a lesy. 

Akad. maliar Vladimír Petrík je 
členom Spolku výtvarníkov Slo-
venska a Spoločnosti voľných vý-
tvarných umelcov – Slovenskej vý-
tvarnej únie. Je vysokoškolským 
pedagógom na fakulte architektury 
– Ústave dizajnu STU v Bratislave. 
Tvorí maľby, kresby, grafický dizajn 
i realizácie v architektúre. Inšpiruje 
ho duša človeka, poézia, fantázia a 
prirodzene príroda. Tematickú ko-
lekciu Stromy a lesy vystavoval vo 
Sv. Antone vlastne prvýkrát.

Kurátorom výstavy bol dobrý 
priateľ a člen Správnej rady nášho 
múzea PhDr. Bohumír Bachratý, 
CSc, ktorý - pre neho typicky „ľud-
ským“ príhovorom výstižne pred-
stavil práce i autora a taktiež zo-
stavil kultúrny program finisáže. 
Účinkovala v ňom Mgr. Zdenka Ko-
reňová s gitarou a krásnymi vlast-

nými piesňami, Zdenka Turáne-
ková so synom a svojou poéziou a 
dievčatá známe z projektu Miro jilo 
(Moje srdce) – Dominika Vlačuhová 
(tanec) a Janka Balogová (spev). Na 
finisáž prijali pozvanie: riaditeľka 
Spojenej školy v Banskej Štiavnici 
PhDr. Viera Gregáňová, Eva B. Lin-
hartová, starosta obce Svätý Anton 
Jozef Baranyai, PhDr, RNDr. Ján 
Novák, Csc, Ing. Ján Ivanič a ďalší 

hostia. Účastníci finisáže a zamest-
nanci nášho múzea využili príleži-
tosť a zablahoželali Ing. Jánovi Iva-
ničovi k jeho životnému jubileu. Ing. 
Ján Ivanič je členom Správnej rady 
Múzea vo Sv. Antone a stále múzeu 
pomáha. I tieto riadky využívam, 
aby som nášmu dobrému priateľovi 
v mene nášho múzea zaprial všetko 
dobré, hlavne veľa zdravia!

Marian Číž 

Z finisáže: Stromy a lesy

Akad. mal. Vladimír Petrík a PhDr. Bohumír Bachratý, CSc foto juraj petrík

Anna Debnárová, čitateľka ŠN

Ružové rezy

Potrebujeme: 11 vajec, 12 po-
lievkových lyžíc práškový cukor, 8 
balíčkov jahodový puding, 1 prá-
šok do pečiva
Na polevu: 2 ks punčová poleva
Na plnku: ½ l mlieko, 15 dkg 
práškový cukor, 2 zlaté klasy, 25 
dkg maslo, rum 
Postup: Bielky vyšľaháme s cuk-
rom na tuhý sneh, postupne pri-
dáme žĺtka, puding zmiešame s 
práškom do pečiva. Cesto rozde-
líme na 2 pláty a pečieme na pa-
pieri.
Plnka: Z mlieka a zlatého klasu 
uvaríme kašu, keď vychladne, pri-
dáme maslo vymiešané s cukrom 
a trochou rumu. Plnku natrieme 
na cesto a druhým plátom prikry-
jeme. Navrch dáme punčovú pole-
vu.  Dobrú chuť!

Letný tábor 
detí v Štúrove
Centrum voľného času v Ban-
skej Štiavnici organizuje v ter-
míne od 7. do 14. júla 2012 let-
ný tábor v Štúrove. 

Poplatok za dieťa je 140 eur v 
ktorom je zahrnuté: doprava, uby-
tovanie priamo v areáli kúpaliska 
Vadaš (apartmány AQUA + voľné 
vstupné k bazénom), celodenná 
strava, výlet do Ostrihomu, hry, 
turistika, pedagogický dozor. 

Od 06.08. – 15.08.2012 poby-
tový zájazd v Gradaci v Chor-
vátsku. 

Cena za dospelú osobu je 318 
eur v ktorej ja zahrnutá doprava 
z Banskej Štiavnice, 7 x ubytova-
nie s polpenziou, delegačný ser-
vis, poistenie insolventnosti CK, 
pobytová taxa. 

Prihlásiť sa môžete v Centre 
voľného času, Ul.L.Svobodu 40, 
Banská Štiavnica, 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.16/2012: „Zlé návyky možno pre-
môcť dnes nie zajtra“. Výhercom sa 
stáva Stanislav Tomašovič, Križo-
vatka 23, Banská Štiavnica. Srdeč-
ne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Emanu-
ele Bolognessi: „Je omnoho ľahšie... 
(dokončenie v tajničke)

A., Zloba, nástroj na kosenie, ko-
niec tajničky, B., Popevok, meno Po-
poviča, hreší, krvný faktor, C., Ohav-
ná osoba, podarujeme, ples, D., 
Kosila, štíhle stavby, podarovali, E., 
Ilona, znova, pripravujú jedlo, F., 
Teba, ničí, zásady, citoslovce výsme-
chu, G., Zaoberali sa hrou, trend, ná-
poj, H., Rýpala, kaz, dlhé vlasy exp., 
I., Osobné zámeno, zhotovovala ši-
tím, americký herec, J., Mangán, 
existovala, mizne, nie tam, K., Vylu-

čovacia spojka, pichá, elektricky nabi-
tý atóm, L., Dedko, má vieru, Anka, 
M., Veľmoc v Amerike, 3.časť tajnič-
ky, pokoruj, 

1., Začiatok tajničky, 2., Pope-
vok, veľká miestnosť, bojujú v ňom 
boxeri, hora, 3., Kyslík, pila, vlast-
nilo, citoslovce bedákania, 4., Poly-
nézsky nápoj, francúzsky spisovateľ, 
časť Banskej Štiavnice, 5., Koncovka 
ženských priezvisk, naozaj, Viliam, 
osobné zámeno, 6., Zvratné záme-
no, straší, vlastnila, mínus, 7., Am-
pér, prikazuje, nealkoholický nápoj, 
český spevák, 8., Prelamuje, číra te-
kutina, nalaďuje, spojka, 9., Plošné 
miery, podarovala, sedí, detský, nech 
česky, 10., Zvratné zámeno, nočné 
podniky, vlastníme, obyvateľ Peru v 
minulosti, 11., Panovníci, les, Anton 
domácky, 12., 2.časť tajničky, detská 
výživa.
Pomôcky: Šobov, Ink, Zola, Sáva, 
Beda. Anna Rihová

kultúra
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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, 
MN15
Legendárny britský streetartista a 
graffiti writer Banksy, ktorý zatiaľ 
neodhalil svoju identitu, a to ani 
napriek nominácii na Oscara, pri-
náša do kín provokatívny mysti-
fikačný dokument o street arto-
vej scéne. Excentrický francúzsky 
majiteľ obchodu Tonny Guetta má 
stovky hodín záznamov graffiti ak-
cií, no márne pátra po tajomnom 
Banksym. Rozhodne sa podľa jeho 
vzoru stať sám kultovým umelcom. 
Pod pseudonymem Mister Brain-
wash (MBW) začne chrliť jeden art-
feakt za druhým... 

Filmový klub OKO: Rodina je 
základ štátu
Sobota 12.5. 18:30, 2,30 €, drá-
ma /roadmovie, ČR, 2011, 103 
min, MN15
Keď vám horí pod nohami, nie je 
nad rodinný výlet. Libor, bývalý uči-
teľ dejepisu, ktorý dosiahol vysoký 
manažérsky post vo významnom fi-
nančnom ústave, si dlho spokojne 
žije spoločne so svojou rodinou v lu-
xusnej vile na okraji Prahy. Bezsta-
rostný život ale netrvá večne. Libor 
sa ocitá pod dohľadom policajných 
vyšetrovateľov, ktorí mu začnú tvr-
do šľapať na päty. Snaží sa unik-

núť pred hroziacim väzením a od-
dialiť osvetlenie celej situácie svojej 
nič netušiacej manželke. Rozhodne 
sa tak pre netradičný útek, keď pod 
zámienkou spoločnej dovolenky od-
vezie celú rodinu na južnú Moravu. 
Útek pred spravodlivosťou sa stane 
cestou plnou hľadania stratených 
vzťahov nielen medzi „utečencami“, 
ale tiež s ich spolužiakmi z vysokej 
školy, ktorých náhodou stretávajú 
a ktorí žijú svoje „obyčajné“ životy 
v okresnom meste. Po krátkej dobe 
ale polícia odhaľuje ďalšie súvislos-
ti vrátane miesta, kde sa rodina na-
chádza, čo odštartuje skutočnú ro-
dinnú drámu a stále sa zrýchľujúcu 
cestu – úteku pred spravodlivosťou.

Envirofilm 2012
15. - 19. máj, Banská Štiavnica
Utorok 15. máj
Kino Akademik
Prehliadka súťažných a nesúťaž-
ných filmov, 9:00 - 12:30

9:00 - Všetky budúce Černobyle, 
10:00 - Sizyfos, 10:15 - Invázia vo-
trelcov, 11:05 - Prasací biznis

Streda 16. máj
Kino Akademik
Prehliadka súťažných a nesúťaž-
ných filmov, 9:00 - 12:00

9:00 - Posvätné kamene, 10:00 
- Kazachstan :Atómoví mutanti, 
10:40 - Maestra AYHUASCA

SBM, Kammerhof 

Využitie druhotných surovín v re-
mesle - papier, kov, textil 9:00 - 
11:30
Štvrtok 17. máj
Kino Akademik
Prehliadka súťažných a nesúťaž-
ných filmov, 9:00 - 10:30

9:00 - Rádioaktívni vlci, 10:00 
- Mýtický les, 10:10 - Posledný 
dront

SBM, Kammerhof
Využitie druhotných surovín v re-
mesle - papier, kov, textil, 9:00 - 
11:30
Piatok 18. máj
Kino Akademik
9:00 - 10:00 O kvapôčke Ruženke, 
environmentálne divadielko, ZŠ 
Prenčov 
Pre MŠ a ZŠ I.stupňa
Prehliadka súťažných a nesúťaž-
ných filmov, 10:00 - 12:00 

10:00 - Posvätné kamene, 11:00 - 
Všetky budúce Černobyle

Kino Akademik
Večer s Viktorom Kubalom, 19:00

Únos (1942), Studňa lásky (1944), 
Zbojník Jurko (1976)

Sobota 19. máj
SBM, Červená studňa - Banské mú-
zeum v prírode
Premeny montánnej krajiny - sta-
ré banské záťaže, vychádzka v teré-
ne, 10:00
Sprievodné podujatia
Praveké jaskynné maľby a tvarova-

nie z hliny
SBM, Berggericht, štôlňa Michal, 
Námestie Sv. Trojice 6, 15. máj, 
14:00

Zelené múzeum - výsadba stromov 
SBM, Banské múzeum v prírode, 
máj

Výstavy
My sa nevieme sťažovať nahlas - sú-
ťažná výstava detských prác s envi-
ronmentálnou tematikou

SBM, Galéria J. Kollára, Námestie 
Sv. Trojice 8, 19. apríl -30. jún 

Hodrušské hlbiny vo fotografiách Ri-
charda Kaňu, Ivana Karstena, Lubo-
míra Lužinu, Alberta Russa a Karola 
Šmehila, aktualizovaná výstava

SBM, Berggericht, Námestie Sv. 
Trojice 6, do 30. júna 2012

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: Informač-
né 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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Štvrtkové dopoludnie sa dvere 
ZUŠ-ky otvorili pre všetkých 
víťazov školských kôl súťaže 
Slávik Slovenska 2012, aby si 
pod vedením svojich učiteľov 
a učiteliek zmerali sily v 
okresnom kole. 

Na úvod nám pani učiteľka Bc. 
Veronika Hajdučíková zaspievala 
clivú svadobnú pieseň zo Zemplí-
na Oddavače budú a po spoločnom 
rozospievaní otvorila tento ročník 
súťaže pani Janka Machilová, kto-
rá predstavila i tohtoročnú porotu. 
Tá pracovala v tomto zložení: Bc. 
Veronika Hajdučíková (ZUŠ), Janko 
Kružlic (ZŠ J. Kollára), Mgr. Zden-
ka Koreňová (ZŠ J. Horáka), Mgr. 
Anežka Slančíková (Spojená katolíc-
ka škola Sv. Františka Assiského).

Potom už deťúrence vyobliekané 
poväčšine v krásnych ľudových kro-
joch čakalo samotné vystúpenie, 
a to interpretácia dvoch ľudových 
piesní. Jedna z nich je vždy povin-
nou, ktorú si deti vyberajú zo špe-
ciálne vydaného spevníčka na rok 
2012, druhá bola ľubovoľná. Jed-
nu pieseň spievajú so sprievodom a 
druhú a capella (aby porota hodno-
tila iba samotný hlas a jeho intonač-
nú čistotu).

Pre túto podmienku je táto súťaž 
nesmierne náročná pre všetky ve-
kové kategórie, a majú moju úctu 
a obdiv všetci páni učitelia a panie 
učiteľky, ktoré sa deťom venovali a 
pripravili ich na takto typ súťaže.

Srdcia pánov učiteľov, mamičiek 
i starých mám pohladili svojou bez-
prostrednosťou a krásnym preja-

vom naozaj všetky deti, z ktorých 
boli na záver súťaže špeciálne oce-
není títo speváci.

I. kat. 1. až 3. ročník 
1.miesto VERONIKA BAČÍKOVÁ 

(SKŠ a zároveň žiačka ZUŠ Mgr. 
Irena Chovanová)

2. miesto MAGDALÉNKA TOKO-
LIOVÁ (SKŠ a zároveň žiačka ZUŠ 
Bc. Veronika Hajdučíková)

3. miesto SILVIA MRAVCOVÁ (SKŠ 
a zároveň žiačka ZUŠ Mgr. Irena 
Chovanová)

Pochvalu poroty ešte dostali dvaja 
prváci PAVOL CHOVAN a DANIEL-
KA KMINIAKOVÁ, ktorí sú žiakmi 
tanečného odboru ZUŠ.

II. kat. 4. až 6. ročník
1. miesto MÁRIA KISSOVÁ (SKŠ 

a zároveň žiačka ZUŠ Mgr. Irena 
Chovanová)

2. miesto PAULÍNA KONOPKOVÁ 
(ZŠ J. Kollára, pripravil Mgr. Jan-
ko Kružlic)

3. miesto LENKA ORAVCOVÁ (ZŠ 
J. Horáka, pripravila Mgr. Zdenka 
Koreňová)

Pochvalu porota udelila aj DIANKE 
DANKOVEJ z Banskej Belej, kt. vy-
stupovala za ZUŠ, trieda Mgr. Irena 
Chovanová
III. kat. 7. až 9. roč.
1. miesto ANDREJKA HALIBOŽE-

KOVÁ (ZŠ Sv. Anton a zároveň 
žiačka ZUŠ v triede Mgr. Perly P. 
Voberovej)

2. miesto PAULA ŠEMODOVÁ (ZŠ 
J. Horáka, pripravila Mgr. Zdenka 
Koreňová)

3. miesto DIANA ČUNDERLÍKOVÁ 
(ZŠ Sv. Anton, pripravila p. uč. Zu-
zana Jakubíková)

Pochvala v tejto kategórii sa ušla 
ARPÁDOVI PÁLOVI (ZŠ J. Horáka 
a zároveň žiaka ZUŠ v triede p. uč. 
Terézie Ďuricovej)

V každej z kategórií vystúpilo 9 
až 12 detí, čo je naozaj hojná účasť 
a ako zhodnotila porota na záver, je 
chvályhodné, že bohatstvo našich 
starých materí v podobe ľudovej 
piesne sa i v našom štiavnickom re-
gióne takýmto spôsobom pestuje a 
zachováva. Ním sa totiž i vychováva 
a cibrí umelecký vkus a láska k ma-
terinskej reči a ľudovej kultúre. 

Špeciálne sa chcem poďakovať 
nášmu ZUŠ-kárskemu „pánu hus-
listovi“ Mariánovi Krnáčikovi za 
skvelý husľový sprievod a heligon-
károvi z Beľuja, pánu Milošovi Du-
bovskému za originálny ľudový 
sprievod antolských detí. Za skvelé 
výkony ďakujem všetkým deťom a 
za výbornú atmosféru všetkým zú-
častneným.

O rok dovidenia v ZUŠ. 
Irena Chovanová

Keď sa pieseň dotkne sŕdc

Slnkom prežiarená koncertná 
miestnosť ZUŠ privítala v 
stredu 2. mája záujemcov o 
Jarný koncert, ktorý ponúkli 
jej pedagógovia a žiaci. 

Na úvod odznela v podaní Zbo-
ríka pod vedením riaditeľky školy 
Irenky Chovanovej aktuálna pieseň 
Jarné slnko, skomponovaná Pavlom 
Zelenayom na slová Tomáša Jano-
vica. Čisté detské hlásky Zboríka, 
tento raz v bielo-oranžovom šate, sa 
predstavili aj v „ľudovkách“ a spiri-
tuáli. Zo spevákov – sólistov treba 
spomenúť Veroniku Bačíkovú, vla-
ňajšiu víťazku okresnej súťaže Slá-

vik. Detsky milé bolo vystúpenie 
najmladšieho speváka Dávida Kníž-
ku, ktorý publikum pobavil vtip-
nou pesničkou Zajačik. Páčilo sa aj 
spevácke duo Daniely Kminiakovej 
a Paľka Chovana. Z nástrojov boli 
zastúpené: klavír – Noemi Devošo-
vá, Jakub Štirbl (na minulotýždňo-
vej klavírnej súťaži v Novej Bani sa 
umiestnil v striebornom pásme) a 
Paulína Šutáková, husle – Mária Ďu-
ricová, gitara – Júlia Kašiarová, Lu-
cia Ivaničová a Tomáš Hanuska. Pre-
čo cibuľa stále plače, nám prezradila 
talentovaná recitátorka Anna Mária 
Pokorná. Veselý príbeh o zajačikoch 
vyrozprávala Rebeka Kopernická. A 

na záver – prekvapenie. Štyri ma-
mičky pod vedením p. uč. Veroniky 
Hajdučíkovej, ktoré sa od februára 
schádzajú na nácvik, ponúkli auten-
tický ženský folklór z rôznych regió-
nov Slovenska. Ich vystúpenie (pre-
miéra) malo veľmi dobrú úroveň a 
dúfame, že sa čoskoro predvedú aj 
širšej štiavnickej verejnosti.

Okrem už spomínaných pedagó-
gov na koncert svojich zverencov 
pripravili: P. Voberová, K. Tuhár-
ska, Ľ. Klimková, M. Pigoš, R. Bo-
rodajkievič, M. Krnáčik, M. Timko 
a Ľ. Počai. 

Všetkým patrí vďaka za pekný 
umelecký zážitok.  Nora Bujnová

Príjemná hodinka v ZUŠ 

Pekná akcia

Naša základná organizácia 
Únie nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska v Banskej 
Štiavnici si na máj napláno-
vala prehliadku kaštieľa vo 
Svätom Antone. 

Našim cieľom je aj spolupráca 
so ZO ÚNSS v našom kraji. A tak 
na prehliadke kaštieľa sa zúčastni-
li aj členovia zo ZO ÚNSS Zvolen a 
Žiar nad Hronom. Spolu nás bolo 
sedemnásť. Medzi členmi boli aj 
dve nevidiace členky. Možno si 
niekto povie, že načo tam išli, keď 
aj tak z tej krásy nič nevideli. V ta-
komto prípade človek vníma via-
cej počuté slovo. A keď si môže 
ešte niektoré exponáty "pozrieť" 
hmatom, znamená to pre toho 
človeka veľmi veľa. Tí ľudia, kto-
rí stratili zrak, majú v sebe veľkú 
predstavivosť. Na rozdiel od ľudí, 
ktorí sa už narodili nevidiaci. My 
sa snažíme ľuďom, ktorí majú zra-
kové problémy, pomôcť a neodsú-
vať ich na okraj našej spoločnosti. 
Nevidiaci človek vníma svoje oko-
lie oveľa citlivejšie, a preto mu tre-
ba viacej pozornosti od ľudí, ktorí 
tento problém nemajú. Prehliad-
ka kaštieľa sa všetkým veľmi páči-
la. Aj touto cestou sa chcem poďa-
kovať v mene všetkých účastníkov 
za prekrásny zážitok p. riaditeľovi 
M .Čížovi , ktorý nás nielen spre-
vádzal, ale nám umožnil aj voľný 
vstup do kaštieľa. Ďakujeme.

Alica Gajanová

Talentovaní "Slávici" Slovenska. 
foto irena chovanová

Členovia Únie nevidiacich  
a slabozrakých. foto archív autora

Babkin 
domček
Hrdzavá je brána, 
zelený je dom
v záhrade, kde dvesto rokov
stojí každý strom.
Kvety sú tam rozkvitnuté
v plnej svojej kráse.
Včeličky ich opeľujú zase, zase, 
zase...

David pre svoju babku
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Prvé jarné víťazstvo na 
ihrisku súpera
IV. liga - juh 20. kolo dospelí
FK Baník Štiavnické Bane - FK 
Sitno Banská Štiavnica 1:3 (0:1)
góly: 16.’ Urgela, 58.’ Kminiak, 73.’ 
Hanzlík P.
B.Štiavnica: Pažout, Halát, Necpal, 
Hanzlík A., Hanzlík, P.Lupták (65.’ 
Hrabko), Ferenčik st., Halát, Barák 
N., Urgela, Kminiak, Šíma (80.’ Be-
ňadik) 
Š.Bane: Blaško, Košárnik, Drexler, 
Čamaj, Ševeček, Michalek, Budinský, 
Pavlík, Ondrík (80.’ Štefanka), Kubi-
nec, Kochoľ 

Pekná návšteva na derby videla 
bojovný zápas. Do prvej šance sme 
sa dostali v 4.-min.,ale prudký cen-
ter Urgelu z pravej strany hlavičko-
val Lupták ponad bránu. Kolmicu 
Necpala v 11.min. domáci obran-
ca nezachytil, a tak sa Kminiak rú-
til sám na domácu bránku, no v roz-
hodujúcej chvíli strelil do domáceho 
brankára. V 16.min. Kminiak veľ-
mi pekne uvoľnil na hranici 16-ky 
Urgelu, ktorý otvoril skóre zápasu. 

Potom prišli šance domácich, keď 
najprv v 23.min.Michálek v dob-
rej pozícii dal loptu vedľa brány a 
v 26.min Budinského center z pra-
vej strany znovu Michálek, prudkou 
strelou trafil Pažouta do hlavy, kto-
rý zabránil čistému gólu, preto sme 
odchádzali do kabín s jednogólo-
vým vedením.

Do druhého polčasu nastúpi-
li aktívnejšie domáci so snahou o 
vyrovnanie. Ich snahu pribrzdil v 
58.min Kminiak, keď ušiel domá-
cemu obrancovi, ktorý ho však ná-
sledne fauloval v šestnástke a sám 
Kminiak zvýšil z pokutového kopu 
na 2:0 pre naše mužstvo. Urgelov 
center po priamom kope v 66.min. 
hlavičkoval Šima ponad bránu. 
Najkrajší moment zápasu prišiel v 
73.min, keď Hanzlík P. z 20 m, pre-
krásne vymietol šibenicu domácej 
brány a bolo 3:0 v náš prospech. Do-
mácim sa podarilo ešte znížiť stav v 
87.min. po centri Budinského hla-
vou skóroval Čamaj. Po záverečnom 
hvizde rozhodcu si naše mužstvo 
zaslúžené odviezlo domov tri body.

IV. liga - juh dorast 20.kolo
FK Hodruša Hámre - FK Sitno 
Banská Štiavnica 2:0 (1:0)
Židík, Malatinec, Čik, Ladický, Po-
tančok, Déneši (8.’ Neuschl), Feren-
čík (34.’ Petro), Pastier, Ďurovič, Zup-
ka, Cibuľa

V zápase, v ktorom obe mužstvá 
potrebovali body na záchranu, sme 
nezískali ani bod.

III.liga 14.kolo starší žiaci
FK Hontianske Nemce - Sitno 
Banská Štiavnica 1:11 (0:4) góly: 
Meňuš 2, Greguš 2, Chmelina 2, 
Pastier 2,Binder Š., Židík, Šemoda

III.liga 14.kolo mladší žiaci
FK Hontianske Nemce - Sit-
no Banská Štiavnica 2:6 (1:3) 
góly: Šarkozyová 2, Sep 2, Neubau-
er, Horák

II.trieda 14.kolo dospelí
FK Sitno Banská Štiavnica "B" - 
FK Banská Belá 1:3 (1:1) góly: 6.’ 
Hrabko - 3.’ Látka,77.’ Lukáč, 90.’ z 
11.m Buzalka T. 

B.Štiavnica: Kraják, Binder, Žikla 
(46.’ Baranec), Boroška (64.’ Potan-
čok st.), Hrabko (56.’ Majerský), Lup-
ták, Beňadik, Cabaník, Kmeť, Pajer-
ský, Kružlic,
B.Belá: Prokaj, Solivarský, Weis (81.’ 
Puškár), Lukáč (90.’ Selyem A.),Buza-
lka, Selyem T., Zelinka, Látka (59.’ 
Lasab), Durbák, Dulaj Š. (82.’ Kup-
ček), Hankovič

V malom okresnom derby si hos-
tia vypracovali množstvo šancí, z 
ktorých premenili tri a zaslúžene 
zvíťazili nad naším vekovo starším 
mužstvom.

Kam na futbal
IV.liga dospelí, 13.5.o 16:30
Sitno Banská Štiavnica - Jupie 
Podlavice
IV.liga dorast, 12.5.o 14:00
Sitno Banská Štiavnica - Sliač
III.liga starší a mladši žiaci, 
12.5. o 10:00 a 12:00
Banská Štiavnica - Slovenská Ľupča
II.trieda dospelí, 12.5.o 16:30
Rudno - Sitno Banská Štiavnica "B"

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Druhé štvrtoligové derby v sezóne 
znovu pre futbalistov Banskej Štiavnice

Rimavská Sobota 21. apríla.

Ženy Z: 17 ročné a staršie 
Tenkelová Denisa: 50 m voľ. sp. - 
27.77 - 1., 100 m voľ. sp. - 1:00.62 - 
1., 50 m znak - 31.09 - 1., 50 m motýľ 
- 29.74 - 1., 200 m motýľ - 2:35.10 
- 1., 100 m poloha - 1:07.62 - 1.
Maruniaková Monika st.: 50 m 
voľ. sp. - 33.25 - 5., 50 m motýľ - 
37.82 - 3.

Ženy J: 15 – 16 ročné 
Maruniaková Monika: 200 m 
voľ. sp. - 2:20.51 - 1., 100 m prsia - 
1:21.63 - 1., 50 m motýľ - 31.08 - 1., 
100 m poloha - 1:13.13 - 1., 200 m 
poloh - 2:36.85 - 1.

Ženy A: 13 – 14 ročné 
Beracková Michaela: 50 m voľ. sp 
- 31.86 - 4., 100 m voľ. sp. - 1:12.84 - 
2., 50 m znak - 38.19 - 2., 100 m znak 
- 1:20.68 - 2., 200 m motýľ - 3:10.78 
- 2., 100 m poloha - 1:20.15 - 5.

Ženy B: 11-12 ročné
Potančoková Timea: 50 m voľ. sp. 

- 39.32 - 4., 100 m voľ. sp - 1:30.88 - 
3., 50 m prsia - 45.64 - 2., 100 m pr-
sia - 1:39.49 - 2., 50 m motýľ - 46.52 
- 6., 100 m poloha - 1:34.83 - 4.

Ženy C: 9-10 ročné
Lepáčeková Paulína: 50 m voľ. sp. 
- 56.92 - 10., 50 m prsia - 55.19 - 4., 
100 m prsia - 1:59.80 - 3., 100 m 
poloha - 2:06.22 - 4.

Žiačky 8 ročné a mladšie 
Ľuptáková Ema: 25 m voľ. sp. - 
23.45 - 4., 25 m znak - 33.52 - 7., 25 
m prsia - 31.99 - 6.
Hrnčiríková Lea: 25 m voľ. sp. - 
27.87 - 6., 25 m znak - 35.53 - 9., 25 
m prsia - 28.48 - 5.
Melicherčíková Timea: 25 m voľ. 
sp. - 28.42 - 7., 25 m znak - 34.20 - 
8., 25 m prsia - 26.48 - 2.
Lepáčeková Karolína: 25 m voľ. sp. 
- 42.91 - 11., 25 m prsia - 44.14 - 11.

Muži M: 19 roční a starší
Čamaj Ján: 50 m voľ sp. - 27.36 - 1., 
100 m voľ. sp. - 59.22 - 1., 50 m znak 
- 31.33 - 1., 100 m znak - 1:08.86 

- 1., 100 m poloha - 1:06.77 - 1.

Muži J: 15-18 roční 
Longauer Jakub: 50 m voľ. sp. - 
29.53 - 3., 100 m voľ. sp. - 1:05.00 
- 2., 50 m motýľ - 30.72 - 1., 100 m 
motýľ - 1:15.19 - 1., 100 m poloha - 
1:14.31 - 1.

Muži A: 13-14 roční
Ernek Matej: 50 m voľ. sp. - 28.33 
- 2., 50 m znak - 33.64 - 1., 200 m 
znak - 2:35.70 - 1., 50 m motýľ - 
30.42 - 2., 100 m motýľ - 1:09.27 - 
1., 200 m motýľ - 2:38.93 - 1., 100 
m poloha - 1:12.95 - 2.
Orság Dalibor Daniel: 50 m voľ. 
sp. - 29.15 - 3., 100 m poloha - 
1:07.28 - 2., 50 m prsia - 37.11 - 2., 
100 m prsia - 1:23.93 - 2., 50 m mo-
týľ - 36.19 - 4.
Babús Benjamín: 200 m voľ. sp. - 
2:19.57 - 1., 50 m motýľ - 32.69 - 3., 
100 m motýľ - 1:12.96 - 2., 200 m 
poloha - 2:36.76 - 1.

Muži B: 11 -12 roční
Ernek Šimon: 50 m voľ. sp. - 32.33 

- 2., 100 m voľ. sp. - 1:15.84 - 2., 50 
m prsia - 44.00 - 1., 50 m motýľ - 
35.11 - 1., 100 m motýľ - 1:31.50 - 
1., 100 m poloha - 1:22.82 - 1.

Muži C: 9 -10 roční
Balász Michal: 50 m prsia - 56.01 - 
4., 50 m voľ. sp. - 51.04 - 5., 100 m 
prsia - 2:04.68 - 3.

Žiaci 8 roční a mladší
Maruniak Patrik: 25 m voľ. sp. - 
35.22 - 3., 25 m znak - 43.86 - 3., 25 
m prsia - 38.61 - 5.
Macharik Samuel: 25 m voľ. sp. - 
40.27 - 4., 25 m prsia - 35.84 - 3.
Potančok Adam: 25 m voľ. sp. - 
40.27 - 5., 25 m prsia - 37.90 - 4.

Štafeta Mix Open:
Maruniaková, Longauer, Ten-
kelová, Čamaj: 4x50 m voľ. sp. - 
1:54.96 - 1.

Štafeta mix 14 roční a mladší:
Beracková, Orság, Potančoková, 
Ernek M.: 2:04.51 - 1.
Plavecký klub Banská Štiavnica

Banskobystrický plavecký pohár 
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reality

služby

práca

inzercia

InzercIa

Nábytok na mieru
- interiér
- exteriér

0908 145 166
gatos.sk@gmail.com
www.gatos.sk

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

DONER KEBAB Banská 
Štiavnica vám ponúka je-
dlá s kuracím, morčacím 
kebab mäsom s prílohami 

k vám domov. 
Sme aj na facebooku. 

Tel.č.: 0904 334 548 

Mám skončenú SOA s maturitou,  �
1-ročnú prax na ekonomickom úseku, 
VP skup. B. Hľadám si zamestnanie 
zodpovedajúce môjmu vzdelaniu, viac 
informácií na telefónnom čísle: 0918 
595 635, hrnciarova.m@gmail.com

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

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- �
bo starú ruinu, tel.č.: 0908 531 348

Predám 2-izbový byt na Drieňovej,  �
cena dohodou, tel.č.: 0911 244 984

Prenajmem 2-izbový byt v centre  �
mesta, 0910 269 505, 0949 116 142

Predám starší RD s veľkou záhradou,  �
na slnečnom peknom mieste v obci De-
kýš za 31 500,- €. Dohoda možná. Kon-
takt 0918 993 477.

Ponúkam na prenájom skladové  �
priestory na Ul.Brezová 2. Sklady majú 
rozlohu 100 a 200 m². Cena dohodou, 
viac informácií na tel.č.: 0910 744 144, 
0905 744 144

Predám 1-izbový byt v Banskej Štiav- �
nici na Zigmund šachte, 16 500 €. Tel.: 
0948 506 943, 0905 418 616

Predám murovanú chatku so zá- �
hradou (360 m2) pri Banskej Štiavni-
ci. Chatka je zateplená, podpivničená, 
celoročne využiteľná. Dohoda na cene 
možná. 16 000 €, tel.č.: 0915 269 954

Predáme 3-izbový prerobený byt  �
(68m2) na sídlisku Drieňová, cena: 
35000, tel.č.: 0907 105 342

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

Kúpim v BŠ starý dom alebo ruinu  �
cca 300 ročnú, tel.č.: 0949 268 350

Predám 2-izbový byt na Dolnej ulici,  �
tel.č.: 0903 520 978

Ponúkam stavebné práce - obklady,  �
dlažby, omietky, stierky, pokládky plá-
vajúcich podláh, murovanie komínov, 
viac informácií na telefónnom čísle: 
0907 859 838

Poskytujem spracovanie jednodu- �
chého a podvojného účtovníctva, per-
sonalistiky a miezd, viac informácií na 
telefónnom čísle: 0908 918 706 

Kosenie záhrad, tel.č.: 0908 655 270 �

Dovoz dreva – suché štiepané, met- �
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 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, tel.č.: 0907 181 
800

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

Predám palivové drevo, tel.č.: 0944  �
164 590

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

Predám nabíjačku domácej výroby s  �
plynulou reguláciou prúdu a napätím 
6-12 V, najlepšie osobný odber, tel.č.: 
0902 114 052

Predám dámske svadobné šaty rôz- �
nych strihov a veľkostí, detské šaty na 
sv. prijímanie, rôzne doplnky, ozdo-
by na autá a iné, tel.č.: 045/691 28 94, 
0905 944 087

Predám kočík 3-kombináciu, ružo- �
vej farby, pekný, zachovalý po jednom 
dieťati. Cena 99,90 € - dohoda možná. 
Kontakt: 0918 993 477.

Predám 2 ks nové drevené kazeto- �
vé zárubne 80 a 90 za polovičnú cenu, 
tel.č.: 0918 090 217

Základná škola Jozefa 
Horáka v Banskej Štiavnici 
vypisuje v školskom roku 
2012/2013 nábor do triedy v 
piatom ročníku so športovým 
zameraním na FLORBAL.

Počet otváraných tried: 1  -
Ročník: 5 -
Počet prijímaných žiakov: 24  -
(12 chlapcov, 12 dievčat)
Prihlášky: Prihlášku je potrebné  -
podať písomne do 18.5.2012 na 
adresu školy: 
Základná škola Jozefa Horáka,  -
Dobšinského 17, 96900 Banská 

Štiavnica.
Na obálku napísať: "Talentové  -
skúšky – florbal."
Nábor žiakov: Žiak musí absol- -
vovať talentové skúšky, ktoré 
budú obsahovať:

Špeciálne testy zamerané 1. 
na florbal
Všeobecné motorické testy2. 

Prihláška a všetky potrebné in-
formácie budú k dispozícií na sek-
retariáte základnej školy a na we-
bovom sídle školy www.zsjhbs.sk 
od 2. mája 2012.

Základná škola Jozefa Horáka

Vykonávam palické a likvidačné prá- �
ce, viac informácií na telefónnom čísle: 
0949 268 350

Florbal na ZŠ  
Jozefa Horáka


