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Ministerstvo životného prostre-
dia SR je v súčasnosti zriaďo-
vateľom až piatich štátnych 
príspevkových organizácií v 
Banskej Štiavnici: Slovenské 
banské múzeum, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p., 
Chránená krajinná oblasť Štiav-
nické vrchy, Obvodný úrad ži-
votného prostredia a Slovenská 
agentúra životného prostredia 
(detašované pracovisko). Mož-
no konštatovať, že v dôsledku 
výrazného krátenia fi nančných 
príspevkov na tento rok zápasia 
s problémami, ktoré ohrozujú 
plnenie úloh, vyplývajúcich zo 
zákona, či svojich štatútov. 

Preto SBM iniciovalo, spolu s 
predsedníčkou výboru M. Sabo-
lovou, vykonanie poslaneckého 
prieskumu Výboru NR SR pre pô-

dohospodárstvo a životné prostre-
die v Banskej Štiavnici v dňoch 10. – 
11.5.2011, ktorého sa zúčastnila časť 
poslancov – Mária Sabolová, pred-
sedníčka (KDH), Magda Košútová, 
členka (SMER – SD), Jarmila Tká-
čová, členka (SDKÚ – DS), Peter 
Muránsky, člen a overovateľ (KDH), 
Ľuboš Martinák, člen (SMER – SD), 
Martin Fecko, člen (SAS). Program 
na prvý deň bol pripravený prijatím 
poslancov a riaditeľov inštitúcií pri-
mátorkou Mesta Banská Štiavnica 
Nadeždou Babiakovou, ktorá pri-
pomenula význam inštitúcií rezortu 
pre mesto a s tým súvisiaceho po-
skytovania zamestnanosti početnej 
skupine obyvateľov. Následne – po 
krátkej prehliadke mesta s pouká-
zaním na jeho význam pre dejiny 
Slovenska, rozvoj cestovného ruchu 
navštívili poslanci jednotlivé praco-
viská:  3.str.

V zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších zmien a dopln-
kov,  §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods.4a) 
zvolávam zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 
na deň 26. mája 2011 (štvrtok) o 
13,00 hod.. Zasadnutie sa uskutoč-
ní v zasadacej miestnosti historickej 
radnice, prízemie č.d. 4.

Mgr. N Babiaková v. r., primátorka mesta
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Rokovanie výboru NR SR v Štiavnici

Pozvánka

Poslanci NR SR v Štiavnici
V dňoch 10.5.2011 sa uskutoč-

nilo na Radnici v Obradnej miest-
nosti slávnostné prijatie členov Vý-
boru NR SR pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie. Počas dvoch 
dní navštívili poslanci  inštitúcie v 
našom meste ako Slovenské banské 
múzeum, Obvodný úrad životného 
prostredia a Slovenský vodohospo-
dársky podnik. Na stretnutí sa rieši-
li aktuálne problémy v jednotlivých 
rezortoch a hľadali sa spoločne ich 
riešenia. Z tohto dôvodu sme oslo-
vili predsedníčku poslaneckého 
klubu za KDH p. poslankyňu Ing. 
Máriu Sabolovú, aby nám predsta-
vila cieľ návštevy v našom meste: 
„Výjazdové zasadnutie bolo zvo-

lané na podnet Slovenského ban-
ského múzea, nakoľko boli indície 
na ukončenie jeho činnosti a pre-
sunutie kompetencií na Technické 
múzeum v Košiciach. Keďže sme v 
B.Štiavnici, nebolo možné, aby sme 
nenavštívili aj Slovenský vodohos-
podársky podnik. Navštívili sme s p. 
riaditeľom a p. primátorkou najprv 
niekoľko expozícií múzea. Násled-
ne sme si prezreli tajchy a rokovali 
o problémoch, ktoré sa týkajú SVP. 
K problémom, ktoré sa ukázali ako 
vážne, patria napr. fi nancovanie 
SBM. Myslím si, že SBM je skvos-
tom slovenskej histórie, ktorú treba 
podporiť, a hľadať zdroje, na druhej 
strane treba zachovať inštitúciu, čo 

budeme požadovať od rezortu Mi-
nisterstva ŽP. Druhá oblasť sa týka 
SVP. Musím priznať, že štát si tu ne-
plní voči podniku svoje povinnosti 
a neposkytol mu zo zákona všetky 
fi nančné prostriedky... 3.str.

Poslankyňa NR SR Ing. Mária Sabolová a generálny riaditeľ SVP 
Ing. Daniel Kvocera  
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Z programu primátorky

Oznam

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

16.5. Pracovné rokovanie k zber-
nému dvoru.

Práca v meste, príprava mate-
riálov k majetkovo -právnym ve-
ciam.  
17.5. Uskutočnilo sa zasadnutie 
Mestskej rady v Banskej Štiavnici.  
18. – 19.5. Účasť na 21. Sneme 
Združenia miest a obcí Slovenska 
v Bratislave.
20.5. Slávnostné prijatie veľvy-
slankyne Holandského kráľov-
stva v SR J. E. Daphne Bergsma. 
Po prijatí nasledovalo pracovné 
rokovanie s pani veľvyslankyňou 
na témy: kultúrne a spoločenské 
aktivity a projekty v regióne, pro-
jekty zamerané na rozvoj regiónu 
a možnosti spolupráce v spomí-
naných oblastiach. 

Účasť na slávnostnom odovzdá-
vaní cien víťazným autorom 17. 
medzinárodného festivalu fi lmov 
o životnom prostredí Envirofi lm 
2011, ktoré sa konalo na Radnici 
v Banskej Bystrici. 

Andrea Benediktyová 

V Banskej Štiavnici sa nachá-
dzajú dve detské ihriská, ktoré 
momentálne spravuje Mesto 
Banská Štiavnica. Každoročne 
do nich investuje prostriedky 
na obnovu, v tomto roku je 
v rozpočte mesta vyčlenená 
suma 5 000 €. Aké úpravy sa 
robili pred začiatkom tejto se-
zóny na ihriskách?

Detské ihrisko „Dolná“. Na-
chádza sa na Ulici Dolnej, oproti 
kostolíku. Chránené je poplasto-
vaným oplotením. Stručný opis 
ihriska: detský domček, hojdačky, 
šmýkačka, pieskovisko...Tento rok 
sa uskutočnili nasledovné opravy: 
pretmelili sa popraskané hranoly, 
ponatierali sa ekologickým náte-
rom neohrozujúcim zdravie detí, 
na šmýkačke sa vymenil hranol, 
urobila sa nová lavička, do pies-
koviska sa vyrobil odtokový otvor, 
opravila sa hranolovú preliezka. V 
rámci pravidelných prác bol vyme-
nený piesok.

Vzhľadom na kolektív rodičov 
okolia je ihrisko v dobrom stave. 
Ihrisko je v letnom období otvo-
rené v dobe 8,00-20,00. Dozor nad 
ihriskom vykonáva p. Borský. 

Detské ihrisko „Drieňová“. 
Nachádza sa Ulici Straku, pri ko-
tolni. Chránené je poplastovaným 
oplotením. Na ihrisku sa nachá-

dza: detský domček, hojdačky, 
šmýkačka, pieskovisko... Tento rok 
sa uskutočnili nasledovné opravy: 
zvarili sa brány na vstup naklad-
ných vozidiel, opravila sa visiaca, aj 
váhová hojdačka, ktoré bolo nutné 
zvariť, urobil sa prístrešok na ná-
doby na separovaný zber, osadila 
sa nová lavička pri kostolíku, opra-
vili sa jednotlivé nátery. V rámci 
pravidelných prác bol vymenený 
piesok. Ihrisko je v letnom období 
otvorené v dobe 8,00-20,00. Dozor 
nad ihriskom vykonáva p. Oravco-
vá.

Opravy vo veľmi krátkej dobe 
zrealizoval p. Kollár. Celkové ná-
klady na opravu uvedených det-
ských ihrísk v roku 2011 nepresiahli 
2000 €.  Za zostávajúce prostriedky 
(cca. 3 000 €) plánujeme dokúpiť 
menšie nové časti pre ihriská a vy-
konať ďalšie drobné úpravy (pre-
krytie pieskoviska a pod.). Zostáva 
nám len vyjadriť presvedčenie, že 
uvedené ihriská budú slúžiť našim 
deťom čo najdlhšie nepoškodené. 
Zároveň by nás potešilo, keby naši 
spoluobčania pomohli pri ochra-
ne ihrísk rešpektovaním pravidiel, 
uvedených na tabuliach pri ihris-
kách, ako aj prípadným nahláse-
ním vandalizmu, prípadne iných 
spozorovaných problémov na tele-
fónne číslo Mestskej polície.

Peter Sliacky

Detské ihriská v našom meste

Rozmiestnenie VKK na jarné čis-

tenie mesta

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú, že  sa  rozmiestňu-
jú veľkokapacitné kontajnery (ďa-
lej VKK) na jarné čistenie mesta.
VKK budú dňa 20.05.2011 prista-

vené nasledovne: 

1 VKK – ul. Výskumnícka
Do kontajnera patria odpady, 

ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matrace, 
odpadové stavebné materiály z 
drobných stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné 
suroviny (železný šrot, papier, 
sklo, plasty), nebezpečný odpad 
(chladničky, pračky, televízory,  
počítače, telefóny, písacie stroje, 
žehličky, žiarivky,...), biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad 
(zvyšky potravín, odpad vhodný 
na kompostovanie – tráva, koná-
re, lístie).

Tieto druhy odpadov je možné 
priniesť na Zberový dvor Tech-
nických služieb, m.p., na ulici 
E.M.Šoltésovej č.1. 
Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

po. - pi. – 6,00 do 18,00 hod.
so. - 8,00 hod do 12,00 hod.

Heiler Peter 

riaditeľ podniku

Dňa 9.5.2011 o 19.00 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že na 
Ul. Dolná sedí vo vchode  bytov-
ky opitý chlap. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že ide 
o P.M. z Banskej Štiavnice, ktorý 
bol pod vplyvom alkoholických 
nápojov. Nakoľko menovaný mal 
trvalý pobyt na inej adrese, bol 
hliadkou MsPo z miesta vykáza-
ný. 

Dňa 10.5.2011 o 23.00 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. L. Svobodu dochádza k 
rušeniu nočného pokoja. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o V.O. a F.B. obaja 
z Banskej Štiavnice. Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.   

 
Dňa 11.5.2011 o 13.26 hod. 

bolo na útvar MsPo oznámené, že 
na rohu predajne CBA na sídlisku 
Drieňová leží na zemi neznámy 
muž.  Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že ide o R.T z 
Banskej Štiavnice, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholických nápojov 
a svojím správaním vzbudzoval 
verejné pohoršenie. Priestupok 
bol riešený v zmysle  zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení  neskorších predpisov.

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
26.05.2011, 08.00 do 26.05.2011, 
16.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu re-
vízie el. zariadenia. Bez el. ener-
gie budú sociálne byty v Banskej 
Štiavnici, časť Šobov.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom
Opravené detské ihriská na Ul. Dolná a Drieňovej 
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Polícia informuje 

KV do rekreačnej chalupy

Doposiaľ nezistený páchateľ 
v dobe od konca mesiaca febru-
ár 2011 do 14.30 hod. dňa 03. 
05.2011 vykonal krádež vláma-
ním do rekreačnej chaty v meste 
Banská Štiavnica, Ul. Nad Klinge-
rom č. 71, a to takým spôsobom, 
že preliezol oplotenie chalupy, 
následne nezisteným predme-
tom vypáčil celodrevené vstupné 
dvere do chalupy, vnikol do vnú-
torných priestorov, kde poškodil 
chladiace zariadenie chladničky 
zn. CALEX, následne prešiel do 
obývacej miestnosti chalupy, kde 
poškodil 1 kus elektrickú pec, 
z ktorej odcudzil medený elek-
trický kábel, následne odcudzil 
2 kusy visiacich lámp, nezistenej 
značky čiernej farby so žltými 
sklami, 3 kusy nočných  stojacich 
lámp, nezistenej značky strie-
bornej farby, 6 kusov sklenených 
vínových pohárov, objem 2 dcl, 
následne prešiel do spálňovej 
miestnosti chalupy, kde poškodil 
1 kus elektrickú pec, z ktorej od-
cudzil medený elektrický kábel, v 
tejto miestnosti nezisteným pred-
metom poškodil rozbitím univer-
zálny termostat, potom prešiel do 
podkrovia chalupy, kde odtrhol 
elektrickú inštaláciu, ktorá bola 
pripevnená na stene chalupy, čím 
vznikla odcudzením uvádzaných 
vecí majiteľovi J. V. škoda vo výš-
ke 70,- € a škoda na poškodených 
veciach vo výške 210,- €.  Pácha-
teľovi hrozí trest odňatia slobody 
až na 2 roky. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

ROOPZ, Banská Štiavnica

1.str. Expozíciu mineraló-
gie, Galériu J. Kollára, výstavu o P. 
Rubigallovi a Informačné centrum 
v Berggerichte, časť expozície Sta-
rého zámku, ďalej si prezreli Dom 
Maríny (sídlo CHKO Štiavnické 
vrchy a Obvodného úradu životné-
ho prostredia), kde napr. dlhodobo 
pretrváva problém zatekajúcej stre-
chy a nakoniec v budove Slovenskej 
agentúry životného prostredia pri 
Pošte bola pripravená prezentácia 
riaditeľov tejto celoslovenskej inšti-
túcie. Na záver dňa sme sa stretli v 
príjemnom prostredí Ranča Nádej 
vo Svätom Antone, kde svoje ume-
nie predstavili operný spevák a pe-

dagóg Stanislav Bartko, štiavnický 
súbor Texasky, ale aj jazdci Ranča 
na koníkoch.

Druhý deň poslaneckého priesku-
mu začal návštevou najatraktív-
nejšej expozície SBM – skanzenu 
a neskôr expozície Baníctvo na 
Slovensku v Kammerhofe. Vyvr-
cholením návštevy bola prehliadka 
jazera Rozgrund v správe SVP, š.p., 
ako aj prezentácia podniku v jeho 
sídle na Radničnom námestí 8 vr-
cholovým vedením tohto podniku. 
Predsedníčka výboru M. Sabolová 
pozvala generálneho riaditeľa SVP, 
š.p., na rokovanie výboru v Bra-
tislave, zameraného na tematiku 

ochrany života a majetku občanov 
SR, fi nančného zabezpečenia ..., sú-
visiaceho s povodňami a záplavami 
v posledných rokoch na Sloven-
sku. Pozitívne dojmy z prieskumu 
v našom mesta tlmočila na záver 
predsedníčka výboru M. Sabolová 
organizátorom, vedeniu mesta a 
jednotlivých inštitúcií v mene prí-
tomných poslancov s tým, že svoje 
zistenia zakotvia do pozitívneho 
uznesenia výboru počas jeho roko-
vania v utorok 17.5.2011 v Bratisla-
ve. Na prospech Banskej Štiavnice a 
inštitúcií rezortu MŽP SR v tomto 
meste.  PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

riaditeľ SBM

Rokovanie výboru NR SR v Štiavnici

1.str. po minuloročných po-
vodniach. Na druhej strane SVP 
zveľaďuje významné dedičstvo, ku 
ktorému patria tajchy. Sme naklo-
není užšie spolupracovať so SVP, 
cítime, že je potrebné určiť prio-
rity, kde by v štátnom rozpočte na 
budúci rok mali byť rezervované 
prostriedky na opravu, údržbu a 
sanáciu vodných tokov a stavieb. Z 
týchto informácií náš výbor prijme 
uznesenie, ktoré sa dostane na ve-
rejnosť a posunie sa zriaďovateľom 
obidvoch inštitúcií, ktorým je MŽP. 
V dohľadnom čase v priebehu júna 
urobíme pracovné rokovanie výbo-
ru, ktoré sa bude venovať výhradne 
protipovodňovým opatreniam a ich 
fi nancovaniu za účasti predstavite-
ľov inštitúcií, odbornej verejnosti a 

ministerstiev ŽP a fi nancií. Je treba 
hľadať využitie všetkých zdrojov, 
ktoré sú určené na protipovodňové 
opatrenia, aby boli použité efektív-
ne, hospodárne a účelne.“

Ing. Daniel Kvocera, generálny 
riaditeľ SVP: „Sme veľmi radi, že 
poslanci NR SR a samotná pred-
sedníčka nás navštívila a mohli 
sme sa s ňou poradiť, resp. podeliť 
o skúsenosti, ktoré máme a hovoriť 
o problémoch, ktoré nás pália. Či 
už je to údržba vodných tokov, ale 
aj investície, ktoré SVP potrebuje. 
Máme záujem s poslancami naďalej 
spolupracovať, aby podporovali roz-
voj SVP. Prediskutovali sme všetky 
oblasti, ktoré môžu otvoriť priezor 
a urobiť obraz poslancom NR SR, v 
akom sa SVP nachádza. Zároveň sú 

tu vízie, ktoré bude treba v budúc-
nosti riešiť. Preto je dobré pre nás, 
že vidíme záujem poslancov o prob-
lematiku, ako sú protipovodňové 
opatrenia, záchranné a zabezpečo-
vacie práce. Dôležité sú samozrejme 
aj fi nancie, ktoré SVP potrebuje, ale 
veríme, že budeme mať podporu 
nato, aby aj obyvatelia chápali túto 
situáciu prostredníctvom poslancov. 
Naše poslanie je dôležité, nakoľ-
ko ochraňujeme zdravie a majetok 
ľudí, staráme sa o elimináciu škôd, 
ktoré by mohli vzniknúť. Verím, že 
toto stretnutie nie je posledné a bu-
deme navzájom pokračovať a hľadať 
spoločné riešenia problémov.“

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

Poslanci NR SR v Štiavnici

Dňa 12.5.2011 sa konalo v jedál-
ni ZŠ na sídlisku Drieňová ďalšie 
stretnutie predstaviteľov samosprá-
vy s obyvateľmi sídliska Drieňová. 
Všetkých prítomných privítala 
primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková. Predstavila kompe-
tentných z MsÚ zodpovedných za 
jednotlivé oblasti. Na stretnutí sa 
okrem obyvateľov sídliska Drie-
ňová zúčastnili aj poslanci MsZ a 
predstavitelia inštitúcií a organi-
zácií v našom meste. Hlavné body 
programu boli: parkovanie v meste 
(JUDr.Lukačko), úprava chod-
níkov a verejných priestranstiev 
(Ing. Hlinka) a vodenie psov na 
verejných priestranstvách (JUDr.

Lukačko) a využívanie športovísk 
na voľnočasové aktivity (Mgr.Ba-
biaková). Obyvatelia sa búrlivo 
zapájali do diskusií a naozaj pre-
javovali enormný záujem o dianie 
na našom najväčšom sídlisku. Ako 
z diskusií vyplynulo, najväčšími 
problémami sa stali parkovanie: 
parkovanie na zeleni, nedostatok 
parkovacích miest, využívanie zele-
ných plôch pre oddych a relax, od-
dychové zóny, odvodňovanie Ul. L. 
Svobodu a J.Straku, úprava chod-
níkov a verejných priestranstiev 
oprava Ul. Učiteľská, Pátrovská, 
Straku a Energetikov, odpadové 
hospodárstvo: nedostatok smet-
ných nádob a stojísk, miesta na 

vyvádzanie psov: zakúpenie košov 
na exkrementy, neplatiči za psov, 
problémy s túlavými mačkami, vy-
užívanie športovísk pre voľnoča-
sové aktivity: využívanie detských 
ihrísk a ihrísk pri ZŠ J. Kollára 
- bezplatne už od 1.6., zapájanie 
detí do krúžkov organizovaných 
Centrom voľného času a ICM. Síd-
lisko Drieňová dlhodobo zápasí s 
problémovou mládežou. Táto bez 
dozoru rodičov pácha rôznu trest-
nú činnosť, preto je dôležité pre ňu 
vytvoriť podmienky na využívanie 
voľného času zriadením napr. klu-
bovne, príp. jej pripraviť programy 
prostredníctvom vzdelávacích po-
ukazov. Ďalšími problémami boli 

témy ohľadom verejného osvetle-
nia, čistenia mestských komuniká-
cií, neplatičov voči Bytovej správe, 
porúch mestského rozhlasu, atď. 
Ako uviedla primátorka mesta, 
všetky problematické oblasti sa 
postupnými krokmi dajú vyriešiť 
pri vzájomnej spolupráci všetkých 
zainteresovaných. Treba si však 
stanoviť priority a potom na ne 
aj vyčleniť fi nančné prostriedky 
z rozpočtu mesta. Verí však, že 
spoločnými silami sa to podarí. Po 
vyše 3 hodinách diskusie sa všetci 
prítomní zhodli na tom, že takéto 
stretnutia sú potrebné uskutočňo-
vať častejšie.

Michal Kríž  

Stretnutie samosprávy s obyvateľmi sídliska Drieňová
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Vážení čitatelia Štiavnických 
novín, dovoľte mi, aby som 
Vám touto cestou predstavila 
súčasnosť a načrtla budúcnosť 
Gymnázia A. Kmeťa - školy, 
ktorá zohráva v systéme vzde-
lávania štiavnických detí neza-
stupiteľnú úlohu a ktorej preto 
patrí v systéme stredoškolské-
ho vzdelávania v Banskej Štiav-
nici popredné miesto.

Naša škola má bohatú históriu 
a silné tradície najmä vo vyučo-
vaní cudzích jazykov. Navštevujú 
ju nielen štiavnickí žiaci. Takmer 
tretinu tvoria študenti z okolitých 
obcí a miest, vzdialených od 10 do 
50 km. Vzhľadom na dlhoročnú 
tradíciu a dobré meno školy nie sú 
výnimkou ani študenti zo vzdiale-
nejších regiónov Slovenska. Tieto 
skutočnosti zakladajú dôležité vý-
chodiská pri formovaní a profi lácii 
školy, ktorej hlavnou úlohou je vy-
baviť študentov čo najfl exibilnej-
šími vedomosťami a zručnosťami 
tak, aby mali možnosť širokého 
výberu ďalšieho vysokoškolského 
štúdia v akomkoľvek odbore.

Udržať a rozvíjať tento trend v 
súčasných podmienkach podfi -
nancovania školstva a poklesu poč-
tu žiakov na základných školách v 
našom regióne nie je jednoduché 
a vyžaduje si také riešenia, ktoré 
zabezpečia otvorenosť a zároveň 
atraktívnosť školy aj pre žiakov zo 
vzdialenejších regiónov. Jedným z 
takýchto riešení pre Gymnázium 
A. Kmeťa je aj zavedenie päťroč-
nej bilingválnej formy štúdia. Prvé 
bilingválne triedy sme otvorili v 
septembri 2010. Záujem o tento 
študijný odbor dáva predpoklad 
každoročne otvoriť  dve bilingvál-
ne a jednu klasickú triedu, čo do 
roku 2015 znamená stabilizáciu 
počtu tried na 14. 

Napredovanie školy a napĺňanie 
jej poslania závisia od viacerých 
činiteľov. Je to predovšetkým pre-
myslená a kvalitne spracovaná 
koncepcia  rozvoja s jasne stanove-
nými cieľmi, postupmi a spôsobmi 
ako ich dosahovať. Gymnázium A. 
Kmeťa takúto koncepciu predsta-
vilo v minulom roku a všetky svoje 
kroky smeruje k jej naplneniu. Pri-
jatiu tejto koncepcie predchádzala 
podrobná analýza daného stavu, 
subjektívnych i objektívnych čini-
teľov, ktoré vplývajú na chod školy 
s dôrazom na kvalitný výchovno-

vzdelávací proces. Na základe zis-
tených silných a slabých stránok 
školy sme mohli odhadnúť rovna-
ko príležitosti ako aj ohrozenia v 
procese ďalšieho rozvoja.

Ciele, ktoré sme si na základe 
spomenutého postupu vytýčili, sú 
zamerané v prvom rade na uspo-
kojovanie požiadaviek žiakov a 
ich rodičov tak, aby naši absol-
venti boli plne pripravení nielen 
na vyšší stupeň vzdelávania, ale aj 
na vzdelávanie celoživotné a prax. 
Zručnosti a kompetencie, ktoré 
naši žiaci získavajú, sú zamerané 
na komunikáciu v materinskom a 
cudzích jazykoch, digitálnu zruč-
nosť, matematické zručnosti a zá-
kladné zručnosti v oblasti vied a 
technológií. Nezanedbávame ani 
oblasť medziľudských a medzikul-
túrnych vzťahov, spoločenských 
a občianskych zručností. Učíme 
našich žiakov kriticky myslieť, pre-
berať iniciatívu, samostatne riešiť 
problémy a výsledky riešení pre-
zentovať.

Gymnázium A. Kmeťa ponúka 
v súčasnosti 2 študijné odbory – 
štvorročný odbor – gymnázium 
a päťročný odbor – gymnázium, 
bilingválne štúdium. Zavedením 
bilingválneho odboru zameraného 
na anglický jazyk sa nám v minu-
lom roku podarilo, zastaviť pokles 
žiakov na škole a v budúcich ro-
koch môžeme dokonca očakávať 
ich nárast. Pre skvalitnenie a za-
traktívnenie výučby prijíma vede-
nie školy také kroky, ktoré by mali 
viesť k zvyšovaniu kreditu školy 
nielen v rámci nášho mesta a regi-
ónu, ale v rámci celého Slovenska.

Skutočnosť, že naša škola patrí 
do siete škôl UNESCO, jej dáva 
možnosti bohatej medzinárodnej 
spolupráce s partnerskými školami 
v zahraničí. Žiaci sa tradične zapá-
jajú do zaujímavých projektov v 
rámci programov EÚ a UNESCO. 
Majú možnosť cestovať a spozná-
vať nové krajiny, vymieňať si skú-
senosti so zahraničnými partner-
mi, porovnávať.

Školský vzdelávací program v 
oboch formách štúdia dáva žia-
kom nielen základné vedomosti, 
ale cestou voliteľných predmetov 
aj možnosť vybrať si, čo ich baví, 
možnosť ukázať, v čom vynikajú, 
v čom sú dobrí. Výsledkom sú po-
predné umiestnenia našich žiakov 
na predmetových olympiádach a 
súťažiach nielen v rámci BBSK, ale 

aj na celoslovenskej úrovni.
Nemalú zásluhu na výsledkoch, 

ktoré škola dosahuje v rôznych 
oblastiach majú jej pedagógovia. 
V súčasnosti je ich na škole 25 a 
sú plne kvalifi kovaní pre vyučo-
vanie jednotlivých predmetov. V 
septembri ich rady rozšíria dvaja 
zahraniční lektori, ktorí budú pô-
sobiť rovnako v triedach bilingvál-
neho ako aj v triedach klasického 
štúdia.

Samozrejme, že škola by ne-
mohla kvalitne plniť svoju úlo-
hu bez potrebného materiálneho 
a priestorového zabezpečenia. 
Gymnázium A. Kmeťa dnes sídli 
v dvoch prepojených budovách, z 
ktorých jedna je majetkom BBSK 
a druhá patrí Rímsko-katolíc-
kej cirkvi. Vzhľadom na nároč-
nosť štúdia a budúci nárast tried 
už dnes pociťujeme nedostatok 
priestorov. Preto vedenie školy v 
minulom roku požiadalo svojho 
zriaďovateľa o riešenie danej si-
tuácie. Takéto riešenie sa črtá v 
možnom presťahovaní školy do 
priestorov po bývalej Fakulte eko-
lógia a environmentalistiky TU vo 
Zvolene, ktorá sa nachádza na Kol-
pašskej ceste a bola by vhodným 
a dôstojným riešením nedostatku 
priestorov pre rozširujúce sa gym-
názium. Rada by som na tomto 
mieste upozornila na skutočnosť a 
zároveň ubezpečila rodičov našich 
terajších i budúcich študentov, že 
ani dnes, ani po presťahovaní sa 
do nových priestorov nedôjde k 
spojeniu či zlúčeniu Gymnázia A. 
Kmeťa s inou štiavnickou strednou 
školou, škola bude naďalej pôsobiť 
ako samostatný právny subjekt, 
vymení len budovu, v ktorej bude 
sídliť.

Na záver mi dovoľte zaželať 
všetkým žiakom, rodičom, peda-
gógom a priateľom Gymnázia A. 
Kmeťa veľa síl a elánu v závere 
tohto školského roka a rovnako 
úspešné napredovanie a napĺňanie 
cieľov v rokoch budúcich.

PhDr. Renata Mikulášová

Súčasnosť a budúcnosť Gymnázia A. KmeťaVýznam SBM v sieti múzeí 
Slovenska sa nezmení

Pred nedávnom bola aj na 
stránkach ŠN zverejnená výzva 
na podporu SBM, odmietajúca 
návrh Republikovej únie zamest-
návateľov (RUZ) jeho zrušenia a 
premiestnenia do Košíc. Oceňu-
jem a bol som milo prekvapený 
veľkým množstvom reakcií Štiav-
ničanov, návštevníkov a obdivo-
vateľov mesta, ktorí prejavili zá-
ujem o túto muzeálnu inštitúciu. 
Všetkým sa chcem úprimne po-
ďakovať. Zároveň chcem infor-
movať verejnosť, že RUZ poslala 
dňa 5.5.2011 vedeniu múzea list, 
v ktorom „oceňuje prístup SBM, 
keď ako jediná rozpočtová a prí-
spevková organizácia štátu nám 
zaslala relevantné informácie, 
týkajúce sa fi nančných aspektov 
svojej činnosti. Je to základný 
predpoklad, aby sme mohli viesť 
vecnú a konštruktívnu diskusiu 
k možným zefektívneniam čin-
nosti Vašej organizácie a aby sme 
mohli objektivizovať náš doteraj-
ší názor“. V tejto súvislosti zostá-
va najdôležitejším faktom, že ve-
denie MŽP SR sa v odpovediach 
pre rôzne médiá na Slovensku 
(najmä TA3, denník SME) svojho 
múzea zastalo a ocenilo význam 
zbierok a celkových hodnôt pre 
dejiny Slovenska, najmä v súvis-
losti s jeho podielom pri zápise 
na listinu UNESCO.

PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

riaditeľ SBM

Evanjelický cirkevný zbor v 
Banskej Štiavnici, BBSK – Po-
hronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 
srdečne pozývajú Vás a Vašich 
priateľov na podujatie Slovom, 
spevom, srdcom - o RODINE. V 
poeticko-hudobnom pásme ku 
Dňu matiek, Dňu otcov a Dňu 
detí  účinkujú banskoštiavnickí 
autori a interpreti umeleckého 
slova a hudby. Hosť podujatia: 
Chrámový zbor apoštola Pavla 
Brezno. Podujatie sa koná pod zá-
štitou primátorky Mesta Banská 
Štiavnica.

Štvrtok, 26. 5. 2011 o 16.00 
hod. v Evanjelickom kostole v 
Banskej Štiavnici. Na Vašu účasť 
sa tešia organizátori a účinkujúci.

Bližšie info: 045 / 692 13 87,  
mobil: 0915 819 989, e-mail: pet-
rova@osvetaziar.sk.



519. mája 2011 AKTUALITY

Pozvánka

Anketa: 
Maturita - formalita 

Mnohí maturanti sa onedlho s 
Banskou Štiavnicou rozlúčia. Čo 
pre nich toto mesto znamená ?

,,Mesto môjho vzdelania, ktoré 
mi dalo do života veľa skúsenos-
tí."                               Tomáš M.

,,Čas a miesto zázrakov, na kto-
ré nikdy nezabudnem."    Janka M.

,,Momentálne ešte žijem ma-
turitou, ale viem, že lúčenie bude 
ťažké."                                Katka K.

,,Riadne mi prirástlo k srdcu, 
aj keď som neraz na ňu hromžil 
v súvislosti so školou, bude mi 
chýbať. Aj kamaráti, profáci...aj 
škola."                               Michal B.

,,Toto mesto mi bolo osudným, 
spoznala som ako chutí život a čo 
všetko znamená slovo láska."

Zuzka T.

,,Mesto, kde som prežil veľa 
pekných chvíľ s kamarátmi, veľa 
zážitkov, zábavy a hlavne zába-
vy."                                      David K.

,,Bude mi chýbať. Viem, že aj 
keď sa sem znovu vrátim, všetko 
už bude iné a na bláznivé študent-
ské časy ostanú len spomienky."

Martina J.

,,Nikdy som si nemyslela, že za 
týmto mestom raz vyroním slzu a 
už je to tu."                        Petra S.

Pýtala sa a za odpovede ďakuje

Janka Bernáthová

Ako každý rok, tak aj tento 
sme si uctili Sviatok hasičov. Za 
príjemného počasia sa oslavy 
začali tradične, svätou omšou, 
ktorú celebroval náš pán farár 
Mgr. Norbert Ďurdík. Ešte pred 
svätou omšou pán farár vysvä-
til našu sochu sv. Floriána po 
jej oprave a potom dal slovo 
nášmu predsedovi Jozefovi 
Ďuricovi, aby predniesol sláv-
nostný príhovor. 

Kázeň od nášho pána farára 
bola zameraná hlavne na posolstvo 
osoby sv. Floriána. Po svätej omši 
pozval náš predseda Jozef Ďurica 
všetkých prítomných na posedenie 
pri dobrom guláši, ktorý pripravil 
Miško Tokár aj s jeho partiou. K 
tomu všetkému, k dobrej nálade vy-
hrávala kapela Jána Kružlica. Takže 
sviatok sme oslávili, ako sa patrí. 
Za to všetko sa naše DHZ musí 
poďakovať hlavne sponzorom, kto-
rí prispeli, a nielen na tieto oslavy, 
ale aj na činnosť našich športových 
hasičov, bez ktorých by sme sa v 
tomto roku nezaobišli. Ďakujeme! 
Poďakovanie patrí aj členom nášho 
DHZ, ktorí obetovali čas na obno-
ve sochy sv. Floriána a na príprave 
tejto udalosti! Veľká vďaka patrí 
pani Mgr. Helene Chovanovej za 

majstrovské dielo pri premaľovaní  
sv.Floriána.

SPONZORI: MIRADOR – Svet-
lík Dušan a Ľubomír, MAGIC 
Computers Firma, WINER p. Kuka 
Stanislav, AUTOCENTER – p. Je-
voš Štefan, REQUIEM – p. Šaková, 
PÍLA RYBNÍKY – p. Ďuriga Ro-
bert, LN TRADE s.r.o. – p. Erne-
ková Valika, KOMINÁRSTVO – p. 
Toryský Milan, STAVEBNÉ PRÁ-
CE – p. Ďurica Slavomír a Michal, 
STAVEBNÉ REMESLÁ – p. Tóth 
Richard, SKLAD PIVA p. Cigľan, 
HUDEC Andrej, Farby – laky Sásik 

Robert, Diela a dielka, Ladziansky 
Ivan, Záhradkárstvo na Majeri, 
STAVASTA, Cengel Braňo, Piliar 
Jaroslav, Holý Peter, Peták – Perla, 
DEEL – Nákladná doprava, Lup-
ták Libor, JEDNOTA – Spotrebné 
družstvo, Autoservis Jutoma – Deb-
nár Juraj, Jozef Blaškovič – Drevbyt, 
Slavomír Palovič – Rotoblance, 
Pani Štronerová – Kvety. Dobrovoľ-
ný hasičský zbor v Štefultove vám 
veľmi pekne ďakuje!

Jarábek Vladimír st.  

Tajomník DHZ Štefultov

V Štefultove oslavovali Sviatok svätého Floriána 

V roku 2010 bol Mestským za-
stupiteľstvom schválený režim 
a cenník  parkovania na rok  
2011. Zmeny nastali v časti 
prenájom  parkovacích miest, 
a to:

1. Zjednotil sa poplatok za par-
kovacie miesto (0,06€/m2/deň ).

2. Výber poplatku zabezpečuje 
prevádzkovateľ na základe uzatvo-
renej zmluvy (t.j. Technické služby, 
m. p., Banská Štiavnica).

3. Po ukončení rekonštrukcie 
Ulice Kammerhofskej v minulom 
roku je aj táto komunikácia začle-
nená do systému parkovania. Bolo 
vytvorené  29  parkovacích miest, z 
toho na prenájom je vyznačených 
5 parkovacích miest .

4. Pribudne cca 6 parkovacích 
miest na Ulici J. Palárika.
Celková kapacita parkovacích 

miest pre rok 2011 je nasledovná:

V letnej turistickej sezóne bude 
posilnená parkovacia služba o jed-
ného člena a budú ju vykonávať 
teda celkove  traja členovia.   
Pracovníci parkovacej služby sú 

oprávnení:

- organizovať spôsob parkovania 
vozidiel v meste

- predávať parkovacie lístky
- kontrolovať platné parkovacie 

lístky a permanentné parkovacie 
karty umiestnené vo vozidlách po-
čas státia na príslušnom parkova-

com mieste
- oznamovať Mestskej polícii 

nedodržiavanie pravidiel spoplat-
neného parkovania v meste

-  zastavovať motorové vozidlá 
na dobu nevyhnutne nutnú z dô-
vodu organizovania spôsobu par-
kovania.

Všetko ostatné je zhodné s ro-
kom predchádzajúcim. 

Prajeme veľa šťastia pri hľadaní  
voľného parkovacieho miesta.

T.S. P. Heiler 

Parkovanie v Štiavnici v roku 2011
Lokalita počet parkovacích miest 

osobný automobil
autobus

Ul. Sládkovičova 5 -
Ul. Pécha 15 -
Námestie. sv. Trojice 60 -
Radničné námestie (pri VÚB) 5 -
Ul. Kmeťa (za WC) 3 -
Ul. Dolná 19 -
Ul. Robotnícka 5 -
Ul. Višňovského 5 -
Ul. Kammerhofská 29 9
Ul. Mládežnícka ( býv. st. ihrisko- bezplatné 70 5
pod Novým zámkom 30 7
Ul. Hella ( pri Banskom múzeu v prírode ) 15 4
Spolu 261 16

Pivovar ERB Vás pozýva

na divadelné predstavenie Na 
fašírky mi nesiahaj s hlavnými 
protagonistami pánmi Milanom 
Lasicom a Milanom Kňažkom.
Kedy: Piatok 20. mája o 19 hod.

Kde: pivovar ERB, vstupné 40 €

A na hru Zhasnete lampióny 
v česko - slovenskom obsadení s 
Mariánom Miazgom a Tatianou 
Vilhelmovou.
Kedy: Sobota 28. mája o 17. hod.

Kde: Pivovar ERB, vstupné 16 €

Vstupenky si môžete rezervovať 

na: www.pivovarerb.sk, alebo na 

tel.č.: 0917 755 235

Oslavy sv. Floriána patróna hasičov v Štefultove 
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Narodil sa v rodine horára ako 
šieste dieťa. V roku 1931 absol-
voval Osemročné gymnázium 
v Banskej Štiavnici. Po maturi-
te študoval na lekárskej fakul-
te v Bratislave, ktorú úspešne 
ukončil v roku 1936. Pracovať 
začal ako lekár v Hradci Králo-
vé na oddelení kardiochirur-
gie. Po získaní atestácie sa vrá-
til na Slovensko do Kremnice, 
kde pracoval ako chirurg až do 
začiatku II. svetovej vojny. 

Počas vojny pôsobil na fronte 
ako vojenský lekár. Po získaní dru-
hej atestácie odišiel do Prešova, 
kde pôsobil vo funkcii prednostu 
chirurgického oddelenia Mestskej 
nemocnice.

V roku 1962 sa vrátil do Ban-
skej Štiavnice, ubytoval sa v dome 
nad holičstvom a kaderníctvom na 
hornom trotuári, do bytu po od-
chádzajúcom primárovi chir. odd. 
MUDr. Dionýzovi Majdákovi, 
ktorý pracoval v Mestskej nemoc-
nici od roku 1939 do 1962 a ako 
penzista sa odsťahoval s rodinou 
do Prešova. MUDr. Krébes začal 
pracovať na uvoľnenom mieste 
primára chirurgického oddelenia 
v Mestskej nemocnici (sv. Alžbe-
ty). Bol známym odborníkom, 

ktorý mal veľkú autoritu v odbor-
ných kruhoch i medzi obyvateľmi 
mesta.

Vladimír Poprac: „Mal som tú 
česť, že pán primár MUDr. Eduard 
Krébes ma prijímal z NsP Žiar nad 
Hronom do zamestnania na chi-
rurgické oddelenie NsP v Banskej 
Štiavnici dňa 15.mája 1973“.

Mal veľa záujmov, hrával koreš-
pondenčný šach, venoval sa fi la-
telii, botanike a turistike. V roku 
1976 ochorel a odišiel na dôcho-
dok. 

Dňa 14.januára 1977 kolektív 
operačnej sály navštívil MUDr. 
Edurda Krébesa pri príležitosti 
jeho 60. narodenín a zároveň mu 
odovzdal diplom za vzornú prácu, 
ktorý mu udelil ZV ROH pri prí-
ležitosti 25. výročia zjednotenia 
zdravotníctva.

O mesiac a 4 dni po uskutočne-
nej návšteve riaditeľstvo OÚNZ v 
Žiari nad Hronom a NSP v Ban-
skej Štiavnici so ZV ROH a smú-
tiaca rodina s hlbokým žiaľom 
oznámila, že dňa 18. februára 1977 
o 23.00 hod. po dlhšej chorobe 
skonal vo veku 60 rokov náš dlho-
ročný pracovník MUDr. Eduard 
Krébes, prim. chir. odd. Rozlúčka 
so zosnulým bola dňa 22. februára 
1977 o 14.30 hod. v aule SPŠCH v 

Banskej Štiavnici. Pochovaný je vo 
Frauenberskom cintoríne. 

Pri pietnom akte, konanom 
dňa 8.mája 2011 položením kyti-
ce pri pomníku padlých v Banskej 
Štiavnici pri príležitosti ukončenia 
ukrutnej 2. svetovej vojny, spomí-
name aj na MUDr. Eduarda Kré-
besa, ktorý počas 2.svetovej vojny 
pôsobil na fronte ako vojenský 
lekár.

Pripravované do pracovného 
názvu knihy „Banskoštiavnické 
zdravotníctvo“. (od 13. stor. do 
roku 2011). „Sokrates a Banská 
Štiavnica“.

Vladimír Poprac

podpredseda SZPB

Žil medzi nami MUDr. Eduard Krébes 
( *7.1.1917 + 18.2.1977 B. Štiavnica )

Ing. Darina Kaníková – Hotel Grand 

Matej

Bravčové plátky s balsamicovou 
omáčkou

(pre 1 osobu)
200 g bravčové karé
2 polievkové lyžice oleja
2 polievkové lyžice balsamica
soľ, čierne korenie
1 pol. lyžica hladkej múky
1 čajová lyžica masla
petržlenová vňať,voda

Postup:

Mäso nakrájame na tenke plátky, 
jemne naklepeme. Osolíme, okore-
níme a zľahka obalíme v hladkej 
múke. Na panvici na rozpálenom 
oleji opečieme. Pridáme balsamico, 
poprípade podlejeme trochou vody 
a krátko podusíme, aby sa zredu-
kovala omáčka. Hotovú omáčku 
zjemníme zamiešaním masla. Pa-
dávame ozdobené čerstvou pose-
kanou vňaťou. Vhodnou prílohou 
sú varené zemiaky, alebo grilovaná 
zelenina. Kto má rád pikantnejšie, 
môže nahradiť čierne korenie chilli 
papričkou.

Dobrú chuť !

Odišla náhla a navždy. Štiav-
nická zem ju dňa 14.5. prijala 
tak vrúcne, s akou vrúcnosťou 
milovala túto svoju rodnú zem, 
Banskú Štiavnicu, svojich naj-
bližších a nesčíselné množstvo 
priateľov a známych, pre kto-
rých žila, obetovala sa a spravi-
la neuveriteľné množstvo dob-
rých skutkov. Všetkými týmito 
milovaná Kristína Luptáková, 
rod. Buzmová.

Narodila sa 31.1.1938 v rodine 
chýrneho kominárskeho majstra. 
Prežila šťastné detstvo v kruhu svo-
jich milovaných rodičov a sestry 
Viktórie, pričom obe boli v mla-
dosti výborné plavkyne. Aj napriek 
tomu, že bola výborná študentka, z 
kádrových dôvodov nebola prijatá 

na vysokú školu, takže po zmatu-
rovaní na Gymnáziu začala pra-
covať najprv v Štátnej poisťovni, 
potom v Priemyselnom podniku 
MH Kovo, Stredoslovenskom veľ-
koobchode, MVV Štiavnické Bane 
ako hospodárka a poslankyňa. Tu 
naplno rozvinula svoje schopnosti, 
čo sa odrazilo v nebývalom rozvoji 
kultúrnych a spoločenských aktivít 
v obci mnohokrát aj celosloven-
ského významu (roky 1977 – 86). 
Jej posledným pracoviskom boli 
Technické služby, odkiaľ v r. 1989 
odišla na invalidný dôchodok. Na 
každom pracovisku, aj napriek sla-
bému zraku, pracovala s nesmier-
nym nasadením a mimoriadne 
obetavo. Platí to aj na jej aktivity 
v občianskych výboroch, ale hlav-
ne, keď už bola na invalidnom dô-

chodku vo funkcii sídliskovej TJ 
Drieňová a tajomníčky zmiešanej 
ZO SZTP a Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami. V týchto 
aktivitách sa poväčšine angažovala 
aj so svojím manželom Ing. Ľubo-
mírom Luptákom, s ktorým žila 
v šťastnom manželstve od r. 1958 
až do jeho smrti 15.6.2006.Bol pre 
ňu nielen vrelo milujúcim manže-
lom, každodenným sprievodcom 
a doslovne aj jej nohami a očami. 
Narodila sa im dcérka Veronika, 
ktorú ako aj jej synov a svojich mi-
lovaných vnukov – Jaroslava a Svä-
tobora zahrnovala tou najväčšou 
láskou. Milá naša Tinka, lúčim sa 
s Tebou za nespočetné množstvo 
tých, ktorí Ťa mali radi, ktorí si Ťa 
vážili a ctili, ktorým si pomohla, 
ale aj za tých, pre ktorých si pripra-

vila úžasné kultúrne a spoločenské 
podujatia v Banskej Štiavnici, ale aj 
v Štiavnických Baniach. Snívaj svoj 
večný sen aj so svojím manželom 
o šťastnom živote všetkých tých, 
ktorým ostaneš natrvalo v živej 
pamäti. Nech Ti je zem Tvojej mi-
lovanej Banskej Štiavnice ľahká!

Ján Novák

Za Kristínou Luptákovou...
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Zájazd

Klub dôchodcov v Štefulto-
ve oznamuje záujemcom, že dňa 
25.mája 2011, t.j. v stredu, usku-
toční zájazd do Žiliny. Odchod 
autobusu o 7,15 hod. od Horné-
ho mlyna, odchod z Križovatky o 
7,30 hod., poplatok 5 €, návrat cca 
18. hod. v dopoludňajších hodi-
nách návšteva výstavy drotárskeho 
umenia a prehliadka historickej 
časti mesta, odpoludnia do 16. 
hod. individuálny program. Pri-
hlásiť sa môžete u p. Kmetíkovej, 
u p. Andrášekovej alebo KD 2 na 
Štefultov v pondelok a štvrtok od 
13 – 16 hod. Za Vašu účasť vopred 
Ďakujeme.

Pozvánka na prezentáciu maturit-

ných prác umeleckých študijných 

odborov

Srdečne Vás pozývame na pre-
zentáciu maturitných prác umelec-
kých študijných odborov, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 23.-27.5.2011 
v čase od 8.00 do 15.00 hod. v 
priestoroch hlavnej budovy SPŠ 
Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici s nasledovným progra-
mom:

1. Privítanie hostí lektorom
2. Prezentácia maturitných prác 

v ateliéroch
3. Módna prehliadka
Tešíme sa na Váš záujem a aj 

Vašu účasť. 
Ing. Ján Totkovič, riaditeľ školy

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame v sobotu  
28.5.2011 na 8.ročník celosloven-
ského stretnutia zdravotne a teles-
ne postihnutých detí a mládeže na 
Sitne 1009m
Program:

- príjemné posedenie pri guľáši 
aj s našimi hosťami

- prezentácia kompenzačných 
pomôcok

- ukážky z činnosti polície, SBS 
Bandog secutrity  

- beseda s hosťami  
- súťaže pre deti
- spev pri ohni za sprievodu uja 

Paľa
- sokoliarske umenie
- Skupina historického šermu z 

kráľovského mesta   Krupina "Vlčí 
tesák"
Organizačné pokyny: 

stretnutie je o 10,00 hod. v Ban-
skej Štiavnici pred CBA marketom 
na sídlisku Drieňová. 

Odtiaľ sa presunieme na Sitno 
autami a kto bude chcieť a vládať, 
pôjde pešo od  Počúvadlianskeho 
jazera. Tešíme sa na Vás!

OZ Margarétka

Pozvánka

Dňa 4.6.2011 od 10. – 13. hod. 
sa uskutoční na Nám. sv.Trojice 
zraz Fiat 600. Pozývame všetkým  
záujemcov ! 

Spomienka
"Osud Ti nedoprial s nami 

dlhšie byť, ale v našich srd-
ciach budeš stále žiť."

Dňa 26.5.2011 si pripomí-
name 2. smutné výročie smrti 
nášho milovaného manžela, 
otca, brata, starkého, švagra 
a svata Juraja Konôpku. Tí, 
ktorí Ťa radi mali, na Teba 
nech s láskou a úctou spomí-
najú. Ďakuje celá smútiaca 
rodina.

Poďakovanie
Ď a k u j e m e 

všetkým, ktorí 
sa dňa 6.5.2011 
prišli naposledy 
rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom a 
starkým Mariánom Čaklo-
šom. Zároveň Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktoré zmiernili náš žiaľ. 
Naše poďakovanie tiež patrí p. 
Luptákovej a pohrebnej služ-
be Requiem a p. Petríkovi a 
ostatným členom súboru Sit-
ňanka za dôstojnú rozlúčku.                                                                                                          
Smútiaca rodina. 

OZNAMY

Oznamy Hlasujte za projekt 
ICM BŠ

Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica sa uchádza o cenu 
v kategórii Najlepší mládežnícky 
projekt, ktorú každoročne udeľuje 
Rada mládeže Slovenska – MOST 
2010. Prosíme občanov, aby pod-
porili náš projekt Záchrana židov-
ského cintorína v Banskej Štiavnici. 
Hlasujte do 29. mája každý deň. 
Zadajte si do vyhľadávača: Sme – 
hlasujte za najlepší mládežnícky 
projekt 2010 alebo použite link: 
http://www.sme.sk/c/5882997/
hlasujte-za-najlepsi-mladeznicky-
projekt-2010.html#hlas. 

Zároveň by sme chceli poďa-
kovať Strednej odbornej škole 
Ľudovíta Greinera za ich aktívnu 
pomoc pri čistiacich a vypilova-
cích prácach v areáli židovského 
cintorína, ktorá už druhý rok 
mimoriadne aktívne pomáha s 
údržbou zelene. Za ich výrazný 
príspevok vďačíme predovšetkým 
pani riaditeľke Bednářovej a pánu 
Hájkovi, ktorí svojim nadšením 
dokázali motivovať študentov ško-
ly, aby sa dobrovoľne zúčastnili na 
týchto odborných a namáhavých 
prácach. Škola zároveň poskytla 
aj potrebné mechanizmy k údrž-
be zelene a spracovania odpadu. 
Ďakujeme aj mestu Banská Štiav-
nica, menovite pánu Kartíkovi za 
zabezpečenie kosenia cintorína. 

Veľmi sa tešíme aj z nového 
záujmu študentov Gymnázia An-
dreja Kmeťa pokračovať v tomto 
projekte, ktorý začal práve na 
tejto škole, ako aj študentom Ka-
tolíckeho gymnázia sv. Františka 
Assiského, ktorí tiež prispejú do 
projektu svojím dielom. Súčas-
ťou projektu je aj výstava História 
židovstva a Festival izraelských 
fi lmov, ktoré otvorí veľvyslanec 
Izraela Alexander Ben-Zvi dňa 
3.6.2011 v Banskej Štiavnici. O 
ostatných podrobnostiach bu-
deme čitateľov ešte informovať. 
Všetkým Vám srdečne ďakujeme!

ICM Banská Štiavnica

V krásny deň 12.5.2011 sme 
mali dohodnutú schôdzku s deťmi 
v Materskej škole v BŠ- Križovat-
ka. Deti sa na nás už tešili a my na 
ne tiež. Keď sme prichádzali, vítali 
psíkov krikom a potleskom. Mali 
sme pocit, že naši hafani sú sláv-
nejší ako Sting:o) 

Deti nám dokonca nakreslili aj 
pekné obrázky zvieratiek a spravili 
medzi sebou zbierku všeličoho pre 
psíkov. Od granuliek, cez misky, 
deky, až po hračky. Dokonca je-
den chlapček priniesol párky, ktoré 
dostal na raňajky, ale ich nezjedol, 
lebo ich chcel dať psíkom:o) Psíci 
dostali medzi hračkami aj počíta-
dlo s guľôčkami. Naozaj zbierka 
od detí bola veľmi pestrá a nielenže 
nás potešila, ale trošku aj pobavila. 
Ani tieto detičky sa nedali zahanbiť 
a veľa o zvieratkách vedeli. Dokon-

ca sa debata s jedným chlapčekom 
dotiahla až na minizvieratká, zvané 
baktérie.

Tak ako inde, aj tu sa našli detič-
ky, a nebolo ich až tak málo, ktoré 
nevedeli, že psík na reťaz nepatrí. 
Po otázke, či si myslia, že psík je na 
reťazi šťastný, nastalo krátke zamys-
lenie a hneď všetci jednotne tvrdili, 
že určite nie, že musí byť smutný. 
Veľa sme sa s detičkami rozprávali, 
a keďže táto škôlka je asi najväčšia v 
okolí, deti chodili hladkať bradáčku 
Elly a malinkú Xéniu z nášho depo-
zitu po skupinkách. Popravde Xénia 
si pobehovala sem a tam a deti ju 
s radosťou naháňali, a niekedy ich 
nechala aj pohladkať, ináč by asi be-
žali do odpadnutia. Elly si škrabka-
nie užívala, podávala deťom rad za 
radom labku, aby videli, že psík je 
priateľ človeka. Deti boli rozdelené 

do dvoch skupín, a ako druhé prišli 
na rad tie menšie drobce, u ktorých 
to prebiehalo rovnako, a ktoré sa 
trošku skôr porozliezali po piesko-
visku a preliezkach :o)

Celý deň bol vydarený, predsa len 
ničiť predsudky a tvoriť humánnosť, 
empatiu a vzťah k prírode aj v rámci 
domácich zvieratiek treba začať už 
od najmenších. Veď im to trvalo len 
malú chvíľočku a všetci hneď prišli 
na to, že psík na reťaz nepatrí, lebo 
je to väzenie a je z toho nešťastný. 
Pochopili, že psík sa nebije, neťahá 
za chvost a uši, že keď je chorý, musí 
ísť k veterinárovi...

Ďakujeme deťom a ich milým 
rodičom a samozrejme zlatým pa-
niam učiteľkám za pestrú zbierku a 
dúfame, že sa uvidíme opäť:o)

OZ Túlavá labka

www.tulavalabka.sk

OZ Túlavá labka navštívila deti v MŠ na Križovatke
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Tohtoročná Noc v múzeu (14. 
mája) mala vo svätoantonskom 
kaštieli netradičnú podobu. 
Mali sme naplánované predsta-
venie Obludárium alebo Adelka 
ešte nevečerala v podaní členov 
divadelného súboru Paradájz 
Pikčr so začiatkom o 20.00 hod. 
na nádvorí. Síce nás prekvapil 
večerný dážď tesne pred pred-
stavením, ale zaskočení sme 
nezostali a predstavenie s pár 
minútovým oneskorením zača-
li hrať v priestoroch kaplnky. 

Obludárium sa v kaštieli hralo 
už po štvrtýkrát, a aj napriek tomu 
„o večeru s Adelkou „ bol mimo-
riadny záujem. Počet divákov sa 
len ťažko dal odhadnúť, pretože 
by sa dal použiť aj výraz „hlava na 
tretiu“, keďže hlava na hlave sa nám 
zdalo málo. Kaplnka doslova pras-
kala vo švíkoch a záverečný aplauz 
presvedčil divadelných ochotníkov 
o ich vynikajúcich hereckých kva-
litách.

Po divadle sa pokračovalo o 

21.15 prehliadkami kaštieľa s lek-
torkami v nočnom oblečení. Keď 
k nám začali pred 21.00 hod. pri-
chádzať návštevníci v bavlnených 
pyžamách, nočných košieľkach z 
jemného, ale hrejivého materiá-
lu, dokonca aj v županoch, vedeli 
sme, že našu podmienku na vstup 
zdarma vzali skutočne vážne. Náv-
števníci si vychutnávali atmosféru 
historických interiérov pri nočnom 
osvetlení o to viac, že boli obleče-

ní v nočných úboroch. Tešili sme 
sa veľkej účasti verejnosti a pre 
účastníkov nočných prehliadok 
do expozícií sme zorganizovali tri 
vstupy. 

Mimoriadne úspešné podujatie 
Noc múzeí a galérií 2011 v Mú-
zeu vo Sv. Antone nás presvedčilo 
o tom, že aj do budúcich ročníkov 
pripravíme niečo netradičné. Čo to 
bude? Nechajte sa prekvapiť.

Monika Arvajová

Noc v kaštieli vo Svätom Antone

PROGRAM

Rok 2011 je Medzinárodným 
rokom lesov. Pri tejto príležitosti si 
počas celého dňa v piatok a v sobo-
tu môžete prezrieť:

Prezentácia Strednej odbornej 
školy lesníckej z Banskej Štiavnice

- Stromoskop
- Ukážky drevín
- kvíz Čo nám dáva les
Premietanie Envirofi lmov v im-

provizovanom kine Karner
20. mája (piatok)

9:00 Kúzelník Peter
9:30 Umelecko – historická spo-

ločnosť BOJNÍK – ukážky šermu
10:00 Stredoveký kúpeľ
10:30 Elá Hop
11:00 Strihanie oviec, čistenie 

koží
11:30 Kúzelník Peter
12:00 Stredoveký kúpeľ
12:30 Umelecko – historická spo-

ločnosť BOJNÍK – dobové tance
13:00 Umelecko – historická 

spoločnosť BOJNÍK – dobývanie 
zámku

13:30 Stredoveký kúpeľ
14:00 Elá Hop
15:00 Kúzelník Peter
16:00 Umelecko – historická spo-

ločnosť BOJNÍK – ukážky šermu
21. mája (sobota)

9:30 Umelecko – historická spo-
ločnosť BOJNÍK – ukážky šermu

10:00 Kúzelník Peter
10:30 Strihanie oviec, čistenie 

koží
11:00 Divadlo Maškrta
11:30 Stredoveký kúpeľ
12:00 Živý banskoštiavnický ba-

nícky orloj
12:30 Umelecko – historická spo-

ločnosť BOJNÍK – dobové tance
12:45 Divadlo Maškrta
13:00 Umelecko – historická 

spoločnosť BOJNÍK – dobývanie 
zámku

13:20 Stredoveký kúpeľ
13:30 Kúzelník Peter
14:00 Živý banskoštiavnický ba-

nícky orloj
14:30 Šachtág – skok cez kozu
15:00 Slávnostná prezentácia 

DVD – Výroba plátna v regióne 
pod Sitnom

15:00 Divadlo Maškrta
15:30 Umelecko – historická spo-

ločnosť BOJNÍK – ukážky šermu
15:50 Stredoveký kúpeľ
16:00 Kúzelník Peter
16:30 Živý banskoštiavnický ba-

nícky orloj
20:30 Premietanie Envirofi lmov
Hráči na bongá – sprievodný 

program

Úspešní plavci Gymnázia 
A. Kmeťa B. Štiavnica

Dňa 20. apríla sa v Trenčíne 
konali školské plavecké Maj-
strovstvá Slovenska.

Gymnázium Andreja Kmeťa 
Banská Štiavnica reprezentovali 
4 žiaci - David Hriňák, Marek 
Konečný, Marian Adamský a De-
nisa Tenkelová. Najlepšie výsled-
ky dosiahla Denisa Tenkelová , 
ktorá zvíťazila v dvoch disciplí-
nach 50m znak časom 30,47 sek.      
a 100m polohové preteky časom 
1:07,03 min. 2. miesto 50m  mo-
týlik časom 29,72 sek

Druhým medailistom bol Ma-
rian Adamský, ktorý obsadil 2x 3. 
miesto 50m motýlik časom 27,31 
sek a 50m prsia 32,05 sek.

David Hriňák obsadil 5. miesto 
na 100m motýlik časom 1:02,65 
min.

TA

Nočná prehliadka v Kaštieli vo Svätom Antone
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
12.5.2011:„Je lepšie, ak sa ti pokĺz-
ne noha, ako jazyk.“ Výhercom sa 
stáva, Zuzana Veselá, Križovatka 
23, Banská Štiavnica
V tajničke sa ukrývajú porekadlá:

A., Stred slova kosti, hudobné 
vydavateľstvo, skos určitú časť, 
množstvo, B., Začiatok tajnič-
ky č.1, kyslík, C., Cudzie mužské 
meno, obyvateľ Ázie, podhrdlina, 
D., Nadávka hlúpemu, jazdenia, 
Oľga, severovýchod, E., Drahé 
kamene, nie mlado, povypisuj, 
F., Tekutina, koniec tajničky č.2, 
existujete, G., Meno Jurgensa, 
čistiaci prostriedok, spoluhlásky 
slova ranil, vzduch grécky, klinec 
na nitovanie, H., Jano, pil, značka 
áut vyrábaných pri ZA, jedlo, stred 
slova pílka, I., Ozn. áut Španielska, 
mne, potom, koniec tajničky č.1, 

báryum, pleť, nula, J., Zaspi, 
vykonávajú, bára bez dĺžňa, 
K., Začiatok tajničky č.2, du-
sík, L., Prvá dvojhláska, rola 
speváka v opere, batoh, volant 
nár., M., Stred tajničky č.2, 
popevok,

1., Okres skr., 2.časť tajničky 
č.1, zhotovil šitím, 2., Hviezda, 
dám do ruky, ako, eman, 3., 
Tom ahoj detsky, hlúposť exp., 
posledná pošta, 4., Prach na 
pranie, frankovka, pracovný 
materiál sudcu, české mesto,  
5., Topánky bez prvej slabiky, 
družka Adama, poobtieraj, 6., 
Hneď, zobral, naháňajte, 7., 
Roň slzy, mesto v Mauretánii, 
úder v boxe, hrozno, 8., Zrak, 
zapáľ, český moderátor, 9., 
Dvojka, ťažko robil, podmien-
ková spojka, pero z husi, 10., Rohy, 
dajaké, gén, kilopond, 11., Priho-
vor sa, krík, buchol detsky, 12., 

Stály bez dĺžňa, vojenská predajňa, 
švajčiarske mesto, 13., Klobúk, sni, 
vlastní, 14., Orgán sluchu, sýtili s 
hrubicou, skutočnosť exp. 15., Ri-

val, 3.časť tajničky č.1, Anka.
Pomôcky: 
Rosak, konina, star, reál, aziat

Pripravuje: A. Rihová

Štvrtok 19.5. 

SPRÁVCOVIA OSUDU
Akčný/Thriller, USA, 2011, 106 min.MP 15, Vstupné: 2,30€

Mladý politik David Norris netrpezlivo očakáva výsledky volieb do Se-
nátu. Počas týchto nekonečných chvíľ stretáva ženu, s ktorou si padne 
do oka. No pri svojej roztržitosti stratí kontakt, čo mu venovala. Keď ju 
po čase objaví ešte raz úplne náhodou, rozhodne sa túto šancu využiť 
už naplno. Lenže o romancu musí zrazu bojovať, pretože na scénu pri-
chádza záhadná štvorica v širákoch a kabátoch, ktorá tvrdí, že Davidov 
život je veľmi dobre načrtnutý, v kariére to dosiahne ďaleko, no musí sa 
mladej ženy vzdať. To však dopustiť nechce, preto sa rozohrá akčná hra, 
kde treba improvizovať, no každá odchýlka sa trestá.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Sobota 21.5.

KRÁĽOVA REČ
Biografi cká historická dráma, : GB / AU / USA,118 min.,2010,MP 12

Vstupné: 2,30€

Princ Albert, vojvoda z Yorku, sa odmala zajakáva a netúži po ničom 
inom, ako žiť pokojne v ústraní. Hoci právo na trón prislúcha jeho ne-
rozvážnemu bratovi a nie jemu, okolnosti si vždy budú vyžadovať, aby 
z času na čas vystúpil na verejnosti. Vystriedal množstvo odborníkov, 
no ani jeden mu nevedel pomôcť. To sa má zmeniť, keď ho starostlivá 
manželka privedie k Lionelovi Loguovi, ktorý nelieči iba príznaky, ale 
pátra po pôvode zajakávania sa. Jeho dôkladné metódy odhaľujú trp-
kosť prominentného postavenia, útrapy silne patriarchálnej rodiny a aj 
to, že najväčšou výzvou kráľa nemusia byť každodenné rozhodnutia, 
ale schopnosť spojiť ľud a dať mu nádej.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

V rámci Envirofi lmu Vás v sobotu 21.5.2011 o 10:00 hod.

vás pozývame na zaujímavú prechádzku náučným chodníkom v Arboré-
te Kysihýbel, s odborným výkladom, návšteva “štálových dier“ 

Hafi rovica 
tanečný dom - Škola ľudového tanca pre malých aj veľkých

28.05.2011 o 18:00, Banská Štiavnica, Kultúrne centrum, Kammerhofská 
1. Hafi rovica - škola ľudového tanca pre všetkých od 6 do 100 rokov. 
Trvanie podujatia: 16. -19.hod. Škola ľudového tanca je určená pre za-
čiatočníkov, laikov aj pokročilých tanečníkov. Výučba ľudových tancov 
z rôznych regiónov Slovenska pri živej hudbe, spojená s projekciou 
archívnych tanečných záznamov. Tanečne nazrieme do regiónov Kysu-
ce, Záhorie, Púchovská dolina, Zemplín a možno ešte viac. Školu tanca 
vedie etnografka Veronika Hajdučíková (pedagogička ľudového tanca, 

umelecká vedúca DFS Magdalénka) Hudba: Temperament cimbal or-
chestra (ZV). Vstupné: 2 €. 
Organizátor: Veronika Hajdučíková a Mestský úrad - OKCRŠ

V pivnici s... Michalom Hvoreckým
1.6. o 18. hod v KC, Kammerhofská 1

Stretnutie s jedným z najznámejších súčasných slovenských spisovate-
ľov v rámci nového cyklu V pivnici s...
Michal Hvorecký (1976) vyštudoval estetiku na UKF v Nitre. V roku 2004 
absolvoval semester na spisovateľskej Univerzite v Iowa City v USA. Vy-
dal zbierky poviedok: Silný pocit čistoty, Lovci & zberači a Pastiersky list 
a romány: Posledný hit, Plyš, Eskorta a Dunaj v Amerike. Knihy vyšli v 
prekladoch do nemeckého, talianskeho, poľského a českého jazyka. Žije 
v Bratislave.

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 
Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA
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Pozvánka

Na úvod by sme chceli pozdraviť 
všetkých čitateľov ŠN a poďa-
kovať tým, ktorí nám v ankete 
o kolektív roka v kultúre poslali 
svoje hlasy, na základe ktorých 
sme obsadili druhé miesto za 
rok 2010.

Pomaly sa končí školský rok a my 
by sme sa Vás chceli opýtať, čo nové 
sa udialo vo Vašom súbore počas 
tohto obdobia.

Tento školský rok samozrejme 
priniesol súboru zopár zmien, a to 
pozitívnych, ale aj negatívnych. Tie 
nie celkom žiadané zmeny boli v 
tom, že zas niekoľko vynikajúcich 
tanečníkov odišlo do škôl mimo 
mesta a z najstarších tanečníkov zo-
stali plne aktívni len štyria. Je však 
fajn, že pokiaľ môžu, stále nám vy-
pomáhajú pri vystúpeniach v čase, 
keď im to dochádzanie a nové po-
vinnosti dovolia. Na základe tejto 
skutočnosti sme museli odmietnuť 
niektoré vystúpenia, čo nám je ľúto.  
Pozitívom je, že nám rastie nová 
generácia tanečníčok vo veku 7 – 8 

rokov, ktoré sú veľmi šikovné a ta-
lentované.
Kde Vás môžu Vaši priaznivci vi-

dieť?

Už pravidelne sa zúčastňujeme 
na mnohých podujatiach poriada-
ných mestom a miestnymi organi-
záciami, ako je MDŽ, Deň matiek, 
Art pódium, Prvý máj v Kysihýbli. 
Často vystupujeme na Počúvadle v 
hoteli Topky. Zúčastnili sme sa tiež 
na Dňoch slovenskej kultúry v Mo-
ravskej Třebovej, ktoré organizuje 
naše mesto so spomínaným part-
nerským mestom. Je to veľmi prí-
jemná akcia, ktorú sme absolvovali 
už po štvrtýkrát a deti sa na ňu vždy 
veľmi tešia.
Je o Vás známe, že sa zaoberáte 

rôznymi tanečnými štýlmi. Čomu 

sa práve teraz venujete?

Všetky vekové skupiny aktívne-
ho súboru sa tento rok vo väčšej 
miere venovali stepu. Najstarší a 
strední tanečníci sa pripravujú na 
Majstrovstvá Slovenska v stepe. 
Choreograf a tréner, ktorý k nám 
dochádza pravidelne každý mesiac 
na víkend z Pardubíc, im postavil 
vcelku náročnú choreografi u, na 
ktorej pracujú celý rok. Sme teda 
zvedaví, ako uspejú na súťaži.

Najmladšie dievčatá tiež trénujú 
svoju prvú stepovú choreografi u. 
Okrem toho sa venovali aj iným 
štýlom – choreografi ám Roztlies-
kavačky a Retro párty v štýle 60. 
rokov.
Zaznamenali ste tento rok aj neja-

ké úspechy?

Áno. Na regionálnej súťaži Deň 
tanca sme s najmladšími a najstar-
šími tanečníkmi získali „ Zlaté pás-
mo“ s postupom na krajskú súťaž. 
Tá je ešte pred nami a veríme, že us-
pejeme aj tam. Ďalej nás ešte čakajú 
spomínané MS v Nižnej.

Chceli by ste ešte niečo zaujímavé 

doplniť?

Stojí za to – spomenúť, že sme 
asi pred dvomi týždňami absolvo-
vali zaujímavý tréning so známym 
tanečníkom a choreografom Lacim 
Strikeom. Bol to pre všetkých zú-
častnených veľký zážitok.

Taktiež by sme mali spomenúť 
– keďže sa blížia letné prázdniny 
– CVČ a súbor Texasky organizujú 
letný tanečný tábor v Štúrove, re-
kreačný detský tábor v Chorvátsku 
a prímestský tábor. Záujemcovia 
sa môžu informovať a prihlásiť v 
CVČ.

Keď už takto bilancujeme, chce-
me sa poďakovať  všetkým taneční-
kom za peknú reprezentáciu mesta, 
za hodiny driny na tréningoch a 
obetovania sa.

Vďaka patrí tiež rodičom, ktorí 
nám pomáhajú, podporujú nás a 
prispôsobujú svoj voľný čas a vlast-
ný program tak, aby súbor mohol 
prosperovať.

ŠN

Čo nového, Texasky?V roku 1946 sa na Sitne 
rozsvietili prvé žiarovky

Je tomu presne 65 rokov, keď sa 
na Sitne prvýkrát rozžiarili elektric-
ké žiarovky. Stalo sa tak  5. mája, 
rok po 2. svetovej vojne, keď pán 
Štefan Magdič, vtedajší prednosta 
úradu Okresného národného vý-
boru a predseda banskoštiavnickej 
miestnej odbočky Klubu sloven-
ských turistov a lyžiarov odovzdal 
do trvalého užívania elektrické 
vedenie a slávnostne vztýčil štátnu 
vlajku. Rozsvietenie elektrického 
svetla v chate nesúcej meno An-
dreja Kmeťa na najvyššom vrchu 
Štiavnických hôr malo jedinečný 
význam a podľa dobových spomie-
nok  jas tohto svetla prešiel do očí, 
duší i sŕdc turistov a všetkých ľudí 
milujúcich prírodu, život a krásu. 

Chatárom na Sitne bol v tom 
čase nezabudnuteľný pán Július 
Ketzer, ktorý v chate žil dlhých 25 
rokov i s celou svojou štvorčlen-
nou rodinou, psíkom a domáci-
mi zvieratkami, poskytujúcimi 
im obživu, podotýkam celoroč-
ne. Často na neho spomínam, 
lebo po odchode do dôchodku 
sa presťahovali do mesta a stali sa 
mojimi neďalekými susedmi. Až 
do svojej smrti bývali v dome po-
vyše Trojice, neďaleko „Učiteľá-
ku“. Pamätám si jeho myšlienky 
o prírode, lebo ju prirovnával k 
posolstvu s vyšším pôvodom, 
ktoré dokáže povzniesť človeka 
do neosobného nazerania na veci 
i svoj život. Mnohí turisti na na-
šom velebnom a krásnom Sitne, 
či inde v prírode zabúdajú, že 
hlavnou úlohou turistiky nie je 
len fyzický výkon, ale práve aj 
ono posolstvo a že každý pobyt v 
nej je osviežením ducha i nájde-
ním nových síl a koniec - koncov 
i samých seba.

Oľga Kuchtová

ŠK Štefultov usporiada III. roč. 
„Štefultovskej 10-tky“, cestného 
behu obcou Štefultov, ktorý sa 
uskutoční v sobotu 21.mája o 11. 
hod. Prezentácia od 9. hod. Dom 
kultúry Štefultov. Prihlášky: Mi-
lan Potančok, Moyzesa 16, 969 
01 B.Štiavnica, tel.č.: 0905 883 
802, e-mail: mimi@mcnet.sk. 
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IV. liga – JUH dospelí 21. kolo

B.Štiavnica - Revúca 1:0 (0:0), gól: 
48’ Šima, 90+1 Č.K. Kminiak 

Pažout – Halát, Hanzlík A., Dulaj (46’ 
Kosec), Čiliak, Lupták (83’ Pajerský), 
Necpál, Šima, Barák N., Budinský D. 
(80’ Číž), Kminiak 

Stretnutie prinieslo celkom sviž-
ný futbal z oboch strán. Už v 13’ 
po rohovom kope sa k lopte dostal 
Budinský D., no z 5 m prestrelil. 
V 24’ sa predral cez stred obrany 
Kminiak, no brankár jeho strelu 
vyrazil. V 31’ pohrozili hostia, po 
trme - vrme vo vnútri veľkého váp-
na sa k lopte dostal útočník a jeho 
prudkú strelu refl exívne nohou vy-
razil Pažout. 48’ rozhodla o našom 
víťazstve. Malú domov vystihol 
všadebol Šima a nedal šancu gólma-
novi. V 57’ ukázal svoje brankárske 
umenie náš brankár, keď zlikvidoval 
samostatný únik. V 71’ mohol pri-
dať náš 2. gól Kosec, no jeho prudkú 
prízemnú strelu spoza 16-tky s ná-
mahou vyškriabal brankár na roh. 
Hostia sa snažili získať aspoň bod, 
no dokonca stretnutia ich naši hráči 
už nepustili do žiadnej šance, a tak 

zápas skončil naším zaslúženým ví-
ťazstvom. 
Stretnutie premárnených šancí

IV. liga dorast 21. kolo 

B.Štiavnica – Žarnovica 2:1 (0:3), 
góly: 2’ Budinský, 32’ Čík

Szabó – Déneši, Bartík, Ferenčík, 
Schrom, Budinský, Potančok, Ladický, 
Pastier (77’Ďurovič), Čík, (37’Ducho - 
73’ Židík) 

Naši dorastenci začali stretnutie 
veľmi dobre, už v 2’ Budinský po 
rohovom kope hlavou otvoril skóre. 
Čík v 32’ po priamom kope hlavou 
zvýšil na 2:0. Týmto výsledkom 
skončil 1. polčas. Hostia znižova-
li v 69’ po prudkej krížnej strele z 
pravej strany najlepším hráčom go-
ralom, ktorý až do konca stretnutia 
preháňal našich obrancov. Po tomto 
momente nastal z našej strany fes-
tival premárnených šancí. 2-krát sa 
triaslo brvno, 2-krát zvonila tyčka 
po strelách našich útočníkov. A ak 
k tomu prirátame 5 tutoviek, tak 
výsledok je veľmi lichotivý pre hos-
tí. No nakoniec sa mohlo potvrdiť 
nepísané pravidlo nedáš – dostaneš, 
keď hostia 2’ pred koncom mohli 
vyraziť, no Szabó nás zachránil od 
hrozby remízy. 
II.trieda dospelí 15.kolo: Nerôzne 

susedské derby

Banská Belá - Banská Štiavnica „B“ 

1:3 (1:1)

Kraják – Boroška, Binder, Pajerský, 
Číž (62’ Gazda), Šima (57’ Cabaník), 
Žikla, Hanzlík, P. Kozárik, Lupták (53’ 
Beňadik), Ferenčík

V susedskom zápase sa hral ner-

vózny futbal, v ktorom naše muž-
stvo rozhodlo o víťazstve v 2.pol-
čase. Domáci sa ujali vedenia v 5’ 
zápasu. Strelu Šimu v 21’ vyrazil 
domáci brankár pred Kozárika, kto-
rý vyrovnal stav zápasu. V 2.polčase 
sa hral tvrdý futbal, čoho dôsled-
kom boli vylúčenia 1. domáceho 
hráča a nášho Bindera. Hanzlíkov 
trestný kop zo stredového kruhu v 
72’ našiel hlavu Pajerského, ktorý 
preloboval domáceho brankára a 
otočil skóre na našu stranu. Víťaz-
stvo nášho mužstva potvrdil v 77’ 
po úniku Kozárik.
III. liga SŽ a MŽ 19.kolo 

SŽ: B.Štiavnica - Kováčová 0:3 (0:0), 
MŽ: B.Štiavnica - Kováčová 4:0 (4:0), 

góly: Prokaj3, Horák 2, Židík, Šarkézio-
vá, Ferenčíková 

Kam na futbal?
IV. liga dospelí 22.kolo 22.5. o 17,00 

hod. D. Strehová - B.Štiavnica, Revúca 
- Š. Bane 

IV. liga dorast 22.kolo 22.5. o 14,30 
hod. Hriňová - B.Štiavnica 

III. liga SŽ a MŽ 20.kolo 21.5. o 10 – 
12 hod. Brusno - B.Štiavnica 

II. trieda dospelí 16.kolo 21.5. o 16,30 
hod. B.Štiavnica „B“ – H.Beňadik 

FUDO

Ďalšie futbalové výsledky 

4. liga sk. JUH – 21. kolo

Š. Bane – Brusno 3:2 (1:1)
Sekula – Sekula, M. Pavlík, Holmík, 

V. Pavlík, Osvald, Sojka, Spišiak, (46’ 
Holík), Turkota, Drexler, Michalek (88’ 
Ševeček), Ondík (89’ Košárník)

Domáci sa už v 2’ ujali vedenia 
gólom Holmíka, potom zahodili 
2 gólové šance, a tak v polovici 1. 

polčasu hostia vyrovnali. Ďalší gól 
padol opäť v 2’ – 2. polčasu, ale do 
domácej brány po nešťastnom od-
kope domáceho brankára. Baníci 
potom zvýšili svoju aktivitu a gólmi 
Michaleka a V. Pavlíka zvrátili vývoj 
zápasu. 

 J.Daubner

II. trieda, 15.kolo 

H. Beňadik - Prenčov 3:2 (0:1)

Prenčov: Nemec – A.Chovan, B. Be-
ňovic (89’Riznár), Bartolovic, M.Výbo-
ch, M.Beňovic (60’Brnák), Hronček, 
M.Chovan (79’Dolinský), M.Výboch, 
J.Krajčovic, Tomaška (57’ S.Krajčovic)

Hoci sa mužstvo spod Sitna už 
v úvode zápasu ujalo vedenia 0:2 
gólmi Beňovica, predsa si od Hro-
na nepriviezlo ani bod, keď domá-
ci strhli víťazstvo na svoju stranu v 
nadstavenom čase. Domáci pochvá-
lili výborný výkon Prenčovského 
brankára Nemca.

 J.Dolinský 

Ostatné výsledky: 

H. Hámre – S.Teplice 11:0
Tabuľka 2.triedy:

I. trieda dorast: Prestavlky - 
B.Belá 4:0
Kto? S kým? Kedy?

I. trieda: 22.5. o 17. hod.: Prenčov 
– H.Hámre, V. Lehota - B.Belá

ROMAN KURUC   

ŠPORT

1. V. Lehota 13 12 1 0 53:5 37
2. B.Štiavnica B 13 8 2 3 33:20 26
3. H. Hámre 14 7 3 4 30:15 24
4. B.Belá 13 7 2 4 23:17 23
5. Prenčov 14 6 0 8 26:47 18
6. O. Grúň 13 5 2 6 27:29 17
7. H.Beňadik 13 4 2 7 18:26 14
8. M.Lehota 13 2 2 9 15:35 8
9. S.Teplice 14 2 0 12 20:57 6

1. Čierny Balog 21 16 1 4 60:26 49
2. FK Žiar nad Hronom 21 15 1 5 59:25 46
3. Bystrica - Podlavice 21 10 6 5 46:21 36
4. Prameň Kováčová 21 11 3 7 50:33 36
5. Hliník nad Hronom 21 11 2 8 57:41 35
6. SKLOTATRAN Poltár 21 10 4 7 41:29 34
7. FK 34 Brusno 21 10 3 8 33:27 33
8. Jednota Málinec 21 10 3 8 34:38 33
9. Banská Štiavnica 21 9 4 8 26:32 31
10. FC Slovan Divín 21 8 4 9 38:47 28
11. Štiavnické Bane 21 6 6 9 24:32 24
12. MFK Revúca 21 5 1 15 21:49 16
13. Veľký Blh 21 3 3 15 20:71 12
14. Dolná Strehová 21 1 3 17 16:54 6

Pod týmto názvom sa v nedeľu 
15. mája na strelnici Jamina v 
Rudne nad Hronom opäť usku-
točnila úvodná tohtoročná 
súťaž z malokalibrovej pušky 
v našom regióne. Jej organizá-
torom boli ZO SZTŠ a ŠSK Žar-
novica. 

Ako úvodná súťaž v streľbe z 
dlhých guľových zbraní mala iné 
súťažné podmienky ako obdobné 
súťaže. Strieľalo sa bez nástrelu, a 
len 25 rán. Z nich sa však počíta-
li len po 4 najlepšie rany z 5 zá-
sahov v každom terči. Aj preto to 
bola disciplína MaPu 20 z 25. Za 

neustáleho dažďa rovná dvadsiat-
ka strelcov súťažila v štyroch ka-
tegóriách. Zúčastnilo sa jej aj päť 
členov SŠK Banská Štiavnica, a to 
veľmi úspešne.

V spoločnej kategórii dorast, 
juniorky, ženy a seniorky zvíťazil 
14-ročný Patrik Jány zo SŠK Ban-
ská Štiavnica, ktorý z 200 mož-
ných nastrieľal 193 kruhov. Druhý 
bol jeho klubový kolega, 13-ročný, 
Štefan Šulek so 184 kruhmi. Na 3. 
mieste skončila Hana Kubíková z 
obce Brehy, členka ZO SZTŠ Rud-
no nad Hronom, ktorá mala 170 
kruhov.

Aj v spoločnej kategórii kadeti, 

juniori a muži bol najúspešnejší 
člen SŠK Banská Štiavnica. Igor 
Lipták nastrieľal 189 kruhov a zví-
ťazil. Na 2. mieste skončil Peter 
Reck (ZO SZTŠ Žarnovica) so 170 
kruhmi. Pri rovnosti 168 kruhov 
o 3. mieste rozhodol lepší súčet 
všetkých zásahov. Tretí tak skončil 
Roman Šinkovič (ZO SZTŠ Rud-
no n.Hr.) a štvrtý Peter Lupták st. 
(SŠK Ban. Štiavnica).

V kategórii senioriA opäť pre-
svedčivo zvíťazil Ivan Bublák z Lu-
tily (člen ZO SZTŠ Slovalco Žiar 
nad Hronom), ktorý nastrieľal 185 
kruhov. Druhý bol jeho klubový 
kolega Ing. Jozef Gocník so 185 a 

tretí Emil Kubík z Brehov, člen ZO 
SZTŠ Rudno n. Hr., ktorý nastrie-
ľal 175 kruhov.

V kategórii senioriB presved-
čivo zvíťazil Ľubomír Drbohlav 
(SŠK Banská Štiavnica) so 176 
kruhmi. Druhý bol Milan Rakov-
ský zo Žiaru nad Hronom (člen 
ZO SZTŠ Žarnovica) so 142 a tretí 
jeho klubový kolega Ivan Kunský 
zo Žarnovice so 125 kruhmi.

Najúspešnejšie trojice vo 
všetkých kategóriách usporiada-
telia odmenili športovými trofe-
jami.

Ing. Jozef Piecka

Otváracia malokalibrovka

Futbal: 3 body zostali doma
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INZERCIA

HELA PLUS
Križovatka 1,

Banská Štiavnica
Ponúka: bavlnené výrobky 

(Slovenka), pletené výrobky, 
ponožky, uteráky a znovu mož-
nosť objednávania výrobkov z 

katalógov Halens (Quelle)

Rekonštrukcie bytov – 
byt. jadier, 

murárske práce, 
omietky – maľovanie, 

vodoinštalácia, po-
dlahy – montáž, 

tel.č.: 0940 802 977

GUAPA
Obchodík so zdravou výživou
•Bezlaktózové potraviny 

•Bezlepkové potraviny •Dia, 
Bio potraviny •Kvitnúce čaje 
•Doplnkový tovar •Netradičné 
darčeky Dolná ul. (nad Koope-
ratívou) Tel.č.: 0911 168 999

POŠTOVÁ BANKA 
už aj v Štiavnici

• Dostupná pôžička aj pre 
dôchodcov do 70 rokov

• Pôžička aj pre živnostníkov
• Výhodné šetrenie až so 7% 

úrokom. Zastavte sa v Poštovej 
banke na pošte alebo volajte: 

0901 798 926

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

Reality

Dám do prenájmu 3-izbový byt,  
čiastočne zariadený v BŠ – Drieňo-
vá, tel.č.: 0903 785 660 po 15 hod.

Predám 3-izbový byt v OV na  
Drieňovej (Pátrovská ul.) po re-
konštrukcii, cena dohodou, tel.č.: 
0903 264 142 

Dám do prenájmu 3 - izbový byt  
na Drieňovej, tel.č.: 0911 299 144

Predám TOYOTA YARIS 1,0   
TB 5 dverová, rok 2007, červe-
ná, 4x zimné pneumatiky -plech 
R14 + 4x letné - na diskoch R15, 
najazdené 70 000 km, cena  4 300 
€, tel.č.: 0908 603 204

Predám TOYOTA YARIS 1,0   
TB 5 dverová, rok 2007, červe-
ná, 4x zimné pneumatiky -plech 
R14 + 4x letné - na diskoch R15, 
najazdené 70 000 km, cena  4 300 
€, tel.č.: 0908 603 204

Predám Škodu Felicia 1.3LXi, r.  
výr. 2001, najazdené 103 000 km, 
zachovalá - spoľahlivá, cena 1 280€ 
+ dohoda, tel.č.: 0907 332 499

Dovoz – štrky, piesky, brizolit,  
materiál zo stavebnín, štiepané 
drevo, metrovica, tel.č.: 0903 121 
901

Liahne na vajíčka, tel.č.: 0914  
291 265

Autovýfuky, tlmiče, spojky, tel.č.:  
0907 181 800


