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Vážení spoluobčania!

Novozvolená mestská samo-
správa na čele so mnou sa dostali v 
posledných dňoch do mimoriadne 
zložitej situácie. Situácia vyvrcholi-
la na zasadnutí mestského zastupi-
teľstva dňa 13. januára 2011, o čom 
ste sa dozvedeli z internetu, z vysie-
lania VIO TV Banská Štiavnica, ale 
aj z Televíznych novín Markízy. Na 
17. januára 2011 som zvolala ďalšie 
zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva v snahe nájsť spoločnú platfor-
mu celého zastupiteľstva k riešeniu 
všetkých akútnych ako aj rozvojo-
vých programov nášho mesta. V 
tejto súvislosti sa rada verejne pri-
znávam na stránkach Štiavnických 
novín, že moje veľké a to najúprim-
nejšie dojatie z toho úžasne veľkého 
počtu hlasov, ktoré ste v plnej dôve-
re dali v minuloročných novembro-

vých komunálnych voľbách práve 
mne, vážení spoluobčania, vystrie-
dalo ešte väčšie a úprimnejšie doja-
tie. Bolo to na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 17. januára, keď 
som uvidela to množstvo ľudí, kto-
rí ma prišli podporiť do zasadacej 
miestnosti našej starobylej historic-
kej radnice, ale aj mimo nej, preto-
že kapacita miestnosti na taký veľký 
počet ľudí nestačila. 

Vážení spoluobčania, vo voľbách 
a aj teraz ste pochopili to najpod-
statnejšie, že som jedna z vás a 
v mojej novej funkcii chcem zo 
všetkých svojich síl robiť pre vás a 
pre splnenie všetkých našich spo-
ločných cieľov a predstáv. Moja 
vďaka za túto vašu úžasnú podporu 
a dôveru sa nedá vyjadriť ani tými 
najkrajšími slovami. Chcem však 
vysloviť aspoň to, že vašu dôveru 

nikdy nesklamem, avšak nielen to. 
Aby som vás všetkých presvedčila o 
mojich najúprimnejších úmysloch, 
od budúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, ktoré bude vo febru-
ári 2011, tieto zasadnutia budem 
zvolávať do priestorov, aby tam, 
kde sa rozhoduje o najdôležitejších 
otázkach nášho mesta, mohlo prísť 
čo najviac našich spoluobčanov, 
ktorým záleží na ďalšom smerovaní 
a osudoch Banskej Štiavnice. Bude-
te mať možnosť si nielen vypočuť, 
aké názory majú všetci predstavite-
lia mestskej samosprávy, ale vážení 
spoluobčania, na každom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dám mož-
nosť vyjadriť sa každému, kto bude 
chcieť vysloviť svoj názor ako ďalej, 
aby život v našom meste bol zo dňa 
na deň krajší a plnohodnotnejší.

Ešte raz tá najvrelšia a najúprim-

nejšia vďaka za vašu podporu a 
dôveru a dovidenia na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

Vaša 
Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta  

Poďakovanie primátorky mesta

Dňa 13.1.2011pred začatím 
rokovania mestského zastu-
piteľstva deviati poslanci za 
koalíciu SDKÚ – DS, KDH vy-
konali vyhlásenie, po ktorého 
prečítaní odišli.  V rámci zá-
konnej možnosti, keďže bolo 
potrebné prerokovať správu k 
výstavbe bytov na Drieňovej, 
zvolala som mestské zastupi-
teľstvo na 17.1.2011. 

Následne som bola požiadaná 
o stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 14.1.2011 a na ktorom sa zú-
častnili traja zástupcovia deviatich 
poslancov za koalíciu SDKÚ – DS, 
KDH. Na tomto stretnutí mi boli 

vysvetlené príčiny konania devia-
tich poslancov za  SDKÚ – DS, 
KDH a tiež skutočnosť, že svojím 
vyhlásením nechceli a nechcú ma-
riť prácu samosprávy a primátorky 
mesta, ale chceli vyjadriť svoj ne-
súhlas s tým, aby JUDr. D. Lukač-
ko bol poverený výkonom funkcie 
zástupcu primátorky mesta. Ďalej 
mi deklarovali, že sú si vedomí 
zákonnej právomoci primátora 
poveriť zástupcu primátora a že 
týmto spôsobom nechceli presa-
dzovať Ing. J. Čabáka. Navrhli ho 
v záujme kontinuity, lebo sú pre-
svedčení, že jeho pôsobenie na 
tomto poste mohlo byť prospešné 
pre mesto. Zároveň mi deklarovali, 
že chcú pracovať v záujme a v pro-

spech obyvateľov Banskej Štiavnice 
a rozvoja mesta a chcú byť nápo-
mocní mne ako primátorke mesta, 
pričom ma požiadali o vzájomnú 
spoluprácu. 

Dňa 17.1.2011 sa uskutočnilo 

mestské zastupiteľstvo, kde som sa 
k danej veci vyjadrila a na základe 
ich požiadania, aby sme si spoloč-
ne ešte raz prešli návrh na zriade-
nie mestskej rady a komisií MsZ, 
som dala návrh na úpravu progra-
mu s tým,  2.str.

Vyjadrenie primátorky mesta
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Z programu primátorky

Vážená pani primátorka, 

Srdečne Vám blahoželám k zvo-
leniu za primátora mesta Banská 
Štiavnica. Spoluobčania Vám vo 
voľbách prejavili svoju dôveru, čo 
je pre Vás veľký úspech a súčasne 
záväzok, aby ste pracovali v pro-
spech Vášho mesta a jeho obyva-
teľov.

Želám Vám, vážená pani primá-
torka, veľa zdravia a odhodlania do 
ďalšej práce, vďaka ktorej sa bude 
Vaše mesto ďalej rozvíjať. Prajem 
Vám tiež zdravie, šťastie a úspech 
v osobnom živote. 

Prezident Slovenskej republiky

Blahoželanie

10.1.

Redakčná rada televízie VIO.
Uskutočnilo sa Novoročné 

stretnutie primátorky mesta s 
predstaviteľmi organizácií, inšti-
túcií a fi riem pôsobiacich v Ban-
skej Štiavnici.

11.1.

Súdne pojednávanie k majetku 
mesta, mestským lesom, medzi 
Obcou Hodruša - Hámre a Mes-
tom Banská Štiavnica.

Pracovné stretnutie s organi-
zátormi festivalu Cap á l´Est k 
organizačnému zabezpečeniu 
podujatia v roku 2011.

Stretnutie zo zástupcami spe-
váckeho zboru Štiavničan.

12.1.

Pracovné stretnutie s Ing. Ru-
dolfom Sýkorom, riaditeľom 
Správy stredného Hrona, OZ 
Banská Bystrica, SVP, š.p.

Spoločné stretnutie s poslan-
cami mestského zastupiteľstva k 
návrhu rozpočtu na rok 2011.

13.1.

Rokovanie mestského zastupi-
teľstva.

14.1.

Uskutočnilo sa rokovanie k za-
bezpečeniu verejného obstaráva-
nia k realizácii projektu verejné 
osvetlenie Drieňová.

Pracovné rokovanie k zabez-
pečeniu projektu a k realizácii 
rozšírenia mestského rozhlasu.

Stretnutie s poslancami MsZ 
Mgr. K. Palášthym, Ing. arch. P. 
Mravcom a P. Ivaškom.

17.1.

Stretnutie s poslancami MsZ.
Zasadnutie mestského zastupi-

teľstva.

18.1.

Uskutočnilo sa pracovné roko-
vanie so zástupcami spoločnosti 
EMED Slovakia o spolupráci a 
činnosti tejto spoločnosti v Ban-
skej Štiavnici. 

Účasť na spoločnom stretnutí 
veliteľa Vzdušných síl SR gene-
rálmajora Ing. Martina Babiaka s 
primátormi a starostami Bansko-

1.str. že tieto body budú pred-
metom rokovania najbližšieho za-
stupiteľstva vo februári 2011. Ešte 
pred týmto prerokovaním zvo-
lám spoločné pracovné stretnutie 
všetkých poslancov.

Ako primátorka mesta akcep-
tujem názor týchto poslancov a 
zobrala som ho na vedomie, pri-
čom chcem povedať, že každý má 
právo na názor, vyjadriť sa k veci 
verejnej, ako aj na spôsob prezen-
tácie, pre ktorý sa sám rozhodne. 
Poslanci za koalíciu SMER – SD, 
ĽS – HZDS, SNS a nezávislí sú a 
boli vždy ochotní spolupracovať a 
pracovať pre rozvoj Banskej Štiav-
nice a v prospech občanov nášho 
mesta a spolupracovať s každým, 
kto má rovnaký zámer bez rozdie-
lu politickej príslušnosti, čo nielen 
prezentovali, ale aj realizovali  v 
predchádzajúcom volebnom ob-
dobí. 

Ja viem a som presvedčená, že 
aj deviatim poslancom za koalíciu 
SDKÚ – DS, KDH ide o rovnaký 
zámer a preto si myslím, že v prá-

ci samosprávy musíme pozerať na 
riešenie potrieb obyvateľov a ďal-
ší rozvoj mesta, v ktorom všetci 
spoločne žijeme. Občania v ko-
munálnych voľbách totiž, podľa 
môjho názoru, volia za poslancov 
ľudí, ktorí sú pre nich osobnosti, 
ktorí ich presvedčili svojou prácou 
a konaním. Nastoľme pracovnú 
atmosféru bez akýchkoľvek invek-
tív navzájom a spoločnou prácou 
prispejme ku konštruktívnej at-
mosfére práce MsZ. Vtedy si totiž 
dokážu ľudia vážiť a ctiť našu prá-
cu. 

A čo sa týka zástupcu primátora, 
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov dáva právomoc 
primátorovi mesta poveriť svojím 
zastupovaním zástupcu primátora. 

Ja som sa pri svojich rozhodnu-
tiach riadila a aj naďalej budem 
riadiť väčšinovými názormi našich 
občanov a budem akceptovať ich 
požiadavky, pretože jedine tie sú 
pre mňa zaväzujúce.   

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta
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bystrického samosprávneho kra-
ja v priestoroch základne Sliač.

Pracovné rokovanie k sporu 
Obec Hodruša – Hámre a Mesto 
Banská Štiavnica a k právnej ana-
lýze zakladacej listiny spoločnos-
ti Bytová správa, s. r. o.

19.1.

Rokovanie s riaditeľom Mest-
ských lesov Banská Štiavnica, 
spol. s. r. o.

Pracovné rokovanie so zástup-
cami Stredoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti – servising, s.r.o. 
k ďalšiemu riešeniu projektového 
zabezpečenia kanalizácie na úze-
mí mesta.

Rokovanie k riešeniu proble-
matiky odpadového hospodár-
stva.

Pracovné stretnutie so zástup-
com Rómskeho komunitného 
centra Šukar Dživipen.

Pracovné stretnutie s riadi-
teľkou Pohronského osvetového 
strediska v Žiari nad Hronom 
Mgr. Helenou Žňavovou.

Pracovné stretnutie k podaniu 
žiadosti na vydanie bedekeru 
mesta.

20.1.

Pracovné rokovanie v Kancelá-
rii prezidenta SR v Bratislave.

Účasť na otvorení 17. ročníka 
veľtrhu cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIATOUR 2011, ktorý 
sa uskutoční v INCHEBA Expo 
Bratislava.

21.1.

Pracovné rokovanie k projek-
tu úprav verejného priestranstva 
Ulice Akademická.

22.1.

Slávnostné prijatie občanov 
nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.
24.1.

Pracovné stretnutie s predse-
dom Banskobystrického samo-
správneho kraja  p. Ing. Vladimí-
rom Maňkom.
25.1.

Uskutoční sa pracovné stret-
nutie primátorky mesta Mgr. 
Nadeždy Babiakovej s predsed-
níčkou vlády SR p. Ivetou Radi-
čovou v Bratislave.

Andrea Benediktyová 

Z programu primátorky

MsZ konané dňa 17.1.2011 vzbudilo enormný záujem zo strany 
Štiavničanov a pozornosť médií
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Vyhlásenie koalície SDKÚ-DS, KDH
Vážená pani primátorka, 
vážení kolegovia poslanci, 
vážení spoluobčania. My, 9 
poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici /
MsZ/ , ktorí sme boli zvolení v 
komunálnych voľbách za ko-
alíciu SDKU-DS, KDH, a zložili 
sľub poslanca, sme sa týmto 
vyhlásením a neúčasťou na 
rokovaní MsZ rozhodli prejaviť 
nesúhlas s vymenovaním pána 
JUDr. D. Lukačku za zástupcu 
primátora. Uvedomujeme si 
výsledky volieb a akceptujeme 
výraznú výhru p. primátorky 
Mgr. N. Babiakovej. 

Veríme, že môžeme a aj chce-
me jej byť nápomocní pri rozvoji 
nášho mesta, tak ako to bolo aj v 
nedávnej minulosti. Sme však už 
unavení z neustáleho obviňovania 
nás z prospechárstva a vydierania. 
Dovolíme si povedať, že okrem rečí 
a ohovárania, čo všetko zlé a nezá-
konné sa udialo v predchádzajú-
com volebnom období , sa dodnes 
neobjavil ani jeden dôkaz týchto 
vyhlásení a obvinení. Preto vyzý-
vame šíriteľov týchto rečí, či už z 
radov poslancov alebo aj prívržen-
cov rôznych politických strán, aby 
skončili s ohováraním a snahou 

týmto spôsobom presadzovať svoje 
záujmy a diskreditovať svojich ná-
zorových oponentov. Sme hrdí na 
úspechy z minulosti a na atmosféru 
spolupráce, ktorá tu bola v rokoch 
2007 - 2010. Dovolíme si však po-
znamenať, že v minulom volebnom 
období sme mali v zastupiteľstve 8 
poslancov, čiže nie väčšinu a bez 
spolupráce všetkých poslancov 
MsZ by napredovanie mesta nebo-
lo možné. Preto odporúčame spo-
menúť si na všetky svoje hlasovania 
a tiež, aby niektorí z nich prestali 
šíriť nepravdy, klebety, prekrúcať 
fakty a postavili sa čestne za svoje 
rozhodnutia. Pokiaľ si pamätáme, 
podstatné a dôležité návrhy pre-
chádzali drvivou väčšinou hlasov. 
A to aj za nepríjemné, a nám dnes 
vyčítane návrhy, hlasovala výrazná 
väčšina zo 17 poslancov. Uvedo-
mujeme si aj právomoc primátora 
vymenovať svojho zástupcu. Áno, 
je pravda, že v záujme kontinuity, 
spolupráce a napredovania mesta 
sme boli presvedčení, že náš návrh 
pani primátorke mesta na vymeno-
vanie Ing. Juraja Čabáka za zástup-
cu primátora by mohol byť úspešný 
a zároveň prospešný pre občanov 
tohto mesta. Bol to návrh, ktorý by 
bol dôkazom toľko proklamovanej 
snahy o zavedenie novej kultúry 

vzťahov v činnosti našej samosprá-
vy a zároveň zárukou spolupráce a 
podpory p. primátorke. Je pravda, 
že sme predpokladali, že keď ten-
to návrh podáva 9 poslancov MsZ, 
to ho môže spraviť priechodným. 
Avšak, pri vzájomných rozhovo-
roch sa ukázalo, že zástupcovia po-
slancov koalície SMER, ĽS- HZDS, 
SNS a nezávislých poslancov sa 
nedokážu povzniesť nad vlastné 
emócie a osobné záujmy, majú 
veľmi rozdielne názory, preto sme 
svoj návrh na poslednom stretnu-
tí stiahli. Čo nás však od začiatku 
zarazilo, je obviňovanie z dosadzo-
vania si svojich ľudí do funkcií, z 
vydierania a obchodovania. Pritom 
dosadzovanie práve p. D. Lukač-
ku do funkcie zástupcu primátora 
bolo výsledkom dohôd a prísľubov 
z obdobia pred konaním volieb do 
samosprávy miest a obcí, ešte pred 
poznaním ich výsledkov. Máme 
viacero výhrad k jeho vymenova-
niu za zástupcu primátora. No ne-
jde nám o polarizáciu spoločnosti, 
ale podobne tak ako Vám, vážená 
p. primátorka a vážení poslanci, o 
dobre fungujúcu a prosperujúcu 
samosprávu nášho mesta. Uvedo-
mujeme si, že Vám, p. primátorka, 
vstupujeme do právomoci vymeno-
vať do 60 dní od nástupu do funk-

cie svojho zástupcu z radov poslan-
cov. Avšak to, že p. Dušan Lukačko 
nezložil na ustanovujúcom MsZ 
sľub poslanca, svedčí o uprednost-
ňovaní jeho osobných záujmov a 
o kalkulácii. Veď aby mohol zložiť 
zákonom predpísaný sľub poslanca, 
musel by ukončiť pracovný pomer 
vo funkcii náčelníka Ms. polície v 
Banskej Štiavnici. A keďže istotu vo 
vymenovaní za zástupcu primátora 
nemal, sľub nezložil, aby náhodou 
nezostal bez zamestnania. Najmä 
tento postoj je dôvodom našich 
pochybností o tom, že p.Lukačko je 
tým najvhodnejším kandidátom na 
pozíciu zástupcu primátora mesta. 
Sme si vedomí svojej zodpovednos-
ti pred občanmi Banskej Štiavnice, 
ale zároveň rovnako cítime zodpo-
vednosť pomenovať veci pravým 
menom a ohradiť sa voči šíreniu 
nepravdivých informácií. Vážená 
pani primátorka, vážnosť situácie 
nás vedie k takejto forme vyjadre-
nia nášho názoru, no zároveň verí-
me, že Vám Vaše skúsenosti a takt 
pomôžu zvládnuť túto situáciu. V 
Banskej Štiavnici 13.1.2011 
R Antalová v.r., Helena Koťová v.r., Miriam 

Blaškovičová v.r., Peter Mravec v.r., Juraj 

Čabák v.r., Karol Palášthy v.r., Helena 

Chovanová v.r., Slavomír Palovič v.r. 

Peter Ivaška v.r. 

Vážená pani primátorka, vážení 

kolegovia poslanci, vážení spolu-

občania.

Dňa 13. 1.2011 sa udialo pred 
konaním mestského zastupiteľstva 
niečo, čo sa v našom meste neudialo 
asi ani raz a dúfam, že sa to už viac-
krát nestane. Vyhlásenie poslancov 
za koalíciu SDKU-DS, KDH a ná-
sledná neúčasť na rokovaní MsZ 
ako prejav nesúhlasu s vymeno-
vaním JUDr. Dušana Lukačku za 
zástupcu primátorky mesta ma do-
slova pobúrila, pretože takýto krok 
nemá nič spoločné so slobodným 
výberom primátorky mesta Mgr. 
Nadeždy Babiakovej, ktorá sa roz-
hodla práve pre moju osobu, ktorá 
by stála počas ďalších rokov po jej 
boku. Z vyhlásenia, ktoré bolo pred-
nesené Ing. arch. Petrom Mravcom, 
vyberiem len údaje, ktoré sa týkajú 
mojej osoby, pretože sa k nim mô-
žem slobodne vyjadriť.

Ako nezávislý poslanec som sa 
spolu s kandidátkou na primátorku 
mesta stretával a stretával som sa aj 
s kandidátmi na poslancov do bu-
dúceho MsZ. Nevidím dôvod, prečo 
by som nemohol niečo také urobiť a 
kto by ma mal za také niečo obviňo-
vať a už vôbec nie koalícia SDKU-
DS, KDH, pretože tak ako sme sa 
stretávali my, mali svoje stretnutia 
aj opoziční kandidáti, čo je legálne 
a pochopiteľné. Nesúhlasím však s 
tvrdením vo vyhlásení zelenej koa-
lície, že by si nemohla pani primá-
torka vybrať svojho zástupcu ešte 
pred výsledkami volieb. Je to predsa 
normálne, ak víťaz primátorských 
volieb predstaví svoju víziu o ďal-
šom fungovaní mestského úradu a 
možno aj o personálnych zmenách, 
ktoré po nástupe do funkcie vyko-
ná. A preto musia prebehnúť aj ro-
kovania so všetkými kandidátmi, 
nevynímajúc moju osobu, ešte pred 

poznaním výsledkov volieb. Nebolo 
tomu inak ani v tomto prípade, keď 
sa pani primátorka rozprávala so 
mnou o „možnej“ spolupráci, ale v 
tom čase nikto z nás nevedel, o akú 
funkciu či prácu pôjde. Rozhovory 
o konkrétnych veciach sa uskutoč-
nili až po ofi ciálnych výsledkoch 
volieb. Čo je taktiež legálne. Nepá-
čia sa mi preto vyjadrenia vo vy-
hlásení koalície SDKU-DS a KDH 
o tom, že píšete, citujem:“ Máme 
viacero výhrad k jeho vymenova-
niu za zástupcu primátora“. Ja som 
však nepočul relevantné dôkazy o 
tom, že by som niečo zlé, nespráv-
ne, protizákonné pre mesto Banská 
Štiavnica vykonal, ba naopak, mo-
jím gestom dobrej vôle bolo to, že 
som prijal ponuku pána Mgr. Pavla 
Balžanku, vtedajšieho primátora, 
a vzdal som sa poslaneckého man-
dátu, aby som mu pomohol viesť 
Mestskú políciu. Urobil som tak v 

čase, keď som opustil rady Policaj-
ného zboru a urobil som tak dob-
rovoľne, pretože som chcel pomôcť 
tomuto mestu. Osobne si myslím, že 
som vykonal dostatok dobrej práce, 
aby to občania v Banskej Štiavnici a 
aj mimo nej videli a počuli. Nikto, 
podotýkam, nikto z vtedajšieho ve-
denia mesta, ku ktorému patril aj 
Ing. Juraj Čabák, a ani poslanci MsZ 
nemali osobné výhrady voči mojej 
práci, ba naopak, pracoval som k ich 
spokojnosti a podľa svojho najlep-
šieho vedomia a svedomia. Je preto 
pre mňa nepochopiteľné, aby zrazu 
väčšina bývalých členov MsZ (koa-
lície SDKU-DS a KDH) ako aj noví 
poslanci za ich koalíciu začali šíriť o 
mojej osobe takéto nepravdivé, ne-
úplné a pre občanov zavádzajúce in-
formácie. Ako posledné, čo vyčítam 
tejto koalícii a ich vyhláseniu zo dňa 
13.1.2011, je skutočnosť, ... 

 4.str.

Reakcia na vyhlásenie koalície SDKÚ-DS, KDH zo dňa 13. 1.2011
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Rád by som sa vyjadril k 
rôznym špekuláciám, ktoré 
sa dotkli mojej osoby počas 
rokovania Mestského zastupi-
teľstva 13. 1. 2011.

Je pravda, že v predchádzajúcich 
týždňoch prebehli rokovania, v 
ktorých deviati poslanci, zástupco-
via koalície SDKÚ - DS a KDH, na-
vrhovali pre zachovanie  kontinuity 
a ďalšej konštruktívnej spolupráce 
v prospech mesta pani primátorke 
moju osobu na pozíciu jej zástup-
cu.

Keďže na týchto rokovaniach 
bolo prezentované, že moja osoba 
je neprijateľná, tento návrh bol zo 
strany predkladateľov stiahnutý. 

Iste všetci uznajú, že by bolo nepo-
chopiteľným a smiešnym krokom, 
keby som sa snažil získať pozíciu zá-
stupcu primátora prostredníctvom 
Vyhlásenia, ktoré sme predniesli 
13.1.2011. Preto všetky obvinenia, 
že sa to udialo len kvôli mojej oso-
be, sa nezakladajú na pravde.

Môžem však všetkých ubezpečiť, 
že sa plne stotožňujem s textom 
Vyhlásenia a s nesúhlasom s vyme-
novaním Dr. Lukačka do funkcie 
viceprimátora mesta (pričom tento 
nesúhlas ešte vzrástol po jeho reak-
cii na naše symbolické gesto).

Osobne som presvedčený, že 
najvhodnejšie by bolo, aby pozí-
ciu zástupcu primátorky zastával 
niektorý z poslancov, zvolených za 

koalíciu, ktorá podporila pani pri-
mátorku vo voľbách. Zároveň vy-
hlasujem, že o tento post zástupcu, 
ani žiadny iný vo vedení Mesta a 
mestských organizáciách ja osobne 
nemám záujem.

Chcem všetkých spoluobčanov 
ubezpečiť, že v Mestskom zastu-
piteľstve budem ako jeden zo „ze-
lených šálikov“, ako sme už boli 
nazvaní, hájiť záujmy všetkých ob-
čanov, nielen našich voličov. Nieke-
dy je potrebné urobiť krok nepopu-
lárny v  očiach verejnosti, aby bol 
výsledok pozitívny. História nám 
ponúka mnoho príkladov.

Banská Štiavnica 15.1.2011

Juraj Čabák

Vyjadrenie Ing. J. Čabáka

3.str. že nie je mojím zvykom 
a ani tak nekonám, aby som upred-
nostňoval moje osobné záujmy 
pred všeobecnými a kalkulovať by 
som mohol vtedy, ak by mi zákon 
nedovoľoval zložiť sľub poslanca 
alebo skončiť pracovný pomer. Zá-
ležalo preto len na mne, či prídem 
a zložím sľub poslanca, a to, že som 
sa nezúčastnil prvého zastupiteľ-
stva, neznamená, že som nechcel, 
ale nemohol. Ale na to sa ma zelená 
koalícia nespýtala, ale to zneužila a 
vyjadrila sa, že som kalkuloval, či 
uprednostňoval svoje osobné záuj-
my. Podotýkam, že ak má ktokoľ-
vek osobný alebo rodinný problém, 
má predsa právo sa rozhodnúť, či 
pôjde na MsZ, alebo vybaví neod-
kladnú osobnú záležitosť a na naj-
bližšom MsZ, ktorého sa poslanec 
zúčastní, zloží poslanecký sľub, 
teda tak, ako to umožňuje zákon. 
Vzhľadom na údaje, uvedené vo 
vyhlásení zelenej koalície zo dňa 
13. 1.2011, si nemyslím, že majú 
morálne právo takíto poslanci roz-
hodovať a pochybovať o vhodnosti 
mojej osoby na post zástupcu pri-
mátorky.

Ja som pracoval, pracujem a bu-
dem pracovať čestne, zodpovedne 
a podľa svojho najlepšieho vedo-
mia a svedomia. Prehlasujem, že 
jediné, čo som urobil ako kandidát 
na poslanca do MsZ, je, že som 
verejne podporil pani primátorku 
Babiakovú a žiadnym iným spô-
sobom som sa ani v médiách, ani 

na verejnej sieti slovkom o nikom z 
kandidátov nezmienil. Kandidoval 
som čestne, bez urážok, či ohová-
raní iných. Ale to som nepočítal, že 
sa to nesmie, lebo to koalícii SDKU
-DS a KDH nevyhovuje, pretože ja 
si predsa nemôžem dovoliť kandi-
dovať za poslanca, mám sedieť na 
zadku ako náčelník MsPo a starať 
sa o bezpečnosť a nevstupovať do 
komunálnej politiky!? Bolo to pre 
nich nepochopiteľné, pretože podľa 
nich som mal byť neutrálny a byť 
rád, že som tam, kde som, ale za-
budli, že ja žijem tiež v tomto mes-
te a mám spoločných kamarátov, 
ktorých majú aj oni a nemohol som 
počúvať na svoju osobu ohovárač-
ské reči, či nepravdivé sľuby, ktoré 
som mal dať vtedajšiemu pánu pri-
mátorovi. Nie, ja som človek svoj-
právny a mne nikto nebude rozka-
zovať, čo mám robiť a či to môžem 
robiť. Nemôžem sa stotožniť a ani 
nechcem s tým, aby som v očiach 
verejnosti bol takýmito informá-
ciami ohrozovaný na svojej váž-
nosti u spoluobčanov, navyše ak to 
koaliční poslanci SDKU-DS a KDH 
vykonali verejne! Práve z tohto dô-
vodu zvažujem podanie trestného 
oznámenia pre prečin „ohovára-
nia“ podľa trestného zákona na 
všetkých deviatich poslancov. Mu-
seli sme sa dostať až sem s našou 
komunálnou politikou, miesto 
toho, aby sme začali konečne pra-
covať pre všetkých slušných ľudí v 
tomto meste tak, ako v roku 2006, 

keď sme boli my vo väčšine? My 
sme vtedy s pokorou a slušnosťou 
vyriešili post zástupcu primátora, 
odsúhlasili sme ho v zastupiteľstve 
a nerobili sme žiadne obštrukcie, 
ako sa robia teraz z ich strany. Je na 
vás všetkých, ktorí si prečítate tieto 
riadky, aby ste posúdili vyjadrenia 
obidvoch strán a urobili si na celú, 
pre mňa úplne nezmyselnú roz-
tržku medzi dvoma tábormi, svoj 
vlastný názor. Mne dali občania-
voliči tohto mesta svoj hlas preto, 
aby som ich zastupoval vo veciach 
verejných a ja to budem s hrdosťou 
tretieho najúspešnejšieho kandidá-
ta v komunálnych voľbách aj robiť! 
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste 
prišli na MsZ dňa 17. 1.2011, aby 
ste tým podporili a ukázali, že vám 
záleží na veciach verejných a osob-
ných, ak sa to dotýka osoby, ktorú 
považujete za oporu v presadzova-
ní vašich záujmov. 

 Poslanec MsZ JUDr. Dušan Lukačko 

Reakcia na vyhlásenie koalície SDKÚ-DS, KDH

Dňa 7.1.2011 o 15.30 bolo 
na útvar MsPo oznámené, že v  
smere na Hájik na ceste I/51   leží 
na ceste neznámy muž. Hliadka 
MsPo po príchode na mieste zis-
tila, že ide o V.I. z Podhoria, ktorý 
bol pod vplyvom alkoholických 
nápojov. Privolaná záchranná 
služba, ktorá sa už nachádzala 
na mieste, menovaného previez-
la na adresu trvalého pobytu. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

Dňa 15.1.2011 o 09.00 hod. 
bola hliadka MsPo  privolaná na 
Ul. Antolská  pod čističku odpa-
dových vôd, kde  mali neznáme 
osoby  vykopávať zo zeme v  blíz-
kosti mosta staré železo. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zis-
tila, že ide o M.S. z Banskej Štiav-
nice, R.K.  a P.K obaja zo Svätého 
Antona. Následne bol na miesto 
privolaný pracovník Regionálnej 
správy ciest, ktorý posúdil vznik-
nutú situáciu.   

Dňa 15.1.2011 o 14.30 hod. 
bola hliadka MsPo požiadaná 
hliadkou OO PZ  o  poskytnutie 
spolupráce pri  domácom násilí 
ku ktorému dochádzalo v byte 
I.Š. v Banskej Štiavnici.  Vec je v 
riešení OO PZ v Banskej Štiav-
nici.  

Jozef  Mego

zást. náčelníka MsPo

Mestská polícia 
informuje

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica vyhlasuje výberové 
konanie na miesto PLAVČÍKA 
pre Mestské kúpele – plaváreň,  
Mládežnícka 10, Banská Štiavni-
ca písomné prihlášky je možné 
doručiť do 21.1.2011 na adresu 
Bytová správa, s.r.o., Dolná 2, 
969 01 Banská Štiavnica. S uchá-
dzačmi bude vykonaný osobný 
pohovor.
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V snahe o ďalší rozvoj cestovné-
ho ruchu v Banskobystrickom kraji 
vyhlásil pred 8 mesiacmi Bansko-
bystrický samosprávny kraj anketu 
o 7 divov Banskobystrického kraja. 
Zo 62 lokalít takmer 3 000 účast-
níkov tejto ankety rozhodlo, že na 
1. mieste sa umiestnil Pustý hrad 
vo Zvolene, ako najrozsiahlejší 
stredoveký hrad v strednej Európe. 
Na 2. mieste sa umiestnil kláštor v 
Hronskom Beňadiku a na  3. mies-
te mestská pamiatková rezervácia 
Banská Štiavnica. Bronzová me-
daila je síce tiež veľká pocta, ale 
vzhľadom na toľko európskych i 
svetových vynálezov a osobnos-
tí, ktorými sa môže popýšiť naše 
mesto, ako žiadne iné na Slovensku 
i na jedinečnosť mestskej pamiat-
kovej rezervácie, by sme si iste za-
slúžili to najvyššie ocenenie.

Ešte do konca tohto mesiaca 
bude  pozoruhodná výstava v na-

šom hlavnom meste. Inštalovaná je 
v Slovenskom národnom múzeu a 
predstavuje najvýznamnejšie osob-
nosti Slovenska, ktoré ho preslávili 
vo svete. Potešiteľné je, že na tejto 
výstave je až 6 osobností, ktoré pre-
slávili naše mesto v minulosti. Ešte 
potešiteľnejšie bolo, že výstava a aj 
všetkých 6 osobností boli prezento-
vané každý deň v Slovenskom roz-
hlase od 3. do 7.1.2011 v rubrike 
„Príbeh na týždeň“. Ide o výstavu 
„Majstri ducha“, na ktorej sú na-
sledovné osobnosti, ktoré žili, štu-
dovali, resp. tvorili v minulosti v B. 
Štiavnici: Samuel Mikovíni (1700 
– 1750), Jozef Karol Hell (1713 
– 1789), Maximilián Hell (1720 
– 1792), Daniel Lichard (1812 – 
1882), Dionýz Štúr (1827 – 1893) a 
Andrej Kmeť (1841 – 1908).

Do 13.3.2011 je v Slovenskej ná-
rodnej galérii, Esterházyho paláci, 
na Nám. Ľ. Štúra 4 v Bratislave 

inštalovaná ďalšia pozoruhodná 
výstava pod názvom „Industriálna 
krajina. Stredoslovenské banské 
mestá v 16. – 18. storočí“. Aj tu je 
mimoriadna pozornosť venovaná 
Banskej Štiavnici, ale aj Štiavnic-
kým Baniam. Kiežby sme sa po-
dobných 2 výstav  dočkali čo naj-
viac v tomto, ale aj v nasledujúcich 
rokoch, a to nielen v Bratislave.   

Najvýznamnejšiu poctu sve-
toznámej minulosti Banskej Štiav-
nice dal Paríž. Do konca tohto me-
siaca tu ešte bude výstava „Zlatom 
a ohňom. Umenie Slovenska na 
sklonku stredoveku“. Výstava je 
inštalovaná v Musée National Du 
Moyen Age – Musée de Cluny a je 
na nej aj svetoznáma neskorogotic-
ká socha sv. Kataríny, starodávna 
patrónka baníkov z Galérie Jozefa 
Kollára z Banskej Štiavnice.

Ján Novák  

Pocty pre B. Štiavnicu v SR i zahraničí

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

MOJE RODISKO

17.12. Radoslav Zubček, 18.12. 
Mária Kondráčová, 22.12. Eliza-
beth Viktória Frohnová, 23. Pat-
rik Šiaš, 27.12. Jakub Burkhardt, 
27.12. Zuzana Drgoňová, 29.12. 
Benjamín Lukáš Sládek,

5.1.2011 Filip Chylo 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

12.12.2010 Blažena Marková 
vo veku 78 rokov, 12.12.Stani-
slav Šakový vo veku 59 rokov, 
15.12. Paulína Firáková vo veku 
82 rokov, 18.12. Jozefa Šoučíková 
vo veku 97 rokov, 24.12. Ján Ku-
bovský vo veku 94 rokov, 24.12. 
Anna Zorkócy vo veku 85 ro-
kov, 28.12.Pavel Hlaváč vo veku 
65 rokov, 29.12. Margita Žilin-
ská vo veku 96 rokov, 4.1. 2011 
Dušan Jusko vo veku 67 rokov, 
10.1.2011 Ján Mrenica vo veku 
69 rokov, 11.1.Emília Surovcová 
vo veku 80 rokov.

J. Simonidesová

Oznam
Základná škola s Materskou 

školou Maximiliána Hella ŠTIAV-

NICKÉ BANE vás pozýva dňa 

03.02.2011 na ZÁPIS DO 1. ROČ-

NÍKA 

v čase od 13:00 do 16:30 hod.

Zápis  sa uskutoční v hlavnej 
budove ZŠ s MŠ M. Hella.

Prosíme rodičov, aby si priniesli:

- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz rodiča
- zápisné 8 € / určené na škol-

ské pomôcky /
V termíne 26.01.2011 o 16:00 

hod. v priestoroch školy vám po-
núkame  možnosť zúčastniť  sa 
na hravom popoludní zamera-
nom na prípravu dieťaťa na Zápis 
do 1.ročníka. V prípade záujmu 
je potrebné nás kontaktovať.

w w w. z a k l a d n a s k o l a . c om     
0905102348 zsmhella@pobox.sk

DOPRAVA ŽIAKOV Z B.Š A OKO-

LIA JE ZABEZPEČENÁ  DENNE 

ŠKOLSKÝM MINIBUSOM.

V deň, keď vyjde toto číslo 
Štiavnických novín, nebude 
ešte ani mesiac odvtedy, čo 
sa od 27.12.2010 ofi ciálne 
ujala správy nášho mesta nová 
mestská samospráva, na čele 
s primátorkou Mgr. Nadeždou 
Babiakovou. Ak vlani v našom 
meste najviac zarezonoval od r. 
1990 najväčší počet hlasov, kto-
rý vo vlaňajších komunálnych 
voľbách dostala novozvolená 
primátorka Mgr. N. Babiaková, 
koniec minulého, ale hlavne 
začiatok tohto roka výrazne 
zarezonoval nielen u obyvate-
ľov B. Štiavnice, ale aj na celom 
Slovensku. 

Dňa 14.12.2010 sa uskutočnilo 
pod vedením bývalého primátora 
mesta Mgr. Pavla Balžanku posled-
né zasadnutie bývalého mestského 
zastupiteľstva. Schválilo síce úpravu 
rozpočtu mesta č. 2 na rok 2010 v 
príjmoch 7 649 723 € a vo výdav-
koch 7 641 691 €, ale neschválilo 
predložený rozpočet mesta na roky 
2011, 2012 a 2013. Mesto sa tak od 
1.1.2011 ocitlo v nezávideniahodnej 
situácii – v rozpočtovom provizóriu. 
Nová mestská samospráva „zdedila“ 
od predchádzajúcej mestskej samo-
správy ďalšie nežiaduce dedičstvo 

– zadĺženosť mesta a nezaplatené 
faktúry.

Našich spoluobčanov zaujalo 
aj vystúpenie bývalého primátora 
nášho mesta Mgr. P. Balžanku v 
poslednom Štiavnickom magazíne 
v roku 2010 vo VIO TV Banská 
Štiavnica, ako aj jeho vystúpenie 
na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 
dňa 27.12.2010. Ani v jednom z 
týchto vystúpení pri bilancii uply-
nulého funkčného obdobia nespo-
menul, bez akýchkoľvek pochyb-
ností najvýznamnejšiu udalosť v 
tomto období – zasadnutie Ficovej 
vlády v B. Štiavnici dňa 3.9.2008 a 
následné prijatie historického uzne-
senia vlády SR č. 593/2008. Jeho 
blahodarný vplyv na ďalší rozvoj 
a riešenie akútnych potrieb nášho 
mesta i celého okresu je viditeľný 
na každom kroku, pričom realizácia 
tohto uznesenia bude pokračovať aj 
v ďalšom období. V tejto súvislosti 
považujem za potrebné uviesť tú 
najpodstatnejšiu realitu – fi nančná 
pomoc Ficovej vlády na realizáciu 
najakútnejších potrieb nášho mesta 
len do novembra 2010 predstavova-
la od jednotlivých ministerstiev a 
Úradu vlády SR až 4 696 671 €!

 Na 13.1.2011 zvolala primátorka 
nášho mesta prvé tohoročné zasad-
nutie mestského zastupiteľstva. Zo 

zasadnutia však nakoniec nebolo 
nič. Ing. arch. Peter Mravec, posla-
nec MsZ za koalíciu SDKÚ – DS a 
KDH, prečítal stanovisko všetkých 
9 poslancov MsZ za koalíciu SDKÚ 
– DS a KDH o svojich výhradách 
voči pripravovanému vymenovaniu 
primátorkou mesta JUDr. Dušana 
Lukačku, nezávislého poslanca MsZ 
za zástupcu primátora mesta a na 
protest proti tomuto zámeru všetci 
títo poslanci opustili rokovaciu 
miestnosť skôr, ako začalo zasadnu-
tie MsZ. Toto všetko mohli sledovať 
od 13.1. cez internet nielen obyvate-
lia B. Štiavnice, ale aj na Slovensku, 
od 14.1. Štiavničania na VIO TV 
Banská Štiavnica a záznam z tohto 
podujatia s komentármi od primá-
torky nášho mesta a poslancov MsZ 
Ing. Juraja Čabáka a JUDr. Dušana 
Lukačku v Televíznych novinách na 
Markíze dňa 14.1. 

Keďže primátorka nášho mesta v 
spomenutých médiách informova-
la o tom, že ďalšie zasadnutie MsZ 
bude dňa 17.1., stala sa na Banskú 
Štiavnicu nevídaná udalosť. Do 
rokovacej miestnosti na MsÚ pri-
šlo toľko obyvateľov B.Štiavnice, že 
všetci sa tam ani nezmestili. Štiav-
ničania dali jasne najavo, že stoja za 
svojou primátorkou a za jej názormi 
a postojmi. Ján Novák

Banskoštiavnické rezonancie
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Tomáš Galát (* 19.9.1934 B. Štiav-

nica  + 19.1.1995 B. Štiavnica )

Zubný laborant 
Ako ten čas letí.  16 rokov, keď  

19. január 1995 bol posledným 
dňom života nášho rodáka, spo-
luobčana a priateľa Tomáša Galá-
ta. Narodil sa 19. septembra 1934 
v Banskej Štiavnici. Mal neľahké 
detstvo, stratil otca lekára v roku 
1944 – fašisti ho zákerne zavraždi-
li. Vyrastal spolu so svojím bratom 
Petrom (lekár v B. Bystrici poz. 
autora). Po skončení gymnázia 
študoval na zdravotnej škole za 
zubného laboranta. Po jej skonče-
ní nastúpil do nemocnice v roku 
1954. Mimoriadne šikovný, spoľah-
livý a a plný optimizmu získaval si 
dôveru svojich spolupracovníkov. 
Po ukončení vedúceho laboratória  
dentistu p. Ladislava Sikulu Tomáš 
preberá funkciu vedúceho. Vyko-
nával aj rôzne spoločenské funk-
cie, od roku 1989 bol predsedom 
ZO ROH , a členom KV OZ. 

   (Spomínam si aj na zdravot-
nícke plesy v hoteli Grand, ktoré 
mal aj Tomáš Galát na staros-
ti. Vystupovali sme s kultúrnym 
programom spolu s otcom Jánom 
Popracom a Jozefom Hedererom 
poz. autora). 

Rád pomáhal ľuďom, to bol jeho 
všeobecne známy charakterový 
rys.

Svoj voľný čas venoval rodine, 
rybárčeniu, bol vášnivý fi latelista, 
v mladosti rád lyžoval a hral vod-
né pólo. Mal rád život, spoločnosť, 
svet. Nadovšetko miloval svoju ro-
dinu, mamku, manželku Helenku 
(tiež zdravotná sestra poz. autora)  
a dve dcérky. Citlivým srdcom a 
rozvážnym životom vytvoril aj 
ovzdušie dôvery a lásky ako v ro-
dine, tak i na pracovisku. Bol otvo-
rený, skromný a pozorný aj vtedy, 
keď upadal do choroby.

   Chorého človeka posilňuje lás-
ka. Akou láskou vychovával svoje 
deti, takou ho i ony odmeňovali v 

jeho chorobe. Pohľadom nemým, 
ale veľavravným, zdĺhavo pritaje-
nými slzami sa denne s nimi lúčil. 
Manželka a deti mu boli oporou 
vo všetkom. Odišiel od nás človek, 
ktorý vo svojom živote bol príkla-
dom trpezlivosti a ktorý v každom 
konaní nám mohol byť vzorom. 
Tomáško, priateľ náš, spomíname 
na Teba s úctou a chýbaš nám.

Za zdravotníkov, športovcov a 
spoluobčanov, Vladimír Poprac. 

Pripravované do knihy 

“Banskoštiavnické zdravotníctvo“.

Žili medzi nami ...

Arphasidom písané:

Boháčov krutých nechválil som 
nikdy, nestíhal hnev môj chudobu 
čestnú.

Vyslúžiť pravdu nemeškal som 
núdznych, boháč ma v spore ne-
podplatil nikdy.

Nie slepou vášňou milosti som 
dával, nie v hneve som trestal, bez 
trestu vinu nenechal som nikdy, no 
dobro každé odmenil som štedre.

Sám som vyslúžil spravodlivosť 
núdznym, nenechal tápať spravod-
livosť vo tme.

Žiadosti čestnej dal som svoju 
priazeň. Ľútosť ma viedla, kde za-
slúžené bolo.

Nedal som tresty v rozhorčení 
nikdy, ani pri vínku nedával som 
sľuby.

Nespoliehal som na liché zisky, 
nezúfal v chvíľach mučivých des-
ných.

Z pomsty a hnevu nehľadel som 
škodiť, z úžery hnusnej nespolčil 
sa hriechom, nezvádzal mládež k 
hriešnym skutkom nikdy, pomlu-
vám nízkym nedával som miesta.

Želaním mojím bola láska 

dobrých, postra-
chom zlých som 
celý život býval, 
no slovom krát-
kym, mal som v 
priazni núdznych, 
všetkých, čo lásky 
vyhostenci boli. 
Nad všetko ale: 
mal som priazeň 
Bohov.

Od 16. do 19. 
storočia visela táto 
tabuľa v radnej 
sieni mestského 
domu (stuba pra-
etoriana), aby sa 
stále pripomínala 
novozvolenému 
richtárovi (index 
civitatis). Voľba 
richtára ako aj mestského senátu 
sa konala ročite na Hromnice a 
bola nutnosť pridržiavať sa týchto 
smerníc pri svojich úkonoch. V 
roku 1940 sa táto tabuľa nachádza-
la v mestskom a župnom múzeu v 
Banskej Štiavnici. Teraz sa nachá-
dza v Galérii Jozefa Kollára  SBM 

na Trojičnom námestí.
Teraz keď je zreštaurovaná radná 

sieň, umiestnenie tabule znova do 
radnej siene z hľadiska historické-
ho je určite na mieste. Dajme veci 
do pôvodného stavu, aj v zasadač-
ke, pokiaľ sa dajú a chceme.

Vladimír Poprac

Ptolemaiska tabuľa 
Obsahuje smernice pre panovníka, kráľom Ptolemaiom

Výzva pre žiakov základ-
ných škôl celého 
Slovenska

Milí priatelia, učitelia SPŠ S. 
Mikovíniho  v Banskej Štiavnici 
pre vás pripravili internetovú sú-
ťaž, kde si môžete overiť niektoré 
poznatky a súčasne získať hod-
notné ceny. Budeme veľmi radi, 
ak sa zapojíte a  zviditeľníte nie-
len seba , ale aj vašu základnú 
školu.

Súťaž Svet okolo nás

1. Svet okolo nás je súťaž pre 
žiakov základných škôl.

2. Organizátorom súťaže je SPŠ 
Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici, študijný odbor životné 
prostredie.

3. Prihlásenie sa do súťaže a 
účasť v nej je bezplatná.

4. Súťaže sa môžu zúčastniť 
žiaci 9. ročníka ZŠ v rámci celého 
Slovenska.

5. Počet prihlásených žiakov 
v rámci jednej ZŠ nie je limito-
vaný.

6. Najlepšie vyhodnotení žiaci 
získajú 3-dňový pobyt (ubyto-
vanie s plnou penziou) formou 
školy v prírode v rekreačnom za-
riadení Penzión pod Sitnom na 
Počúvadle.

7 Súťaž je rozdelená do 3 častí 
a je zameraná na biológiu, ekoló-
giu a životné prostredie.

8. Súťažné otázky budú zverej-
nené postupne na www.mikovi-
ni.sk

Harmonogram zverejnenia sú-

ťažných otázok:

A. časť - zverejnenie otázok od 
26.1.2011

B. časť - zverejnenie otázok od 
2.2.2011

C. časť - zverejnenie otázok od 
9.2.2011

9. Odpovede za všetky časti po-

sielajte spolu mailom na zastup-

ca@mikovini.sk najneskôr do 

23.2.2011.Vyhodnotenie súťaže 

bude dňa 28.2.2011. 

10. V odpovednej tabuľke ne-
zabudnite uviesť  meno, školu, 
mailovú adresu!!!!!!

Na vašu účasť sa teší kolektív SPŠ 

Mikovíniho v Banskej Štiavnici



720. januára 2011

Oznamy

Slovenská banská komora so 
sídlom v Banskej Štiavnici, Ban-
skoštiavnicko-hodruššký  banícky 
spolok v banskej Štiavnici, Mesto 
Banská Štiavnica Vás pozývajú na 
19. reprezentačný banícky ples a 
11. celoslovenský, ktorý sa usku-
toční 11. februára 2011 o 19 hod. v 
priestoroch hotela Grand – Matej v 
Banskej Štiavnici. Program: 

- uvítací skok cez kožu
- otvárací príhovor predsedu 

spolku
- slávnostný prípitok predsedu 

komory
- kultúrny program
- slávnostná večera
- plesová zábava pri živej hudbe
- polnočné občerstvenie
- zlosovanie vstupeniek
Do tanca hrá hudobná skupina 

„Necpalanka“ z Prievidze 

Predpredaj vstupeniek:
B.Štiavnica KAMI – Kamaer-

hofská 20, tel.č.: 045/692 0866, 
B.Štiavnica hotel GRAND – MA-
TEJ, tel.č.: 045/692 1213, vstupné: 
28,-€.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., 

predseda predstavenstva, 

Ing. Richard Kaňa, predseda spolku 

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta 

Oznam pre členov ZO SZPB v Ban-

skej Štiavnici

Dňa 26. januára 2011 o 14.00 
hod v Klube dôchodcov na Ná-
mestí Sv. Trojice bude zasadať vý-
bor ZO SZPB. Počas tejto schôdze 
si môžu členovia ZO vybaviť svoje 
záležitosti.

 predseda ZO SZPB Anton Greguss

Pozvánka na pravidelné posede-

nie baníkov

Dňa 28. januára 2011 o 16.00 
hod. (čiže o štyrach) sa uskutoční 
pravidelné stretnutie baníkov a ich 

priateľov v baníckej krčme u pána 
Karabellyho. Všetci ste srdečne ví-
taní. 

PS: Môžete doniest aj pacherá-
je ak Vám od sviatkov ešte nejaké 
ostali, čo ste nestihli pochltat.

Zostali len 
spomienky a 
odkaz jediný, 
chýbaš nám 
veľmi v kruhu 
našej rodiny.“

Dňa 24.1.2011 bude 5 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
náš dobrý a milovaný man-
žel, otec, starý otec a dedko 
Štefan Kacian z obce Banky. 
S láskou a v modlitbách na 
neho spomíname. Manžel-
ka, dcéra, vnučka Martinka 
s rodinou a vnuk Kamilko s 
rodinou. 

„Že čas rany 
zahojí, je len 
klamné zdanie, 
v srdci nám 
zostala bolesť a 
tiché spomína-
nie.“

Dňa 25.1.2011 uplynú 3 
roky, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, starký, svokor, 
syn a brat Ján Sliacky. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S úctou 
spomína celá rodina.

OZNAMY

Oznamy

Ani sme sa nenazdali a ubehol 
ďalší rok fungovania OZ Túlavá 
labka. Človek by si myslel, že mo-
rálne cítenie, láska a empatia bude 
u ľudí rásť rýchlosťou technického 
pokroku, ale, bohužiaľ, realita je 
iná. V roku 2010 sa nám podarilo 
pomôcť, či nájsť láskyplný domov 
237 zvieratkám. Mnohé z nich sa k 
nám, alebo do karanténnej stanice 
dostali v dezolátnom stave, choré, 
utýrané, ustráchané. 16 zvieratiek 
svoj boj o život prehralo. Mačiat-
ko s natrhnutou nohou, kocúrik 
nájdený hlboko v lese v škatuli 
previazanej drôtom, psy vyzerajú-
ce ako chodiace kostry, žijúce na 
krátkych reťaziach pri domoch, 
sučka vyhodená so šteniatkami v 
lese, psy vyhodené z áut, mačiatka 
hádzané o stenu, ďalšie nájdené v 
škatuli, či v igelitkách v kontajne-
roch a neskutočné množstvo ďal-
ších šialene smutných príbehov 
živých bytostí, ktorým sme mohli 
pomôcť a ukázať im, že nie všetci 
ľudia sú beštie, že takých beštií 
je menej a už sa nemusia človeka 
báť. 

Ako sme už viackrát v rámci na-
šej osvetovej činnosti písali, počet 
zvierat s neistým osudom rastie 
na úkor nezodpovednosti tých, 
ktorí sú za ich životy zodpoved-
ní, zvieratá sú na ulici vystavené 
týraniu, hladovaniu, chorobám a 

často, bohužiaľ, aj smrti.  Najrých-
lejším a najúčinnejším spôsobom 
ako zvieratá od takéhoto osudu 
uchrániť je ich kastrácia. V rámci 
nášho rozbehnutého kastračného 
programu sa nám podarilo takto 
pomôcť 38 mačičkám či už z ulice, 
alebo priamo u majiteľov a 7 suč-
kám. Väčšine z nich sme už našli 
nový domov. Pomáhame aj ľuďom, 
ktorí sa k tejto problematike sta-
vajú zodpovedne a chcú zabrániť 
neželaným potomstvám svojich 
zvieratiek. Čistokrvných psov, ale 
i krížencov je v slovenských útul-
koch a karanténnych staniciach 
neúrekom a denne zomierajú stov-
ky zvierat úplne zbytočne, len pre 
nezodpovednosť svojich majiteľov. 
Ak si i vy tento problém uvedo-
mujete a neviete ako postupovať, 
pokojne sa na nás obráťte - pomô-
žeme vám. 

Osobný kontakt s ľuďmi pova-
žujeme v rámci osvety za dôležitý, 
preto sa zúčastňujeme, ale i sami 
organizujeme rôzne kultúrne, či 
športové podujatia. Azda takým 
najväčším podujatím bol minido-
gtrekking na Hornej Rovni, kto-
rého sa zúčastnili ľudia z rôznych 
kútov Slovenska. I osvojiť zvieratá  
si k nám chodievajú ľudia z rôz-
nych miest, ktorí v živote v Banskej 
Štiavnici neboli, preto nás teší, že 
i takýmto spôsobom prispievame  

nielen k morálnej stránke nášho 
mesta, ale i k rozvoju jeho turiz-
mu. 

Čím ďalej, tým viac ľudí sa snaží 
pomáhať Túlavej labke. Bez nich 
by sa táto ušľachtilá činnosť nedala 
vykonávať. Pomôcť sa dá rôznymi 
spôsobmi:  fi nančne, materiálne, 
aktívne, prevozmi, dočasnou opa-
terou , inšpirovať sa môžete na 
našej stránke v sekcii Ďakujeme a 
Ako pomôcť. Každý, kto nám po-

mohol, každý krok našej činnosti, 
ako i osud každého zvieratka, je 
zdokumentovaný na našej stránke 
www.tulavalabka.sk 

Veríme, že zvieratiek v núdzi 
bude v roku 2011 menej a uvedo-
melejších ľudí čoraz viac. Prajeme 
vám i vašim štvornohým miláči-
kom rok plný spoločných a radost-
ných chvíľ.

Za OZ Túlavá labka

Ing. Zuzana Brzíková

Milí dvojnohí aj štvornohí priatelia 

Záchrancovia psíkov z OZ Túlavá labka
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Stredná odborná škola lesnícka 

Banská Štiavnica sa zapojila do 

ďalšieho projektu -Moderná škola 

- základ života.

Názov projektu : Moderná škola – 

základ života

Celkové výdavky projektu : 152 
263,75 eur ( 4 587 097,80 Sk )

Programové obdobie : 2007 - 
2013

Strategickým cieľom projektu 
je uskutočniť obsahovú prestavbu 
vzdelávania na škole s využitím 
inovovaných foriem a metód výuč-
by a tým pripraviť absolventa pre 
potreby vedomostnej spoločnosti. 
Strategický cieľ projektu kopíruje 
cieľ opatrenia defi novaný vo vý-
zve: „Inovovať obsah a metódy, 
skvalitniť výstupy vzdelávania pre 
potreby trhu práce vo vedomostnej 
spoločnosti“.
Špecifi cké ciele projektu sú :

1. vytvoriť a implementovať škol-
ský vzdelávací program strednej 
školy spoločne s inováciou didak-
tických pomôcok 

2. vytvoriť a zimplementovať 
školský vzdelávací program stred-
nej školy cez e-learningový portál 
pre premenu tradičnej školy na 
modernú

3. Vyškoliť pedagógov a zanaly-
zovať vzdelávací proces pre preme-
nu tradičnej školy 

na modernú
Všetky uvedené špecifi cké cie-

le projektu sú súčasťou jedného 
celku, ktorý smeruje k naplneniu 
strategického cieľa projektu, a to: 
„Uskutočniť obsahovú prestavbu 
vzdelávania na škole s využitím 
inovovaných foriem a metód vý-
učby a tým pripraviť absolventa 
pre potreby „ vedomostnej spo-
ločnosti.“ Projekt je zameraný na 
inováciu školského vzdelávacieho 
programu a metód výučby vybra-
ných predmetov s využitím inovo-
vaných didaktických prostriedkov 
a didaktickej techniky.K efektív-
nemu osvojovaniu si kľúčových 
kompetencií u žiakov je potrebná 
zmena obsahu a spôsobu vyučova-
nia, vyučovacích metód a stratégií 
smerom k aktívnemu, interaktív-
nemu a zážitkovému učeniu sa, 
ktoré je založené na skúsenosti a 
zároveň je prepojené so životom. V 
súčasnom pretechnizovanom svete 
je potreba ovládania práce s počí-
tačom enormná. Preto je jedným 
zo špecifi ckých cieľov vytvorenie 

e-learningového portálu slúžiaceho 
pre ostatné aktivity projektu. 

Inováciou didaktických 
prostriedkov dôjde k skvalitneniu 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 
ale k tomu je potrebné pripra-
viť pedagogických pracovníkov 
strednej školy na novú metódu 
vzdelávania tak, aby dokázali viac 
motivovať študenta k štúdiu a 
rozvíjaniu vlastných vedomostí a 
zároveň ho kvalitne pripraviť pre 
súčasný trh práce.

Naplnením všetkých špecifi c-
kých cieľov sa umožní dosiahnuť 
zatraktívnenie procesu vzdelá-
vania žiakov SŠ implementáciou 
inovovaných metód výučby s vy-
užitím inovovaných didaktických 
prostriedkov, čo zabezpečí inová-
ciu vzdelávania.
Cieľovými  skupinami sú :

Pedagogickí zamestnanci 
Pedagogickí pracovníci zapojení 

do projektu sú internými zamest-
nancami našej školy. Učitelia majú 
vysokoškolské vzdelanie. Keďže 
plánujeme školu premeniť na mo-
dernú, cieľovú skupinu tvoria aj 
učitelia. Predmetom projektu je ich 
školenie, vzhľadom na to, že mo-
derná forma vzdelávania si vyža-
duje moderný prístup. Školenie si 
však vyžaduje hlbší prístup, preto 
mu bude predchádzať komplexná 
analýza potrieb cieľovej skupiny.

Bez čiastočnej zmeny prístupu 
učiteľov k vyučovaciemu procesu 

by sme nedosiahli zmenu na po-
trebnej úrovni, preto ich zapojenie 
do cieľovej skupiny je dôležité z 
hľadiska dosiahnutia strategického 
cieľa projektu. 

Počet učiteľov zapojených do 
projektu = 16

Z toho počet žien = 6
Z toho počet mužov = 10
Všetci pedagógovia majú vyso-

koškolské vzdelanie. 
Žiaci strednej školy
Do projektu plánujeme zapojiť 

čo najviac žiakov našej školy, keďže 
premenu tradičnej školy na mo-
dernú chceme uskutočniť na celej 
našej škole. Celkovo do projektu 
plánujeme zapojiť 241 žiakov našej 
školy, čo tvorí 100 % z celkového 
počtu žiakov. Uvedomujeme si, že 
ak by sme do projektu zapojili iba 
jeden ročník, efekt by nebol dosta-
točný vzhľadom na to, že žiaci by 
sa v nasledovnom ročníku vrátili 
„do starých koľají“. Preto túto zme-
nu treba urobiť komplexne na celej 
škole pre všetkých žiakov.

Vek cieľovej skupiny je daný ve-
kovou štruktúrou žiakov v jednot-
livých ročníkoch. 

Do projektu sú zapojené roční-
ky: prvý, druhý, tretí, štvrtý.

Manager publicity projektu: 

Ing. Miroslav Uhrin

Moderná škola – základ života
MÚZEÁ
starý zámok
utorok- sobota 8:00 - 16:00

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

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 8.00 - 16.00
mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00

8:00 - 16:00
kammerhof
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok sobota, 13.00, 

múzeum vo svätom antone
utorok - sobota 8.00 - 15.00

BMP
Zatvorené, vstup len pre deň 
vopred nahlásené skupiny 
(min. 5 osôb)

Múzeá otváracie hodiny
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Sobota 22.1.2011

TACHO
Komédia, Česko,2010,87 min. MP- 12 Vstupné : 2,50 euro
Landa si zahral hlavnú úlohu pretekára rallye Alexa Bolda, ktorý si ne-
dokáže svoj život predstaviť bez športového jazdenia a všetko tomu 
podriaďuje. Po havárii, pri ktorej sa ťažko zraní jeho spolujazdec, sa 
Alexov manažér zúfalo snaží nájsť náhradníka, pretože sa blížia naj-
dôležitejšie preteky sezóny. Alex chce na rallye v Nitre nastúpiť za kaž-
dú cenu, aj napriek zákazu lekára. "Je desatinový autista, jeho vtípky 
sú nevtipné. Landov Alex sedí za volantom súťažne už 15 rokov, ale 
najvyšší stupienok mu vždy ušiel o vlások. Po zistení, že má nádor na 
mozgu a osudovom stretnutí s rovnako chorým dievčaťom, sa Alex 
prekvapivo rozhodne, že svoj životný štart absolvuje práve so ženou v 
úlohe spolujazdca - s úplne neskúsenou, ale k víťazstvu odhodlanou 
Luciou.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 27.1.2011

DEADLINE
Komédia, USA, 2010, 95 min. MP -12 Vstupné: 2,30 euro
Úspešný architekt chce stihnúť narodenie prvého potomka a v tejto 
významnej chvíli byť s nádhernou manželkou /Robert Downey Jr. a 
Michelle Monaghan/. S Ethanom sa stretáva na parkovisku letiska, keď 
mu jeho šofér odtrhne dvere auta. Tento stoik so psíkom v ruke sa len 
poteší, keď zistí, že v lietadle sedí za svojím novým „priateľom“ Petrom. 
Nestihnú však ani naštartovať a Petra uzemní letecká bezpečnostná 
služba, ktorá ho podozrieva z terorizmu. Ethan bude Petra dostávať do 
podobných problémov ďalších pár nasledujúcich dní. Peter sa rozhod-
ne využiť jeho pomoc a auto a prejsť do Los Angeles s čudákom, ktorý 
o sebe vyhlasuje, že je hercom, má dvadsaťtri a popol svojho otca nosí 
v nádobe na kávu.
Neustále úteky a návraty, strata nervov a odpúšťanie, rezignáciu strie-
dajú výčitky svedomia. 
V tejto roadmovie nehľadajte hlboké posolstvo, zmenu alebo obrode-
nie hrdinov. Cesta, ktorú sprevádza americké indie dvadsiateho prvé-
ho storočia i oldschool rock, je samotným zážitkom.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Kurz Jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v dennom živote
Vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhof-
skej ul.č.1
Od 16:15 hod - I. stupeň – začiatočníci
Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí
Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová
Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, 
tel.č.:045/6790362, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk

Pozvánka na vystúpenie žiakov ZUŠ
Pozývame vás na polročné predstavenie žiakov LDO ZUŠ , ktoré sa 
uskutoční 27.1.2011 o 15:00 hod v Kine Akademik.

Pozvánka na zápis do LDO ZUŠ
Pozývame vás na zápis do Literárno-dramatického odboru ZUŠ – II. 
stupeň. Prihlásiť sa môžu záujemcovia vo veku od 14 rokov a vyš-
šie.
Zapísať sa môžete v triede Ludky Klimkovej ,v LDO-ZUŠ.
Zápis bude prebiehať od 24.1.2011 do konca februára.

KINO AKADEMIK

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM POZÝVA

Do redakcie Štiavnických novín 
sme dostali stanovisko od Že-
lezníc Slovenskej republiky ako 
reakciu na podnet od obyvate-
ľov Banskej Štiavnice, v ktorom 
vyjadrujú nespokojnosť s vyu-
žívaním priestorov Železničnej 
stanice v Banskej Štiavnici, 
Občianskym združením (OZ) 
Štokovec, ich vyjadrenie vám 
prinášame:

Odpoveď:

Železnice Slovenskej republiky 
prijali list, v ktorom občania Ban-
skej Štiavnice vyjadrujú nespokoj-
nosť s využívaním staničnej budovy 
– čakárne a priľahlých priestorov 
Železničnej stanice Banská Štiav-
nica, Občianskym združením (OZ) 
Štokovec. Po prešetrení uvádzame 
nasledovné:

V budove Železničnej stanice 
Banská Štiavnica Železnice SR pre 

potreby zabezpečenia prevádzky 
využívajú dopravnú kanceláriu. Pre 
potreby cestujúcej verejnosti slúži 
čakáreň a verejné prevádzky vyu-
žívajú dopravnú kanceláriu a pre 
potreby cestujúcej verejnosti slúži 
čakáreň a verejné sociálne zariade-
nie. Priestory čakárne sú otvorené 
počas predaja cestovných lístkov 
(Po – So: 5:30 – 16:40 hod., Ne: 5,30 
– 19,10 hod.), o čom sú cestujúci 
informovaní výveskou na vchodo-
vých dverách. V ostatnom čase je 
čakáreň uzamknutá.

ŽSR pripravujú dlhodobú revi-
talizáciu a kultiváciu objektu Že-
lezničnej stanice Banská Štiavnica. 
Občianske združenie Štokovec, 
priestor pre kultúru, ktoré vedie 
nekomerčné kultúrne aktivity s 
profesionálmi z odboru dejín, teó-
rie umenia a histórie, umelcami a 
vysokoškolskými pedagógmi, pre-
javilo záujem smerovať tieto aktivi-

ty do priestorov objektu železničnej 
stanice.

ŽSR uzatvorili s Občianskym 
združením nájomnú zmluvu k pre-
nájmu zasadačky a malého skladu 
pre účely umiestnenia nábytku a 
technického zariadenia. Zmluva 
je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Súčasne Občianske združenie po-
žiadalo o dlhodobý prenájom bu-
dovy železničnej stanice Banská 
Štiavnica ako celku. K tejto žiadosti 
boli zo strany nájomcu priložené, 
ako prílohy, architektonické návrhy 
riešenia usporiadania miestností s 
účelom ich využitia v budúcnosti. 
Uzatvorenie zmluvného vzťahu je v 
štádiu prípravy.

K usporadúvaniu kultúrnych 
akcií v súčasnosti, pri ktorých sú 
užívané nebytové priestory nad rá-
mec uzatvoreného dlhodobého ná-
jomného vzťahu, rieši organizačná 
zložka ŽSR s nájomcom zmluvami 

o krátkodobom prenájme.
   K riešeniu skutočností, uvádza-

ných vo vašom liste, bola vykona-
ná kontrola zamestnancami ŽSR. 
Pri kontrole neboli zistené žiadne 
nedostatky v užívaní nebytových 
priestorov – priestory pre cestujúcu 
verejnosť boli voľné, čisté, bez zá-
važných obmedzení. Počas kultúr-
nych aktivít Občianskeho združe-
nia Štokovec využívalo aj priestory 
čakárne a nástupišťa. Z toho dô-
vodu boli tieto aktivity starostlivo 
konzultované so zamestnancami 
ŽSR a boli zahrnuté aj v zmluve o 
krátkodobom prenájme. Priestor 
bol cestujúcim voľne prístupný, čo 
bolo aj zámerom kultúrnych aktivít 
– návštevníkom stanice touto ne-
tradičnou formou oboznámiť s prá-
cou a výsledkami umelcov. Podanie 
uzatvárame ako neopodstatnené.

Ing. Miroslav Pleceník 

riaditeľ Odboru interného auditu ŽSR

Železničná stanica v Banskej Štiavnici
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Oznam

Až do roku 1873, t.j. do obnove-
nia prevádzky na úzkokoľajnej 
železnici, slúžila budova ako 
zájazdová stanica pre dostavní-
ky, ktoré obstarávali poštovú a 
osobnú dopravu. 

Ing. Vojtech Hell sa narodil 26.9. 
1910 v Banskej Štiavnici. Bol ma-
jiteľom fi rmy Hell veľkoobchod s 
vínom, pivom a výroba liehovín v 
dome č. 55/III (č.8)v Banskej Štiav-
nici. V roku 1941 bol jeho podnik 
arizovaný. Po druhej svetovej vojne 
bol národným správcom podniku 
a v roku 1947 mu jeho majetko-
vý podiel opäť vrátili. Po februári 
1948 bol podnik znárodnený. Ing. 
Vojtech Hell pôsobil ako komerčný 
inžinier. 

Spomienka z detského veku 9 
ročného P. Gemeinera na Hellevskú 
rodinu. „Chodieval som ku Hellov-
com hrávať šachy s ich synom Pa-
ľom. Pamätám si ho ako blonďáka, 
mal krásne hračky, na tú dobu v 
Štiavnici nevídané. Mechanické. Aj 
ja som mal už vtedy elektrický vlá-
čik – ibaže nefungoval. Jemu fun-
govalo všetko. Ďalej si pamätám, že 
mal veľmi peknú mamu- myslím, 
že sa volala Marion a utkvela mi v 
pamäti tiež ako blondína. Tiež mali 
pekný byt, kvalitne zariadený. Vošlo 
sa k nim veľkou bránou a potom cez 
dvor, na poschodie. Potom si spo-
mínam, že Hellovci odišli do Košíc 
a Paľo sa stal technickým inžinie-
rom“. 
A čo bolo ďalej a kto tam býval? 

Oslovil som Danku Ozankovú Iva-

ničovú. Danka, ako si spomínaš na 

bývanie v Hellom dome?

Naša rodina Ivaničová sa presťa-
hovala v roku 1960 zo Šindlerky do 
Hellovho domu na Akademickej 
ulici v Banskej Štiavnici. Vždy keď 
idem Akademickou ulicou popri 
kostole a prichádzam ku Starej poš-
te (Hellov dom), pichne ma pri srd-
ci a spomínam na život v Hellovom 
dome. Bol to krásny veľký dom s 
dvoma dvormi a veľkou záhradou, 
priestrannými pivnicami, v ktorých 
bol sklad liehovín, šéfoval tam pán 
Moravčík, neskôr pán Bendl, Ke-
resteš a keď sa sklad presťahoval, 
bolo tam papiernictvo.

V zadnom dvore bývala rodina 
Austínová, boli to Nemci a vždy 
keď sa vrátili z dovolenky z Nemec-

ka, doniesli všetkým deťom z dvora 
žuvačky, ktoré nemali ani v Tuze-
xe. Vedľa nich bývala železničiar-
ka Katka Neumanová, ktorá mala 
krásneho bieleho psa menom Čepy. 
Oproti nej bývala rodina Imricha 
Grolmusa, ktorá mala dvoch synov. 
V strede dvora býval pán Rajčok s 
p. Chovanovou, pán Rajčok strážil 
záhradu a vždy nás z nej vyhnal. 
V prednom dvore sme bývali my, 
Ivaničovci. Otec Ondrej bol baník 
a ešte premietal fi lmy ( chodil som 
mu pomáhať pri premietaní fi lmov 
do Katolíckeho spolku, pozn. auto-
ra) a mamka Irena pracovala v kine 
ako uvádzačka. Mali 5 detí: Ferka, 
Danu, Oľgu, Milana a Janu. Keď 
sme sa v 60. rokoch nasťahovali do 
bytu, ktorý mal 2 veľké izby, kúpeľ-
ňu, špajzu a kuchyňu takú veľkú, že 
sme sa mohli hrať blchu okolo stola, 
bolo to niečo super (predtým sme 
všetci bývali v jednej izbe). Bol tam 
aj veľký balkón tzv. gang. Oproti 
nám bývala rodina Štefana Červeňa 
s manželkou, ktorá zbierala bylinky 
a varila z nich mastičky a čaje. Nie-
kedy to strašne smrdelo, ale keď si 
nejaké decko rozbilo kolená, už nás 
tým natierala alebo varila čajík na 
boľavé hrdlo. Na druhej strane dvo-
ra na dlhom gangu bývala rodina 
Krkošová s dvomi dievčatami, vedľa 
zdravotná sestra Retzerová s dcérou 
Martou Boháčovou s dvoma deťmi, 
neskôr sa presťahovali do zadného 
dvora. Na konci balkóna býval ďalší 
železničiar pán Zeman s manželkou 
Annou, ktorá bola kaderníčka. Boli 
to výmyselníci. Mali jednu sliepku a 
tú zaviazali na remienky a púšťali ju 
z balkóna do dvora. Starý pán, žena 
ho volala Fafi , zobral sliepku pod 
pazuchu a išiel ju popásť ku Ma-
terskej škôlke pod Baníckou školou 
(smiech). (Materská škôlka zbúraná 
a teraz je tam platené parkovisko, 
pozn. autora). Danka, takže bolo 
veselo na dvore, ale spomínaj ďalej.

Neskôr sa niektorí odsťahovali a 

prišla tam bývať rodina Vlada Erne-
ka (Špeky), dobrovoľný hasič, vedľa 
prišiel bývať pán Mokuš, ktorý bol 
hudobný učiteľ, rezbár a hvezdár a 
po ňom tam bývala rod. Kartíková. 
Vedľa nás sa neskôr nasťahovala 
rod. Glaubafová a do zadnej časti sa 
nasťahovala pani Vladárová. 

Bývali sme tam 20 rokov. Žilo sa 
tam veľmi dobre. Deti sa mali kde 
vypochabiť, záhrada bola naša a 
mamy posedávali na lavičke, odkiaľ 
dávali na nás pozor. V záhrade bolo 
veľa ovocných stromov. ( neskôr si 
v tejto záhrade postavili domy rod.
Švidroňová, a rod. Píšová, poz. au-
tora).

Ak sme ovocie neobrali ešte ze-
lené, tak naše mamy to dooberali 
a rozdelili medzi všetkých susedov, 
alebo uvarili lekvár a rozdelili do 
každej rodiny. Susedia si pomáhali, 
ako vedeli a vždy sa snažili, aby bolo 
dobre. Žili sme tu ako jedna rodina. 
Keď som sa vydala v r. 1975 za Imri-
cha Ozanka a odišla z domu, vždy 
som sa rada vracala aj s mojimi 2 
dcérami Andreou a Michaelou.

Rodičia tam bývali do r. 1981, 
vtedy sa prepadla klenba pod naším 
bytom a museli sa presťahovať. Ne-
skôr poodchádzali aj ostatní susedia 
a dom začal chátrať. Ktovie, či sa 
ešte niekedy dá do poriadku a bude 
taký slávny ako voľakedy. Stará poš-
ta, v ktorej sa prepriahali kone na 
dostavníku.
Danka, ďakujem ti veľmi pekne za 

milú spomienku na Hellov dom a 

kto býval v ňom.

Veľká škoda, že sa nepodaril rea-
lizovať pripravený zámer, aby v tom-
to dome bolo Poštové múzeum SR. 
Žiaľ, koníky prepriahli, ale zastali aj 
so zámerom v B. Bystrici.  Pracuje-
me na budúcom článku „Kto, kde 
býval v Bryndziarni. Spoluautori: 
Peter Gemeiner a L. Schneider. Pri-
pravované možno do knihy „Suse-
dia a kto kde býval v Štiavnici“. 

Vladimír Poprac roku Pána 2011

Potulky starobylou Štiavnicou
Dom č.8. (55/ III) Stará pošta, Klauserov,  Hellov dom, na Akademickej ulici 

Oznam Plaváreň
Mestské kúpele – plaváreň,  

Mládežnícka 10, Banská Štiavnica 
ZMENA OTVÁRACÍCH  HODÍN PRE 

BAZÉN

Pondelok: sanitárny 
Utorok:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Streda:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Štvrtok:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Piatok:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Sobota:  8.00 hod. – 21.00 hod.
Nedeľa: 14.00 hod. – 20.00 

hod.
Vstupné: 

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

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

pov/20 €
Permanentka dospelí: 10 vstu-

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

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

vstupov/ 8 €
Permanentka členovia SZPB, 

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

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

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

1,50 € 
Sušenie vlasov: 0,20 €

Sauna:

Dospelí: 3,40 €/hod., 6,00 €/2 
hod.

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

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

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

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

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

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

Bližšie info na t.č.: 045/691 27 24

MESTSKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ 

ŠTIAVNICI

ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku 
Drieňová 
Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.30- 15.00
Utorok    : 8.30- 15.00
Streda     : 8.30-  17.00
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok : 9.00- 16.30
Tel.č: 045/2909035, mailová ad-

resa: kniznica@banskastiavnica.sk

F
o

to
: V

. P
o

p
ra

c

Hellov dom
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Zimné Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v plávaní

Stolný tenisti LN TRADE odo-
hrali na svojich stoloch majstrov-
ský zápas s Kremnicou "C". Toto 
bol jediný súper, s ktorým druž-
stvo LN TRADE v jesennej časti 
V. ligy stolného tenisu prehralo, 
a to v pomere 10:8. Tentokrát sa 
stretnutie odohralo na stoloch LN 
TRADE a v priamom zápase o 
prvé miesto LN TRADE vyhralo 

pred početnou diváckou kulisou 
po 3,5 hodinovej dráme v pomere 
11:7, a dostalo sa tak na I. miesto v 
tabuľke. Výborný výkon podali Ján 
Dobrovič a Sedilek. 

Ďalší zápas odohrá LN TRADE 
na domácich stoloch 30.1. a to pro-
ti družstvu Žiar "C".
LN TRADE - Kremnica "C" 11:7

Body za LN TRADE: štvorhra: 

Dobrovičovci Ján + Martin
dvojhry: 

Sedilek, Dobrovič Ján po 3, Pro-
kaj, Dobrovič Martin po 2

JS

LN TRADE na I. mieste v V. lige stolného tenisu

Tradične každý rok sa v ma-
ďarskom mestečku Vác behá 
Mikulášsky beh. Bolo tomu 
tak aj koncom minulého roka. 
Na 11,5 km trať sa postavilo 
357 bežcov, medzi nimi aj traja 
Štiavničania.  Pretek sa konal v 
nedeľu 5.12.2010 za mrazivého 
počasia. 

Výsledky: Muži do 39 rokov: 142. 

Ladziansky Miroslav

Muži nad 40 rokov: 6. Matis Daniel, 

10. Kozák Peter

Všetci pretekári bežali za TA-
NÁD SPORT Banská Štiavnica

Na Luciu 11.12. v sobotu sa v 
obci Rybník nad Hronom konal 1. 
ročník cestného behu obcou na 10 
km. Zišlo sa tu 50 bežcov. 
V kat. M – nad 40 rokov: 3. Matis 

Daniel – TANAD SPORT B.Štiavnica

Vianočný beh mesta Lučenec.  
Bežal sa jeho 43. ročník, na Štefana 
26.12.2010. Trate boli od 5 km do 
20 km. Na 5 km bez rozdielu veku 
sa na 5.mieste umiestnil Prokein 
Martin z Banskej Štiavnice.  Na 10 
km trati v kat. M – nad 40 rokov sa 
na 5. mieste umiestnil Matis Daniel 
– Tanad Sport B.Štiavnica. Na pre-
tek sa postavilo 220 bežcov z Poľ-

ska, Maďarska a Slovenska.
Bežali sa aj silvestrovské behy, 

16. ročník sa bežal v obci Veľké 
Vozokany (okr. Zlaté Moravce). Za 
hustého sneženia sa bežalo 9,6 km. 
Zišlo sa tu 56 bežcov. V kat. nad 40 
rokov muži: 1. miesto  Matis Dani-
el – Tanád Sport Banská Štiavnica 
(obhájil vlaňajšie víťazstvo).
V kat. mužov nad 70 rokov:

1. miesto Cengel Juraj – B.Štia-

vnica

Jeden z najťažších silvestrovských 
behov je na Zobor. Už jeho 24. roč-
ník sa bežal 31.12.2010. Trať meria 
3 km a prevýšenie má 262 m. Tra-
ťový rekord tu drží Banskoštiavni-
čan, bývalý vynikajúci atlét – bežec, 
dnes organizátor Štefultovskej – 10 
ky Milan Potančok z roku 1994 čas 
13:21. Na tomto preteku sa Štiavni-
čania zúčastňujú pravidelne.
Registrované ženy: 1.miesto Soli-

varská Pavla – B.Štiavnica – 18:37

Muži nad 45 rokov: 2.miesto Matis 

Daniel – Tanád Sport B.Štiavnica  - 

17:41

Muži nad 70 rokov: 1.miesto Cen-

gel Juraj – B.Štiavnica – 29:21

Bežalo sa aj na ďalších miestach 
na Slovensku, 14. ročník Silves-
trovského behu ulicami Michalovej 

(okr. Brezno).
Muži nad 65 rokov: 3. Nagy Mikuláš 

– B.Štiavnica

22. ročník Silvestrovského behu 
medzi bratislavskými mostmi. Be-
žalo sa tu bez vekových kategórií 
na 10 km trati. Na štart sa postavilo 
505 mužov a 81 žien.
Výsledky: muži: 176. Nemčok Rado 

– Triaxx Bratislava

365. Prefertus Robert – Tanád 

Sport – B.Štiavnica

366. Mozola Ján – Tanád Sport – 

B.Štiavnica

V obci Hostie neďaleko Zla-
tých Moraviec sa konal cestný beh 
obcou, 66. ročník Memoriálu M. 
Jurku a M. Olejára. Boli to dvaja 
partizáni, ktorí padli v bojoch pri 
tejto obci. Na 9 km trať sa postavilo 
vyše 40 pretekárov. V kat. M 40-50 
roční sa Daniel Matis umiestnil na 
2.mieste a Juraj Cenger absolvoval 
celú trať a bol najstarším účastní-
kom podujatia.

red

Na Vianoce a Silvestra sa behalo

V dňoch 17. – 19. 12. 2010 sa usku-
točnili v priestoroch Trenčianskej  
plavárne s 25 m bazénom  Zimné 
majstrovstvá SR juniorov a seniorov. 
Na týchto pretekoch štartovali plavci 
z 53 plaveckých klubov z celého Slo-
venska. Na pretekoch sa zúčastnili aj 
plavci nášho plaveckého klubu z B. 
Štiavnice. Prinášame ich výsledky. 
Kategória juniori : 

Adamský Marián  - 1994 

50 m prsia - 31.88 13.

100 m prsia - 1:08.26 6.
200 m prsia - 2:38.22 11.
50 m motýľ - 27.67 25.
100 m poloha – 1:02.46 8.
200 m poloha - 2.18.37 10.

Konečný Marek – 1994

100 m prsia - 1:18.98 21.
200 m prsia - 2:55.27 23.

Hriňák Dávid – 1993

50 m voľný sp. -26.41 41.
50 m motýľ - 27.11 12.
100 m motýľ - 1:02.89 18.

100 m poloha- 1:09.29 23.
200 m poloha- 2:26.09 18.

Berlanský Matúš – 1997

800 m voľný sp. - 10:10.82 22.
200 m znak - 2:34.00 22.
100 m prsia - 1:18.15 19.
200 m prsia- 2:46.21 15.

Kategória juniorky:

Tenkelová Denisa – 1995

50 m voľný sp. - 28.15 3.
100 m voľný sp. - 1:00.54 3.
50 m znak - 30.86 2.

100 m znak - 1:07.42 3.
200 m znak- 2:26.69 2.
50 m motýľ - 30.12 3.
200 m motýľ - 2:33.93 4. 
100 m poloha - 1:07.90 2.

Maruniaková Monika – 1996

50 m motýľ - 31.83 27.
100 m motýľ - 1:11.09  11.
200 m motýľ - 2:41.67 7.
100 m poloha - 1:13.19. 8.
200 m poloha - 2:38.15 12.
400 m poloha -    5:37.78 10.
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Doprava tovaru dodávkou do  
1,5 t, tel.č.: 0908 618 563

Predám fenu NO, vek. 10 mes.  
vhodná na stráženie, cena doho-
dou, tel.č.: 0902 782 280

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

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

Predám pračku lacno, tel.č.:  
0908 287 682

INZERCIA

Inzercia

Kariéra

Realityyyyyyy

Prenajmem garáž v 
Banskej Štiavnici na 
Drieňovej, ul. Energe-
tikov. Mesačný nájom 
33,19 €. Kontakt: 0905 
912 125.

Ponúkam na predaj 
stavebný pozemok v 
Banskej Štiavnici a 
1-izbový byt na Zig-
mund šachte, tel.č. 
0905 418 616

Vybavíme úvery – le-
asing na ojazdené autá 
od roku výr. 2000 až do 
výšky 33 000 €. Rýchlo 
a jednoducho. Credit 
Forex, tel.č.: 0915 740 
261, 0903 
547 471

Prerábanie bytov 
– bytových jadier, 
vodoinštalácia, 
omietky, podlahy – 
poradenstvo, tel.č.: 
0907 332 499

Inzerujte v Štiavnických 

novinách

Riadková inzercia 1 slovo/0,20 €

Plošná inzercia 1 cm²/0,50 €

Viac info na 

www.banskastiavnica.sk, 

príp. na tel.č.: 045/6790388 

alebo 0918 688 850

Otváram malé jasličky a 
s láskou sa postarám o Vaše detičky 

(v centre Banskej Štiavnice)

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek 
otázok ma
kontaktujte na tel. č. 0949163419,
alebo mailom: 
svetlikovamariana@gmail.com 

Teším sa na Vás  Mariana Svetlíková

9,

Kúpim 1-izbový byt (lokalita  
Dolná ul., Križovatka, Povrazník), 
tel.č.: 0910 957 557

Predám 2-izbový byt v OV na  
Ul. Dolná v BŠ, 3.posch. po rekon-
štrukcii, tel.č.: 0904 255 355

Predám garáž na Povrazníku,  
tel.č.: 0904 025 672

Dám do prenájmu garzónku –  
Križovatka, priestor na podnikanie 
2x 48m2/skladový priestor, tel.č.: 
0908 288 582

Predám dom na chalupu v obci  
Beľuj, cena 15 000 €, tel.č.: 0949 566 

097
Predám 2-izbový tehlový byt v  

BŠ, pôvodný stav, len výmena plas-
tových okien, OV, 48,44 m2, cena 
24 000 €, tel.č.: 0903 218 711

Predám 2-izbový byt s balkónom   
60 m2 OV čiastočne prerobený, 
cena dohodou, tel.č.: 0903 566 913

Od 1.3.2011 hľadám prácu vo- 
diča os. automobilu s možnosťou 
parkovania vo vlastnej garáži ako 
aj vodiča skup. C s možnosťou 
jazdiť na nákladných vozidlách, 
tel.č.: 0910 933 916

Firma INTEMON s. r. o., BŠ,  
prijme do zamestnania kuriča. 
Nástup ihneď. Plat dohodu, vý-
plata týždenná, tel.č.: 0911 608 
999

Ponúkam 6 km od Banskej  
Štiavnice 5 árov oploteného po-
zemku + na ňom murované zá-
klady nízkoenergetického domu 
12x16m, zasadené do terénu + 
základy sú zhora ohraničené 120 
cm vysokou atikou + v podzemí 
je už 100 m3 vybetónovaného 
krytého zásobníka teplej vody. 
Je možnosť prikúpiť výmeru po-
zemku. Telefón 02/54 775 158 
alebo 0907 087 983.

Directreal Top hľadá pre svo- 
jich klientov nehnuteľnosti. 
Nájdete nás na ul. Križovatka 5, 
tel.č.: 0908 906 704


