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InzercIa

Zamestnanosť je významným 
ukazovateľom životnej úrovne 
u nás. 

Preto je dôležité, aby sa vytvárali 
nové pracovné miesta a tým sa zni-
žovala miera nezamestnanosti. O 
nástrojoch aktívnej politiky trhu prá-
ce sme sa opýtali riaditeľa Úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej 

Štiavnici Ing. Štefana Filipa.
Pán riaditeľ, aké sú hlavné nástro-
je APTP pre nezamestnaných?
Hlavnými nástrojmi trhu práce pre 
evidovaných nezamestnaných v 
zmysle novely č.96/2013 zákona 
č.5/2004 Z.z. o službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov platnej od 1.5.2013 sú:

§ 49 Príspevok na SZČ (samostatne 
zárobková činnosť)
- pre uchádzača o zamestnanie 
(UoZ) vedeného v evidencii najme-
nej 3 mesiace
- UoZ vedený v evidencii najmenej 
12 mesiacov (ak 6 mesiacov pred 
zaradením do evidencie UoZ pre-
rušil alebo skončil prevádzkovanie 
SZČ)

V Štiavnických novinách sme 
uverejňovali a podrobne infor-
movali o havárii oporného 
múru, ktorý sa zrútil aj s 
časťou miestnej komunikácie 
na ulici Starozámocká.

K tejto udalosti došlo dňa 
11.3.2013. Po úvodných zabezpe-
čovacích statických prácach a ha-
varijných opatreniach nasledovalo 
vypracovanie statického posudku a 
výber dodávateľa stavebných prác 
v zmysle zákona o verejnom obsta-
rávaní. Primátorka mesta sa dňa 
9.4.2013 obrátila listom  na mi-
nistra financií Slovenskej republi-
ky so žiadosťou o mimoriadnu po- moc na zabezpečenie financovania havarijnej udalosti.

•3.str.

Zrekonštruovaný oporný múr foto Michal Kríž

•3.str.

Havarijný stav ulice 
Starozámocká odstránený

Vytváranie nových pracovných miest
Pozvánka 

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 18. júla 2013 (štvrtok) o 
13.hod. Zasadnutie sa uskutoční 
v zasadacej miestnosti historickej 
radnice, prízemie č.dv. 4. 

 Mgr. Nadežda Babiaková v. r.
primátorka mesta

20 výročie zápisu Banskej Štiavnice
a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Redakčná 
prestávka

Je tu čas dovoleniek a letných 
prázdnin. Oznamujeme čitate-
ľom Štiavnických novín, že od 
15.7.2013 do 12.8.2013 bude 
mať redakcia ŠN redakčnú pre-
stávku. Najbližšie číslo ŠN vyjde 
vo štvrtok 15.8.2013. Prajeme 
Vám príjemné chvíle strávené po-
čas letných prázdnin a veľa no-
vých zážitkov z dovoleniek. 

Michal Kríž, šéfredaktor 
a redakčná rada ŠN

Oznam
Z dôvodu konania sa poduja-
tia Štiavnický živý šach sa Denné 
sprevádzanie uskutoční 14.7., nie 
13.7. ako sa pôvodne plánovalo. 
Za pochopenie ďakujeme.
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z programu
primátorky

8. 7.
Podávanie podnetov na udelenie 
verejných ocenení mesta Banská 
Štiavnica
Na základe Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Banská Štiavnica 
č.2/2009 Štatútu mesta Banská Štiav-
nica vyzývame občanov a inštitúcie na 
predloženie podnetov, odporučení na 
udelenie:
a/ Čestného občianstva mesta Ban-
ská Štiavnica
V zmysle citovaného nariadenia čest-
ne občianstvo mesta Banská Štiavni-
ca možno udeliť osobám, ktoré sa vý-
znamným spôsobom zaslúžili o rozvoj 
mesta a šírenie jeho dobrého mena v 
SR a v zahraničí.
b/ Ceny za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta Banská 
Štiavnica
V zmysle citovaného nariadenia 
Cenu za záchranu kultúrneho de-
dičstva a rozvoj mesta možno ude-
liť osobám, ktoré sa významným 
spôsobom zaslúžili o záchranu hod-
nôt kultúrneho dedičstva v regió-
ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 
mesta Banská Štiavnica.
c/ Výročnej ceny mesta Banská 
Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle cito-
vaného nariadenia môže udeliť obča-
nom mesta, ktorí sa výrazným spô-
sobom zaslúžili o rozvoj mesta, alebo 
šírenie jeho dobrého mena v SR alebo 
v zahraničí.
Občania a inštitúcie môžu svoje 
podnety na udelenie čestného ob-
čianstva mesta a cien mesta Ban-
ská Štiavnica podať poštou, alebo 
osobne do 31.júla 2013 na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 
nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica, 
msu@banskastiavnica.sk.
Podnet musí obsahovať:
• názov verejného ocenenia
• identifikačné údaje oceňovaného – 
meno a priezvisko osoby alebo ná-
zov spoločnosti, adresa
• dôvod zásluhy verejného ocenenia
• identifikačné údaje podávateľa 
podnetu -  meno a priezvisko, ad-
resa
Podnetmi sa budú zaoberať mest-
ská rada a primátorka mesta, ktorí 
v zmysle nariadenia mesta podajú 
návrhy na udelenie čestného ob-
čianstva a cien mesta na rozhodnu-
tie mestskému zastupiteľstvu.
 MsÚ

Výročné ceny mesta 

Národný výstup 
na Sitno
V nedeľu 21.7.2013 sa uskutoč-
ní už 12. ročník Národného vý-
stupu na Sitno. Organizuje ho 
Dom Matice Slovenskej v Levi-
ciach, MO MS v Banskej Štiav-
nici, Štiavnických Baniach, Žar-
novici a Prenčove. Začiatok 
podujatia je o 11:00 na vrcho-
le Sitna a program bude pokra-
čovať na hrádzi tajchu Počúvadlo 
od 14:00, kde vystúpia aj viaceré 
folklórne súbory. 

Ján Novák 

Štiavnický kros 
triatlon
21 rokov po prvom kros 
triatlone v Európe Vás opäť 
pozývame na obnovený 
pretek v krásnej prírode 
Štiavnických vrchov. 

Štiavnický kros triatlon sa usku-
toční dňa 27.7.2013 v rekreač-
nej časti Richňavské jazerá a ich 
okolí so začiatkom o 12:00 ho-
dine. Prvou disciplínou je pláva-
nie – 1000 m (2 x 500 m okruhy 
vo Veľkej Richňave), pod palcom 
rod. Nemčoková. Druhou disciplí-
nou je cyklistka – 25 km (2 x 12,5 
km okruhy, v okolí Štiavnických 
Baní a Banskej Štiavnice), tra-
dične dobrú prácu odvedie Miro 
Osvald s priateľmi a treťou bude 
beh – 8 km (2 x 4 km okruhy, oko-
lie Richňavských tajchov), takmer 
profesionálnu prácu určite odve-
die Bohuš Melicherčík s fundova-
nými spolupracovníkmi.
Kategórie sú: muži, ženy,  veterá-
ni – muži a ženy, štafety a junio-
ri, (juniorky – polovičné vzdiale-
nosti). Prvá cena  400 € - muži, 
ženy a celková hodnota ostaných 
finančných cien v hodnote 3 120 
€. Štartovné pre jednotlivcov je 
10.- €, štafety 20.- €. pričom vý-
ťažok zo štartovného bude pou-
žitý na nákup prístroja na liečbu 
novorodeneckej žltačky pre potre-
by novorodeneckej časti Gyneko-
logicko-pôrodníckeho oddelenia 
v Banskej Štiavnici.  Hlavným or-
ganizátorom podujatia je Mesto 
Banská Štiavnica za výdatnej po-
moci Vlada Popraca ml. a jeho 
priateľov z Bratislavy. Sponzo-
ri: Anext a Poštová banka.www.
stiavnickykrostriatlon.sk 

Vlado Nemčok     

Zasadnutie redakčnej rady VIO  �
TV.
Pracovné stretnutie k vypraco- �
vaným podkladom pre SARIO 
- Slovenskej agentúry pre roz-
voj investícií a obchodu pre mož-
ných investorov v meste.
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia.   
9. 7.
Riešenie investičných akcií v  �
meste.
Pracovné stretnutie k možnos- �
ti vytvorenia projektu Labora-
tórium Sociálnej Transformácie 
(LSP v Banskej Štiavnici).
Pracovné stretnutie k postupu  �
prác na projekte ROP – Regio-
nálneho operačného programu 
– Podpora infraštruktúry ces-
tovného ruchu v štiavnickom re-
gióne.
Valné zhromaždenie Bytovej  �
správy, s.r.o. Banská Štiavnica.
Účasť na oslavách životného ju- �
bilea 50. rokov Ing. Erika Som-
bathyho.    
10. 7.
Rokovanie na VÚC BBSK k ROP  �
ohľadne ďalšieho riešenia pro-
jektu - Podpora infraštruktúry 
cestovného ruchu v štiavnickom 
regióne.   
Posledná rozlúčka s Ing. Lam- �
bertom Joklom.
Pracovné stretnutie k výstavbe  �
Tesca na sídlisku Drieňová a k 
úprave Domu smútku Frauen-
berg.   
11. 7. 
Pracovné stretnutie so zástupca- �
mi Hudobnej a umeleckej akadé-
mie Jána Albrechta ohľadne pre-
nájmu priestorov.
Uskutočnilo sa zasadnutie Vý- �
boru pre otázky zamestnanosti 
na Úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Banskej Štiavnici.   
12. 7.
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia. 
Slávnostné prijatie Doc. Ing. Iva- �
na Herčka, CSc. k významnému 
životnému jubileu -70. rokov.  
13. 7.
Slávnostné prijatie RNDr. PhDr.  �
Jána Nováka, CSc. k význam-
nému životnému jubileu - 70. 
rokov.  
Účasť na kultúrnom podujatí  �
Štiavnický živý šach. 

ŠN

Slávnostné prijatie účastníkov projektu "Výchovno-vzdelávací kurz" za-
meraný na svetové dedičstvo a spolupráce mládeže základných škôl v Ban-
skej Štiavnici a Budapešti, ktoré sa uskutočnilo 2.7. v priestoroch historic-
kej Radnice v Banskej Štiavnici. Foto: Michal Kríž

Agentúra SARiO – Slovenská agentúra 
pre rozvoj investícií a obchodu
Mesto Banská Štiavnica v súčasnos-
ti pripravuje materiál pre Slovenskú 
agentúru pre rozvoj investícií a obcho-
du (ďalej len SARIO) s vytipovaním 
objektov, pozemkov a lokalít, ktoré by 
mohli pre potenciálnych investorov 
poslúžiť pre účely investičnej výroby, 
prípadne obchodu. V návrhu ponuky 
budú zároveň zahrnuté objekty, ktoré 

by mohli slúžiť pre rozšírenie služieb v 
oblasti cestovného ruchu. 
SARIO bude pripravený materiál za 
Mesto Banská Štiavnica využívať pre 
ponuku potenciálnym investorom, čo 
môže pomôcť aj k získaniu nových in-
vestorov a vytvoreniu nových pracov-
ných miest.
  Odd.  RR a MV
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 Prvotný roz-
počtový náklad bol stanovený 
na 75 000,-€. Po ukončení výbe-
ru dodávateľa stavebných prác sa 
podarilo cenu výrazne znížiť na 
32.400,-€. Primátorka mesta na 
osobnom stretnutí na Minister-
stve financií prerokovala nový ce-
nový návrh, kde dostala prísľub, 

že táto čiastka Ministerstvom fi-
nancií SR bude poskytnutá. S do-
dávateľom stavby bola podpísaná 
zmluva o dielo a v mesiaci máj aj 
zahájená výstavba nového opor-
ného múru vrátane inžinierskych 
sietí a miestnej komunikácie, tak 
ako bolo vypracované v static-
kom posudku. Ukončenie diela 

podľa zmluvy bolo stanovené do 
16.7.2013. Pre nadchádzajúce kul-
túrne podujatie „Živé šachy“, nám 
dodávateľ stavby spoločnosť SIM-
KOR s.r.o., Banská Štiavnica vy-
šiel v ústrety a dielo bude dokon-
čené do 11.7.2013, začo aj im patrí 
vďaka, ako aj za korektný priebeh 
prác.  Dušan Vahlandt

novInky

polícia
informuje

- výška príspevku sa pohy-
buje maximálne do výšky 4 228,96 €
- doba udržania pracovného miesta 3 
roky
§50 Príspevok na podporu zamestná-
vania z UoZ
- pre znevýhodneného UoZ vedené-
ho v evidencii UoZ najmenej 3 me-
siace
- oprávneným zamestnávateľom – 
právnická osoba (PO)
- výška príspevku pre náš región je 40 
% celkovej ceny práce zamestnanca 
(CCP) najviac však 422,89 €
- poskytovanie príspevku najdlhšie 
počas 12 kalendárnych mesiacov a 
na znevýhodneného UoZ vedeného v 
evidencii UoZ najmenej 24 mesiacov 
sa príspevok poskytuje najdlhšie po-
čas 24 kalendárnych mesiacov
§ 50 j Príspevok na podporu rozvo-
ja miestnej a regionálnej zamestna-
nosti
- pre znevýhodneného UoZ, ktorý je 
občan starší ako 50 rokov veku, alebo 
ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako 
stredné odborné, vedený v evidencii 
najmenej 3 mesiace, UoZ vedený v 

evidencii najmenej 12 mesiacov
- oprávneným zamestnávateľom – 
obec, samosprávny kraj, alebo PO 
ktorej zakladateľom alebo zriaďo-
vateľom je obec, alebo samospráv-
ny kraj
- výška príspevku je 80 % celkovej 
práce zamestnanca (CCP), najviac 
634,34 €
- príspevok sa poskytuje najviac počas 
9 mesiacov bez možnosti jeho opako-
vaného poskytovania na zamestná-
vanie toho istého zamestnanca po-
čas obdobia 2 rokov bezprostredne 
nasledujúcich po skončení pracovné-
ho pomeru
§ 51 Príspevok na vykonávanie absol-
ventskej praxe
- pre UoZ mladší ako 26 rokov, kto-
rý ukončil sústavnú prípravu na po-
volanie a je v evidencii UoZ najmenej 
1 mesiac
- oprávneným zamestnávateľom – 
PO alebo FO, ktorá je zamestnáva-
teľom
- výška príspevku je 126,477€  
- doba poskytovania príspevku maxi-
málne 6 mesiacov

§52 Príspevok na aktivačnú činnosť – 
menšie obecné služby 
- pre dlhodobo nezamestnaného ob-
čana poberajúceho dávku v hmotnej 
núdzi a príspevky k dávke v hmotnej 
núdzi
- oprávnený žiadateľ – obec 
- doba poskytovania príspevku 6 me-
siacov a opakovane ďalších 12 mesia-
cov
§ 57 Príspevok občana so zdravot-
ným postihnutím (OZP) na SZČ
- pre UoZ so ZP vedený v evidencii 
UoZ najmenej 3 mesiace, alebo UoZ 
vedený v evidencii najmenej 12 me-
siacov (ak 6 mesiacov pred zarade-
ním do evidencie UoZ prerušil alebo 
skončil prevádzkovanie SZČ)
- oprávnený žiadateľ – UoZ so ZP
- výška príspevku je maximálne 5 
074,75€
- doba udržania prac. miesta – 2 roky
Toto sú najčastejšie nástroje na vy-
tváranie nových pracovných miest. 
Bližšie informácie radi poskytneme 
osobne na ÚPSVaR v B.Štiavnici, ale-
bo na www.upsvar.sk/bs.

Michal Kríž

•1.str.
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Krádeže 
Dňa 24.6.2013 poverený poli-
cajt OO PZ začal trestné stíhanie 
za prečin krádež podľa § 212 ods. 
2 písm. a Trestného zákona pre-
to, že neznámy páchateľ v skorých 
ranných hodinách dňa 24.06.2013 
nezisteným spôsobom rozlomil 
FAB zámok na bočných vchodo-
vých dverách do cafe baru Archan-
jel na Radničnom námestí  v Ban-
skej Štiavnici, vošiel do priestorov 
kaviarne, prešiel za barový pult a 
odcudzil koženú buksu s finančnou 
hotovosťou 830 Euro, čím majite-
ľovi J. M. spôsobil škodu na odcu-
dzených veciach vo výške 900 Euro 
a škodu na poškodenom FAB zám-
ku vo výške 30 Euro. Polícia po pá-
chateľovi pátra.
Dňa 24.6.2013 poverený policajt 
OO PZ začal trestné stíhanie za pre-
čin krádež podľa § 212 ods. 2 písm. 
a Trestného zákona preto, že ne-
známy páchateľ v presne nezistenej 
dobe od 03.06.2013 do 24.06.2013 
v Banskej Štiavnici na Ul. L. Svo-
bodu  prešiel cez otvorené vcho-
dové dvere do panelového domu  
a následne cez neuzamknuté dve-
re prešiel do pivničných priestorov, 
kde nezisteným spôsobom odstrá-
nil  na pivničnej kobke uzamykací 
mechanizmus, vošiel do jej priesto-
rov, odkiaľ odcudzil kolesá z bicyk-
la, riadidlá na bicykel aj s ovládací-
mi prvkami prehadzovania a bŕzd 
s digitálnym meračom prejdenej 
vzdialenosti, poškodil lanká pre-
hadzovačiek a bŕzd rozstrihnutím, 
čím poškodenému  P. S.  spôsobil 
škodu na odcudzených veciach vo 
výške 220 Euro a poškodením ško-
du vo výške 30 Euro. Polícia po pá-
chateľovi pátra.
Dňa 29.6.2013 poverený policajt  
OO PZ začal trestné stíhanie a sú-
časne vzniesol obvinenie D.B. za 
prečin krádež podľa § 212/2f, 3b 
T.z., nakoľko dňa 29.6.2013 o 18.55 
hod. odcudzil v predajni Cent v Ban-
skej Štiavnici 1 ks šalát pikantný v 
hodnote 0,99.-€, napriek tomu, že 
bol za taký čin v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch postihnutý 
blokovou pokutou vo výške 30.-€ 
a tiež v posledných dvadsiatich šty-
roch mesiacoch odsúdený trestným 
rozkazom Okresného súdu v Žiari 
nad Hronom. D. B. bol eskortovaný 
do výkonu trestu odňatia slobody v 
Banskej Bystrici.

 Vladimír Fábry

Havarijný stav ulice 
Starozámocká odstránený

Vytváranie nových pracovných miest

  V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-
rené v Banskej Štiavnici tieto le-
kárne: Lekáreň Helios, Dolná ul. 
13/08.00 - 11.00
Pohotovostné lekárenské služby 
sú vykonávané  striedavo  v týž-
denných intervaloch  v lekárňach v 
Banskej Štiavnici podľa rozpisu na-
sledovne: Nedeľa a sviatok/7.30  -  
10.30 hod.  
Rozpis služieb v mesiaci júl – au-
gust 2013:  08.07.- 14.07.2013 
28.týždeň – Lekáreň Ametyst, 
15.07.- 21.07.2013 29.týždeň – Le-
káreň Mima,22.07.- 28.07.2013 

30.týždeň – Lekáreň Ametyst, 
29.07.- 04.08.2013 31.týždeň – Le-
káreň Dr. Max 1, 05.08.- 11.08.2013 
32.týždeň – Lekáreň Dr. Max 2 (BS), 
12.08.- 18.08.2013 33.týždeň – Le-
káreň Helios, 19.08.- 25.08.2013 
34.týždeň – Lekáreň Mima,26.08.- 
01.09.2013 35.týždeň – Lekáreń 
Ametyst Anna Florovičová
Poskytovanie lekárskej služby pr-
vej pomoci - zubná pohotovosť:
Nemocnice a polikliniky, a.s., Brat-
ská 17, 969 01 Banská Štiavnica, 
tel.č.: 045/694 22 28
Poskytovanie veterinárnych slu-

žieb: MVDr. Stanislav Ďurkan
Veterinárna ambulancia - liečba, 
prevencia a operácie rôznych dru-
hov ochorení u malých zvierat, 
najmä psov a mačiek. Šoltesovej 
1, 96901 Banská Štiavnica, e-ma-
il: sdurkan@pobox.sk, mobil: 0905 
922 277
MVDr. Miroslav Kováč
Veterinárna ambulancia - ošetrova-
nie domácich i exotických zvierat, 
očkovanie, predpis liekov. L. Svo-
bodu 24, 96901 Banská Štiavnica, 
tel.č.: 045/691 14 07, mobil: 0903 
535 020

Pohotovostné lekárenské služby
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Pozvánky
„Štefultovský pút“ - Volej-
balový turnaj. Pozývame Vás v 
dňoch 26.-28.7.2013 na „Šte-
fultovský pút“, v rámci ktorého 
v sobotu sa uskutoční Volejba-
lový turnaj od 9:00 na ihrisku 
pri Hostinci Blarazíny. Súčasťou 
podujatia bude aj sv. omša a fur-
manský voz. Program:
Piatok: 18:00 sv. omša vo Far-
skom kostole
Sobota: 16:00 sv. omša pri Kapln-
ke sv. Anny
19:00 koncert Altra Musica En-
samble vo Farskom kostole
Nedeľa: 10:00 slávnostná sv. 
omša vo Farskom kostole. Spev: 
banícky spevokol Štiavničan

Sitnoblues 
Hudobné leto. Prírodný amfi-
teáter - Počúvadlianske jazero 
10.8.2013 o 18:00, vstupné: 
10,-€. Hrajú: Polemic (SK), Pe-
ter Cmorík & Blues band (SK), 
Zdeněk Bína acoustic project 
(CZ) a Michal Šindelář trio (CZ) 
Bližšie info: www.sitnoblues.sk,  
vstupenky sú zlosovateľné, pri-
pravené sú zaujímavé ceny.

Festival bizarných plavidiel 
Dňa 11.8.2013 sa uskutoční na 
jazere Počúvadlo u tradičné pod-
ujatie pod názvom Utopenec. 
Plavidlá môžete prihlásiť na 
tel.č.: 0905 752 871. Bližšie info 
na www.mladezbs.sk, FB: ICM 
BŠ, na Vašu účasť sa tešia orga-
nizátori: ICM BŠ Klaudstudio, 
Miro Osvald, Ľubo Povinský

V dňoch 4.-6. júla 2013 sa 
konali v Lučenci Medzinárodné 
dni osôb so zdravotným 
postihnutím za účasti 
zástupcov všetkých krajov a 
okresov Slovenska. 

Záštitu nad podujatím prevza-
li prezident SR Ivan Gašparovič, 
podpredsedníčka NR SR Jana La-
ššáková, predseda BBSK Vladi-
mír Maňka a primátorka mes-
ta Lučenec Alexandra Pivková. V 
priebehu týchto dní sa uskutoč-
nil odborný seminár a diskusie 
so zástupcami Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny a Verejnej 
správy. Domáci usporiadatelia 
pripravili pre hostí krásny kul-
túrny program s folklórnou te-

matikou. V priebehu záverečné-
ho rozlúčkového večera vystúpili 
aj populárny spevák Dušan Grúň 
a imitátor a spevák Stanislav Vi-
táloš. Po večeri prebehlo vyhod-
notenie a vyhlásenie výsledkov a 
víťazov Športového dňa, na kto-
rom štartovali 76. zástupcovia 
všetkých okresov z našej repub-
liky. Naša minivýprava v zlože-
ní Anna Peťková – predsedníčka 
ZO a Ivan Madara – predseda OC 
SZTP BŠ boli v športových zápo-
leniach úspešní a odniesli si pod 
Sitno ceny za tieto nominácie:
1. Anna Peťková – hod šípkami 
162 bodov 3.miesto
2. Ivan Madara – hod granátom 
15 bodov – 15 zásahov 1.miesto
(5 hodov postup z 1. kola, 5 ho-

dov finále, 5 hodov rozstrel)
3. Ivan Madara – hod na basket-
balový kôš – 10 hodov – 7 zása-
hov 1.miesto
(10 hodov – 7 zásahov, 2. v pora-
dí 5 zásahov)
Okrem toho v odbore poézia a 
próza v knižke Myšlienky do dla-
ní z r.2012 vyšlo niekoľko milých 
a uchu lahodiacich básní našej 
členky – kronikárky p. Zden-
ky Turánekovej z Hornej Rovne. 
Škála našich záujmov, činností a 
snahy začlenenia sa našich čle-
nov do života je stále vysoká, zo-
stáva nám len veriť, že odozva od 
príslušných orgánov bude adek-
vátna možnostiam a našim po-
trebám. 

Ivan Madara

Medzinárodný deň v LučenciNočná hasičská 
súťaž
DHZ Banská Štiavnica - Štefultov
Vás pozýva na 7.ročník o putov-
ný pohár primátorky mesta Ban-
ská Štiavnica „NOČNÁ SÚŤAŽ“ v  
sobotu 20.júla 2013 o 21:00 na 
Mestskom štadióne FK Sitno v 
Banskej Štiavnici. Štartovné: 7 €
Pravidlá súťaže: súťažíť sa ide podľa 
pravidiel DPO zo športovými hadi-
cami! Povrch trate: tráva, okolie vy-
kobercované. Osvetlenie požiarnej 
striekačky ľubovoľné – nemusí byť!
Meranie: elektronická časomie-
ra (štart fotobunka). Každé DHZ 
štartuje na vlastné riziko. Prihlá-
siť sa môžete na tel.č.: 0905 475 
251 alebo 0908 282 807. Tešíme 
sa na vašu účasť!

Oznámenie o zámere Mesta 
Banská Štiavnica prenajať svoj 
majetok z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa podľa ust. 
§ 9a odst. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších 
predpisov.

Primátorka Mesta Banská Štiav-
nica, Mgr. Nadežda Babiaková, 
na základe uznesenia Mestské-
ho zastupiteľstva č. 58 zo dňa 
19.6.2013 v súlade s ust. § 9a 
odst. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov tým-
to oznamuje zámer Mesta Banská 
Štiavnica prenajať svoj nehnuteľ-
ný majetok  Amfiteáter v Banskej 
Štiavnici, vedený v KN Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica, pre okres B. Štiavnica, 
obec B. Štiavnica, k. ú. B. Štiavni-
ca na LV č. 1 ako stavby so súp. 
č. 1789 na parcele č. CKN 2299/4  
amf. – WC a pokladňa, súp. č. 
2382 na parcele 2299/5 amf. – 
bufet a kinokab a súp. č. 2391 
na parcele č. 2298 amf. – javis-
ko a šatne, a pozemky p. č. CKN 
2298, zastavené plochy a nádvo-
ria vo výmere 316 m2; 2299/2, 
zastavané plochy a nádvoria, vo 
výmere 731 m2; 2299/3, záhrady, 
vo výmere 856 m2; 2299/4, za-
stavané plochy a nádvoria vo vý-
mere 32 m2; 2299/5, zastavané 
plochy a nádvoria, vo výmere 93 

m2; 2299/6, záhrady, vo výmere 
866 m2; 2299/7, záhrady, vo vý-
mere 16 m2; 2299/8, zastavané 
plochy a nádvoria, vo výmere 529 
m2 a 2299/9, záhrady vo výme-
re 62 m2 , ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov,  za cenu náj-
mu stanovenú dohodou vo výš-
ke 10,- € ročne, spoločnosti  IMT 
Smile media, s.r.o., Plavecký Štvr-
tok 546, 900 68 Plavecký Štvrtok, 
IČO: 45 885 087, na dobu určitú a 
to 20 rokov odo dňa nadobudnu-
tia platnosti nájomnej zmluvy. 
Dôvody navrhovaného prenáj-
mu ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších 
predpisov:

Jedná sa o špecifický majetok slú-
žiaci verejnoprospešnému záujmu 
obyvateľov a návštevníkov mesta, 
ktorého prevádzka bola pre vlast-
níka, ako aj neskoršieho nájom-
cu nerentabilná, areál si vyžaduje 
ďalšie finančné náklady na rekon-
štrukciu a údržbu, ktoré v rozpoč-
te mesta chýbajú a záujemca má dl-
horočné skúsenosti s organizáciou 
rôznych podujatí , od roku 2012 
prevádzkuje amfiteáter v Prešove. 
Práve spojenie nadštandardných 
skúseností v oblasti kultúry v ob-
lasti organizácie podujatí, široká 
paleta kontaktov nielen v brandži, 
ale aj medzi sponzormi a prevádz-
kovanie areálu s podobným cha-
rakterom  sú predpokladom pre 
úspešné prevádzkovanie a investí-
ciu do tohto majetku mesta.

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.
primátorka mesta

Prenájom nehnuteľného majetku mesta 

Amfiteáter pod Novým zámkom  foto Lubo Lužina
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Krása obrazu, či jeho šokujúci 
námet vie upútať našu 
pozornosť práve tak, ako 
aj prázdne miesto po jeho 
odstránení. A platí to aj v 
iných prípadoch.

Dlhé desaťročia sme boli zvyknu-
tí, že na nároží Slovenského kos-
tola, zo strany vedľa radnice bola 
masívna informačná tabuľa s jeho 
stručnou, ale obsažnou históriou. 
Už sme ju ani nevnímali. Až potom, 
keď namiesto nej ostal len jej svet-
lý odtlačok. Dlhé mesiace sa prelia-
li do rokov a tabule nikde. Mala byť 
reštaurovaná, no  ako to už v živote 
chodí, nie vždy sa naše plány vyda-
ria a tabuľu sa nepodarilo obnoviť. 
Až v tieto dni sa plány konečne sta-
li skutočnosťou. Liatinovú pamät-
nú tabuľu bezplatne zreštaurova-
la evanjelická rodina Kámenovcov 
a dňa 1. júla 2013 ju rovnako bez-
platne na pôvodné miesto umiest-
nili katolícki farníci pod vedením 

pána Jána Michalského, kto-
rému pomáhali Juraj Čabák, 
Andrej Polóni, Jozef Jablonka 
a Michal Babiak. Im všetkým 
patrí naše úprimné poďako-
vanie. Nebolo vôbec jedno-
duché manipulovať s ťažkou, 
viac ako 20 kg vážiacou tabu-
ľou, keďže bolo potrebné naj-
prv postaviť malé lešenie a 
spoločnými silami ju vytiah-
nuť a ukotviť na fasáde kos-
tola. 
Dielo sa však podarilo a oby-
vatelia spolu s návštevníkmi 
mesta sa opäť môžu dozve-
dieť, že kostol postavený v rokoch 
1488-1491, vysvätený v roku 1500 
pre katolíkov, v dobe reformácie od 
r. 1566 slúžil evanjelikom až do r. 
1672, kedy bol vrátený späť kato-
líckej cirkvi. Mnoho Štiavničanov 
možno ani netuší, prečo sa nazý-
va „Slovenským kostolom“.  A pre-
čo druhý „Nemeckým“. Tento názov 
pochádza z roku 1658, kedy prevaž-

ne nemecká mestská rada povolila 
štiavnickým evanjelikom viesť bo-
hoslužby v slovenčine. V „Nemec-
kom kostole“, ktorý bol v tom čase 
tiež evanjelický, sa bohoslužby na-
ďalej viedli v jazyku nemeckom.
Dielo sa podarilo. Kde je vôľa, tam 
je aj cesta. A ja sa teším, že to tak 
bude aj naďalej.

Text aj foto : Oľga Kuchtová

Pamätná tabuľa zo Slovenského kostola 

Život prináša rôzne stretnutia 
a rozfúka ľudí do rôznych 
kútov sveta. 

V najnavštevovanejšej  prímorskej 
destinácii, v Chorvátsku, sme objavi-
li našu rodáčku Katku Ninčevič rode-
nú Lulčovú. Katka žije neďaleko mes-
ta Split a aktívne pôsobí v cestovnom 
ruchu. Viacerí Štiavničania zažili vďa-
ka nej príjemnú dovolenku. Jej príbeh 
je veľmi zaujímavý, a preto sme jej po-
ložili pár otázok.
Čo Ťa priviedlo do Chorvátska 
respektíve, ako to celé začalo?
- Hm ... celé to začalo v redakcii spra-
vodajstva nemenovanej televízie, 
kedy za mnou prišla kolegyňa Hanka 
a hovorí: „Mám dva vouchery na po-
byt v Kaštel Štafilići, ideš?“ Po tom ako 
sa mi to miesto na mape nepodarilo 
nájsť, som si povedala, že idem ...No a 
tak sme išli ... Celý pobyt sme mali do-
hodnutý na 4 noci, z toho však po dva 
dni bolo také zlé počasie, že sme na-
miesto na pláži skončili v bare „Gabi-
ne“. Tam sedel ON, bosý a tak trochu 
mrzutý. V ten večer nemohli vyplávať 
na more kvôli zlému počasiu a keďže 
je rybár, tak ho to hnevalo. Myslím, že 
mu to prekážalo tak do desiatej hodi-
ny večer, potom sme si prisadli a zlé 
počasie odišlo do zabudnutia .Odvte-

dy už ubehlo  8 rokov ...
Čo vlastne robíš? 
- Robím prácu, ktorá ma veľmi baví, 
stretávam rôznych ľudí z môjho rod-
ného Slovenska, ktorí prichádza-
jú oddychovať do miesta kde žijem, 
do Kaštela ... Prácu, ktorú robím sme 
si vymysleli s kolegynkou Andreou, 
ktorá tu tiež len tak v rámci oddychu 
zostala. Otvorili sme cestovku a po-
núkame ubytovanie v Kaštela a všet-
ky služby s tým spojené. Je to miesto 
pod svahom Kozjaka, leží medzi dvo-
ma UNESCO mestami (Trogir a Split) 
... Mesto Kaštela vzniklo spojením 
siedmich dedín, takže hľadať jedno 
centrum je márne, pretože je ich tu 
hneď sedem. Je to taký fenomén ako  
„My Štiavničania“, tak ako to poveda-
la pani Kuchtová. Len pre zaujímavosť  
Kaštela je kolískou cestovného ruchu 
v Dalmácii a práve v Kaštel Štafilići 
vzniklo slovo „Hrvat“.
V čom sú Kaštelania odlišní od 
Štiavničanov? 
- Je jeden veľký rozdiel, ktorý ja vní-
mam ako negatívum. Kaštelania ne-
vedia ukázať svetu krásu tohto mies-
ta. Všetci „lamentujú“ ako je cestovný 
ruch v Kaštela zašlá sláva a nič nerobia 
preto, aby sa vrátilo obdobie z 80-tych 
rokov. Ale našlo sa nás tu niekoľko cu-
dzincov, ktorí sme vysúkali rukávy 

a tak spoločne ideme za jedným cie-
ľom. Výsledkom je  aj projekt „Sedam 
Bisera“ (sedem perál), ktorého otcom 
je Stuart Hall.  Počas rozhovorov s 
nimi sme prišli na to, že sa raz náho-
dou ocitli aj v Banskej Štiavnici. My 
cudzinci ,vidíme krásu tohto miesta a 
chceme ju ukázať celému svetu . Inak 
sú nám veľmi podobní,  milujú pose-
dávať v kaviarňach ...
Kde Ťa môžu kontaktovať Tvo-
ji rodáci?
- Moji rodáci, priatelia a známi ma 
môžu kontaktovať na Facebooku (Ka-
tarina Nincevic), mailom alebo telefo-
nicky. Všetky informácie sú na našej 
webovej stránke www.kastela-travel.
com. Michal Pálka

Naša rodáčka v Chorvátsku

Kam v BŠ a okolí? (11.7.- 21.7.)
11./18.7. TVORIVÉ DIELNE PRE 
ŠIKOVNÉ RÚČKY 
Kaviareň Divná pani,17:00-19:00, 
vstup 3 €
11.7.  Koncert maďarských a slo-
venských interpretov. Záhrada 
HUAJA, 18:00
www.huaja.org
11.7. JAM SESSION
Archanjel Caffé Bar, 21:00 
12./19.7. DIVADLO: KRÚTŇAVA 
T.R.O. Takmer rockoková opera v 
podaní Paradájz Pikčr.  
Kaštieľ  vo Sv. Antone, 20:00
12.7. Otvorenie banskoštiavnic-
kého remeselného cechu
Záhrady Starého zámku, 16:00
www.remeselnycechbs.sk 
12.7. Rozprávky na starom zám-
ku. 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
www.muzeumbs.sk
12.7. Vernisáž: Neviditeľná Štiav-
nica. Zahájenie interaktívnej hry 
so súčasným umením vo verejnom 
priestore mesta. Art Café, www.
neviditelnastiavnica.sk, 20:00
13.7. Iron spinning triathlon
Organizátor: 0910 827 026
Richňava, 10:00
13.7. ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH
Nám. sv. Trojice, od 11:00 
13.7. Degustácia vína - vinocen-
trum. Rezervácie: 0904 109 229.
Kammerhofská 2, 19:00
13.7. Jazzový koncert maďar-
ských a slovenských interpretov 
Záhrada HUAJA, 17:00 
13.7.  PEČENÉ PRASIATKO NA 
TERASE U BLAŠKOV
s country skupinou Hurikán.
Počúvadlianske jazero, od 18:00
13.7. GRILOVAČKA NA TERA-
SE, od 19:00. live koncert THE 
DUNTCHOS, od 20:00 
Bar SPOLOK 2012, Štefultov, 
vstup voľný  
13.7. ART CAFÉ
Grill party, 12:00
Live d`nb set so živým bubení-
kom, 21:00
14.7. BEZPLATNÉ SPREVÁDZA-
NIE MESTOM 
Nám. sv. Trojice, 16:00
14.7. KONCERT:  A.K.A.C.O.D 
POHODA AFTERPARTY 
Art Café, 21:00 
14.7. KONCERT: ALL TAMIKA 
BAND
Archanjel Caffé Bar, 21:00
18.7.  BEŽECKÝ PRETEK: DRIE-
ŇOVSKÝ OKRUH. Sídlisko Drie-
ňová, 10:00 
19.7. KONCERT NA CESTE ZA 
SLOBODOU. Martin Geišberg, 
Nany Hudák Art Café, 20:00

Región Banská Štiavnica



6 číslo 27 • 11. júl 2013
sn@banskastiavnica.skzaujímavostI

Dňa 12.7.2013 sa dožíva 
významného životného 
jubilea – 70 rokov života 
Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc., 
významná osobnosť v oblasti 
múzejníctva, dejín baníctva a 
geológie na Slovensku.

Narodil sa 12. júla 1943 v Plos-
kom, okr. Revúca, stredoškol-
ské vzdelanie získal štúdiom na 
Strednej priemyselnej škole ba-
níckej v Banskej Štiavnici, ktorú 
ukončil maturitou v roku 1961. 
Vysokoškolské vzdelanie získal 
štúdiom na Baníckej fakulte Vy-
sokej školy technickej v Košiciach 
so špecializáciou banské merač-
stvo, ktoré ukončil v roku 1966, 
keď  bol promovaný za banského 
inžiniera. 
Jeho prvým zamestnávateľom 
bolo Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici (SBM), ktoré sa 
mu stalo na tri desaťročia, od roku 
1966 do roku 1998, s prestávkou 
v období rokov 1992 – 1995, jeho 
pracovným domovom. V SBM 
prešiel viacerými funkciami, od 
odborného pracovníka, cez vedú-
ceho oddelenia geológie, vedecké-
ho pracovníka, zástupcu riadite-
ľa múzea až po riaditeľa múzea. 
V rokoch 1969 až 1971 absolvo-
val postgraduálne štúdium na Fi-
lozofickej fakulte J.E. Purkyně 
v Brne a v roku 1981 obhájil ve-
deckú ašpirantskú prácu na tému 
„História geologických výskumov 

v banskoštiavnickom rudnom re-
víri do roku 1918“, za ktorú získal 
titul kandidáta historických vied. 
V roku 2001 habilitoval na docen-
ta v odbore banská geológia a ge-
ologický prieskum. 
V roku 1998 ukončil zamestna-
nie v SBM a nastúpil na novozria-
denú Katedru ekomuzeológie Fa-
kulty prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 
(UMB) so sídlom v Banskej Štiav-
nici, kde od roku 2002 vykoná-
val funkciu vedúceho katedry.  Od 
roku 2005 do roku 2007 pracoval 
na Ústave vedy a techniky UMB 
vo funkcii vedúceho oddelenia re-
gionálnych výskumov. Od roku 
2008 do roku 2012 bol vedecko-
výskumným pracovníkom Ústavu 
vedy a výskumu. Od roku 2012 je 
na dôchodku.  
Doc. Herčko je známy aj svojou 
publikačnou činnosťou, z veľké-

ho počtu publikácií uvádzam iba 
niektoré. V roku 1984 vydal pub-
likáciu „Minerály Slovenska“,  
ktorá bola ocenená Slovenským 
literárnym fondom ako najlep-
šia publikácia v rámci technickej 
a prírodovednej literatúry za rok 
1984. Históriu Baníckej a lesníc-
kej akadémie v Banskej Štiavni-
ci spracoval vo dvoch najvýznam-
nejších publikáciách, v roku 2008 
pod názvom „Banícka akadémia 
slovom a obrazom“ a v roku 2010 
pod názvom „Banícka a lesnícka 
akadémia Banská Štiavnica“.  Ako 
spoluautor sa podieľal na vyda-
ní viacerých titulov, spomeniem 
iba niektoré. Tibenský, J. a kol.: 
„Priekopníci vedy a techniky na 
Slovensku I“ (Bratislava 1986), 
Tibenský, J. a kol.: „Priekopní-
ci vedy a techniky na Slovensku 
II“ (Bratislava 1988), Tibenský, 
J. –Pöss, O. a kol.: „Priekopní-
ci vedy a techniky na Slovensku 
III“ (Bratislava 1999), Rybár, P. a 
kol.: „História baníckeho vysoké-
ho školstva na Slovensku“ (Koši-
ce, 2001), Tomeček, O., Herčko 
I.: “Chémia a mineralógia na Ba-
níckej akadémii v Banskej Štiav-
nici“ (B. Bystrica, 2001), Lichner, 
M. a kol.: „Banská Štiavnica. Sve-
dectvo času.“ (B. Bystrica, 2002), 
Grecula, P. a kol.: „História geo-
lógie na Slovensku do roku 1918“ 
(Bratislava, 2002), do ktorej vy-
pracoval prvé tri kapitoly.
   Za jeho vedecký prínos v ob-

lasti dejín geologických vied, ba-
níctva a banskej techniky na Slo-
vensku a Baníckej a lesníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici zís-
kal viacero ocenení. Za publiká-
ciu Minerály Slovenska získal v 
roku 1987 Zlatý diplom Európ-
skej federácie pre mineralógiu a 
paleontológiu v Bologni. V roku 
2006 získal Cenu primátora mes-
ta Banská Štiavnica za celoživot-
nú prácu v oblasti spoznávania 
histórie baníctva na Slovensku, 
dejín Baníckej a lesníckej akadé-
mie a histórie Banskej Štiavnice, 
za publikačnú činnosť a propagá-
ciu mesta v oblasti histórie ba-
níctva. V roku 2011 mu za jeho 
publikačnú činnosť, zameranú 
na históriu baníctva a geológie a 
osobitne za históriu štiavnickej 
Baníckej akadémie, udelil minis-
ter hospodárstva Slovenskej re-
publiky čestný odznak "Za udr-
žiavanie tradícii". 
Od roku 1992 je členom výboru 
Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku a do roku 2012 
vykonával funkciu vedúceho jeho 
publikačnej sekcie. Za mimoriad-
ny prínos pre banícky spolok mu 
predseda baníckeho spolku ude-
lil v roku 2013 vyznamenanie „Za 
zásluhy“.  
Do ďalších rokov života mu želáme 
hlavne pevné zdravie, aby sa mu 
mohli naplniť všetky jeho osobné 
želania. Zdar Boh! 

Milan Durbák 

Doc. ing. ivan Herčko, CSc. sedemdesiatročný 

Dňa 22. júna sa v lyžiarskom 
stredisku SKI Dúbravy odohral 
volejbalový turnaj spojený s 
pálením Jánskej vatry. 

Podujatie sa začalo neplánovane už 
v skorých ranných hodinách hase-
ním pripravenej vatry, ktorú niekto 
úmyselne podpálil a tým chcel zma-
riť túto akciu. S pomocou DHZ Ilija 
sa organizátorom podarilo zachrániť 
aspoň jej torzo, za čo im patrí veľké 
poďakovanie. Volejbalový turnaj sa 
začal hrať od 9. hod. za účasti 6 druž-
stiev. Družstvá sa umiestnili v tom-
to poradí: 1. Džani, 2. Čistá Práca, 3. 
Renegáti, 4. SKI Dúbravy, 5. Huri-
káni, 6. Beermani. Podujatie svojou 
prítomnosťou podporila pani pri-
mátorka  Mgr. Nadežda Babiaková, 

ktorej organizátori ďakujú za vecné 
ceny. Zábavnú súťaž „hod budzogá-
ňom“ suverénne vyhral Tomáš Pau-
ko hodom 13,70 metra. Malé deti sa 
vyšantili na trampolíne. Po dobrom 
výkone sa podával kotlíkový guláš a 
kapustnica, ako zákusok nechýbala 
ani dobre upečená štrúdla. O 21. ho-
dine sa zapálila vatra - Jánsky oheň. 
Podujatie pokračovalo ohňostrojom 
a voľnou zábavou. Organizátori by 
touto cestou chceli poďakovať spon-
zorom, ktorí prispeli na túto vyda-
renú akciu: ARLEK - Anna Kuruco-
vá, AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o. 
- Juraj Debnár, Benčaj Drahoslav, 
BLACK M - Marián Čierny, B-spol 
- Stanislav Buzalka, CASTEL - Sil-
vester Burian, Ciglan, s.r.o. - Tomáš 
Ciglan, Columba Real Estate, s.r.o. - 

Mgr. Ivan Pauko, DREVBYT - Jozef 
Blaškovič, GARANT - Peter Havalda, 
Jarmila Szegéňová, KM BETA SK, 
s.r.o. - Milan Ernek, KO-JA Jaroslav 
Konôpka, LP-STAVMIX, s.r.o. - Ľu-
bomír Pelachy, Ľudmila Blašková, 
M+M+M - Ján Marko, Mäsovýro-
ba Prenčov, s.r.o., MCNET.SK - Mgr. 
Matúš Sásik, Mesto Banská Štiavni-
ca, Mgr. Arpád Pál, Milan Sedliak, 
MOLO SPORT - Miroslav Osvald, 
Perla - Branislav Peták, Píla Rybní-
ky - Ing. Róbert Ďuriga, Potraviny 
Ilija - Emil Bačík, REKONBAU, s.r.o. 
- p. Šedibok, ROTOBALANCE, s.r.o. 
- Ing. Slavomír Palovič, SHR - Ma-
rián Bačík, SHR - Marián Horváth, 
SHR - Stanislav Jusko, SKI KRAHU-
LE CENTER, s.r.o. - Mgr. Vladimír 
Majer, SMP Universal II - Ľubomír 

Povinský, STABON - Stanislav Ne-
uschl, Štiavnická sudáreň SK, s.r.o., 
TÁLIA BS, s.r.o. - Štefan Mičura, Ta-
nad Sport, s.r.o. - Róbert Prefer-
tus, UMS - Ing. Ondrej Blahút, WI-
NER - Stanislav Kuka, Zámočníctvo 
Ruckschloss.  
Podujatie chcú organizátori opako-
vať každoročne, a tak aj budúci rok na 
Jána, resp. najbližšia  sobota bude pat-
riť volejbalovému turnaju spojenému 
s pálením Jánskej vatry. Verím, že po-
dobné podujatia sa v lyžiarskom stre-
disku pri obci Ilija budú organizovať aj 
naďalej a návštevníkom  ponúkať vo 
voľnom čase svoje služby nielen počas 
zimnej sezóny. Všetkým účastníkom 
a návštevníkom podujatia ďakujeme 
a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Peter Sliacky

Volejbalový turnaj v lyžiarskom stredisku SKI Dúbravy
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
Dňa
8 . 7 . 2 0 1 3 
uplynul rok, 
čo nás na-
vždy opustila 
naša milovaná mamka, sta-
rá mamka a prastarká Anna 
Gregušová. Odišla, no vždy 
zostane v našich srdciach a 
spomienkach. S láskou spo-
mínajú jej dcéry Lýdia s rodi-
nou, Eva s manželom a Jan-
ka s rodinou. 

Spomienka
Dňa 
2 3 . 7 . 2 0 1 3 
uplynie 10 ro-
kov ako nás 
navždy opus-
tila manžel-
ka, mama, stará mama – pra-
babka Jozefa Havranová r. 
Černayová. Kto ste ju poznali 
venujte jej tichú spomienku. 

 Smútiaca rodina.

Mnoho jarí a jesení musí 
človek prejsť, aby uvidel svoje 
dielo ako čosi ucelené. Svojou 
prítomnosťou, svojím každo-
denným pohybom rúk a to mu 
napĺňa hodiny práce, hodiny 
rozmýšľania, dlhé dni starostí i 
krátke okamihy radosti. 

Áno, také sú chvíle človeka. Jar, leto, 
jeseň i zima sedemdesiatkrát sa po-
minú. Minú sa však roky. Uprostred 
starostí a radostí – v životnej aktivite 
života. Takýto je život nášho jubilan-
ta, čerstvého sedemdesiatnika Vla-
da Popraca, vekom, nie však elánom, 
výzorom a celkovým prístupom k po-
zemskému životu.
13. júla 2013 to bude presne 70  ro-
kov, čo uzrel svetlo sveta pod mo-
hutnými kopcami štiavnických hôr 
náš spoluobčan, podpredseda Ko-
misie ochrany verejného poriadku 
pri Mestskom zastupiteľstve, člen 
redakčnej rady Štiavnických no-
vín a samosprávy klubu Seniorov, 
predseda Dobrovoľného hasičské-
ho zboru Banská Štiavnica a zaslú-
žilých členov DPO SR pri ÚzV DPO 
Žiar nad Hronom, zaslúžilý člen 
DPO SR a vrchný inšpektor Vladi-
mír Poprac.
Základnú chlapčenskú školu a tak-
tiež Stredné odborné učilište absol-
voval v rodnej Štiavnici. Ako vyu-
čený vodoinštalatér sa po ukončení 
základnej vojenskej služby zamest-
nal v banskoštiavnickej Plete, n. p., 
v ktorej zastával i funkciu zástupcu 
veliteľa v Dobrovoľnom závodnom 
hasičskom zbore. Neskôr pracoval 
ako strojný zámočník v závode Rud-

ných baní  na Maximilián šachte.  
Po úmrtí otca Jána sa presťahoval 
k matke do Žiaru nad Hronom, kde 
nastúpil v Okresnom ústave národ-
ného zdravia do funkcie ošetrova-
teľa. Rodné mesto mu však i naďa-
lej ostalo v srdci, a tak v máji 1973, 
prestúpil pracovať do nemocnice v 
Banskej Štiavnici, kde zúročil nado-
budnuté skúsenosti v profesii RTG, 
EKG a sádrovník. V roku 1975 sa 
zamestnal v Slovenskom banskom 
múzeu ako remeselník špecialista 
a požiarny technik. Od roku 1981 
až do odchodu do dôchodku v roku 
2004 pracoval ako požiarny technik 
a správca budov v Štátnom ústred-
nom banskom archíve. Popri pra-
covných povinnostiach, ktoré mu 
vyplývali z týchto funkcií, sa spolu s 
manželkou Júliou venoval a i naďa-
lej sa venuje výchove mladých štiav-
nických požiarnikov. 
Dňa 11. apríla 1970 sa zosobášil s 
manželkou Júliou. Manželia spolu 
vychovali troch synov.
Rok 1964 je rokom prvého hasičské-
ho školenia veliteľov, ktoré sa kona-
lo na Počúvadle. V mesiaci október 
– november 1981 absolvoval kurz 
požiarneho technika na MV SR v 
Bratislave. V roku 1982 je zvolený 
za veliteľa mestského výboru ZPO v 
Banskej Štiavnici. V roku 1984 zvo-
lený za predsedu ZO ZPO v Banskej 
Štiavnici a následne v roku 1985 a 
opakovane v roku 1995 absolvoval 
úspešne kurzy predsedov ZO ZPO 
v Ústrednej škole PO v Martine. V 
roku 1990 zvolený za podpredsedu 
OV DPO a predsedu preventívnej 
komisie v Žiari nad Hronom, ako ve-

liteľ okrsku DPO Banská Štiavnica. 
6. apríla 1991 delegát mimoriadne-
ho celoštátneho zjazdu ZPO v Chru-
dime Uhřetice. 
Vladimír Poprac je nositeľom nie-
koľkých vyznamenaní a uznaní, 
ktoré mu boli udelené za jeho prá-
cu v dobrovoľnej požiarnej ochra-
ne, ale i za jeho aktivity v prospech 
mesta Banská Štiavnica. V dvoch 
volebných obdobia bol poslancom 
Mestského zastupiteľstva a členom 
mestskej rady. Pôsobil tiež ako pod-
predseda správnej rady Regionálnej 
nemocnice, člen Valného zhromaž-
denia Mestských lesov a člen v troch 
školských radách. Málokto vie, že 
jeho záľuba k folklóru ho v mlados-
ti priviedla aj do Slovenského ľudo-
vého umeleckého kolektívu (SĽUK), 
kde pôsobil ako tanečník.
Milý Vladko, k Tvojmu krásnemu ži-
votného jubileu Ti prajeme pevné 
zdravie, veľa lásky, spokojnosti a nech 
Ti stále slnko svieti v oknách Tvojho 
domova. Monika Pelachyová

Pod týmto názvom vydalo v júni 
2013 občianske združenie Teplá – 
Žakýl z Podhoria už v poradí tre-
tí CD nosič ľudových piesní z diel-
ne folklórneho súboru Podhorčan 
(„Podhorská svadba“ – 2003, „Nad 
Žakýlom zahrmelo“ – 2012).
Toto CD je druhou kompiláciou 
materiálu, ktorý nahrali speváčky 
a speváci z Podhoria spolu s ľudo-
vou hudbou Jána Stupku koncom 
leta 2012. Môžete na ňom nájsť 
tradičný piesňový repertoár pô-
vodných obcí Žakýl a Teplá (dnes 
Podhorie) tak, ako sa zachoval v 
pamäti najstarších – dnes už zväč-
ša nežijúcich – nositeľov miest-

nych tradícií. Piesňová skladba 
odzrkadľuje polohu Podhoria v 
Štiavnických vrchoch, ktoré leží 
na okraji Tekova (t.zv. Horný Te-
kov), v blízkosti Hontu a Podpo-
ľania. Dominantná je čardášová 
vrstva s melodikou príznačnou 
pre spomínané regióny, no obja-
vujú sa aj dozvuky zbojníckej te-
matiky či fujarových nôt.
Piesne na CD zachytávajú pestrú 
škálu obrazu života človeka v ľu-
dovej poetike. Nájdeme tu žiaľ 
nad stratou dievockej slobody, 
či zo sklamanej lásky, ako aj ne-
trpezlivú túžbu mladých ľudí po 
láske. V baladách rezonuje tragic-

ký osud hlavných hrdinov strast-
ného príbehu, v pesničkách sú-
visiacich s krstinami rozmarná 
nálada a šteklivé narážky. Veríme 
teda, že si každý poslucháč nájde 
to svoje.
Hlavný finančný príspevok na vy-
danie tohto kompaktného dis-
ku poskytlo Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky a tiež ďal-
ší sponzori, ktorým sa chceme 
aj touto cestou poďakovať. Prvá 
prezentácia CD nosiča „V tom 
teplianskom mútnom jarku“ sa 
uskutočnila dňa 6. júla 2013 na 
Folklórnych slávnostiach Podho-
rie 2013.               Marek Mikuška

„V tom teplianskom mútnom jarku“

Vlado Poprac 70 ročný

Oznam
Rímskokatolícky farský kostol - 
Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícky kostol - sv. Kata-
ríny Alexandrijskej
Otvorené pre návštevníkov
Júl – august: 
PO – SO: 9:00 – 17:00
NE: 13:00 – 17:00

iC informuje...
V mesiacoch júl a august budú mať 
turisti možnosť sa denne prejsť cen-
trom Banskej Štiavnice s certifikova-
ným sprievodcom v rámci tzv. Den-
ného sprevádzania. Sprevádzanie 
začína o 16:00 a potrvá hodinu. Po-
platok za účastníka je 2,50€. Mini-
málny počet účastníkov je 5 osôb.

Myšlienka
dňa

„Človek sa musí naučiť prehrávať 
aby dokázal víťaziť.“ 

Michal Boháč
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Folklórne 
slávnosti 
Podhorie 2013

6.7.2013 sa v obci Podhorie ko-
nali folklórne slávnosti, ktoré aj na-
priek prvotným nepríjemnostiam 
s počasím dopadli nad očakávania 
dobre. Na Podhorskom amfiteát-
ri vystúpili FidliCanti, deti MS Pod-
horie a obe zložky DFS Širinka, FSk 
Prenčovan, FSk Vtáčnik, FS Sitňan, 
FS Hron, FS Struška, ĽH Hron, do-
máci FS Podhorčan, UFS Mladosť a 
ĽH Jána Stupku, ktorá sa zúčastnila 
privádzania do života Podhorského 
2-CD nosiča. V mene organizátorov 
si dovoľujem poďakovať všetkým 
účinkujúcim, všetkým, ktorí sa po-
dielali na zdarnom priebehu sláv-
ností a hlavne všetkým, ktorí sa to-
horočných folklórnych slávností 
zúčastnili – všetkým divákom.

Touto cestou by sme sa chceli 
čo najsrdečnejšie poďakovať tým, 
ktorí svojím príspevkom zaistili, 
že sa Podhorské slávnosti mohli 
konať - hlavným sponozorom – 
Ministerstvu kultúry Slovenskej 
Republiky, spoločnosti Ekos Plus 
s.r.o. a MAS Zlatá cesta, ako aj 
ostatným nemenovaným sponzo-
rom.                Katarína Tatárová

Stretnutie so sympatickou zbera-
teľkou receptov, Silviou Pilkovou- 
Slaninákovou, banskoštiavnickou 
rodáčkou a autorkou mimoriad-
ne úspešnej knižnej série ,,Pokla-
dy slovenskej kuchyne“, ktorú na 
pulty našich kníhkupectiev priná-
ša vydavateľstvo Ikar. 
Čo je podľa Vás  jedlo? 
Jedlo je súčasťou nášho bytia. Bez 
správnej výživy by sme nevede-
li fungovať. No keď opomenieme 
racionálny význam jedla, jeho spo-
ločenský význam je tiež veľmi dô-
ležitý a hlavne príjemný. Ľudia sa 
od nepamäti stretávali pri jedle, 
či ako rodina pri spoločnom stole, 
susedia pri spoločných oslavách, 
obchodníci zajedali a zapíjali uza-
tvorené obchody, no a štátnici si 
rozdeľovali svoje právomoci nad 
chutným kusom mäska.
A čím je  pre Vás varenie? 
Varím od malička vďaka mojej 
starkej Margaréte Buzalkovej zo 
Štiavnice a mojej maminke Gitke. 
V detstve som sa začala učiť zá-
klady dobrej kuchyne a vášeň pre 
dobré jedlo sa so mnou nesie až 
doteraz. Na prázdninách v Štiav-
nici ma starká neraz nechala ťahať 
cesto na štrúdľu, či vaľkať podym-
níky, ktoré sme piekli na šporá-
ku. Ako 9 ročná som upiekla svoju 
prvú bábovku a ako dospelá som 
viedla dve reštaurácie v Bratislave. 
Prešla som rôznymi mestami ako 
Moskva, Kyjev, Budapešť, či Vie-
deň, až som zakotvila v Bratisla-

ve. Reštaurácie už nevediem, zato 
píšem knižky o varení a veľmi ma 
to baví. 
Odkiaľ čerpáte námety pre svo-
je knihy? 
Snažím sa navštíviť čo najviac 
miest a dedín, aby som pozbiera-
la tie naj recepty z danej lokality. 
Často sa zastavujem v múzeách, 
či spolkoch, ktoré zachováva-
jú miestne tradície. Ľudia sú veľ-
mi milí a hlavne babičky rady odo-
vzdávajú svoje gastronomické 
poklady ďalej, aby sa zachovali as-
poň v písomnej forme.  Recepty 
priebežne aj varím, no všetky som 
zatiaľ vyskúšať nestihla.
Aký je Váš vzťah k Banskej 
Štiavnici?
Je to moje rodné mesto a moja 
srdcovka. Chodím tam od narode-
nia skoro každé leto a často aj na 
Vianoce a Veľkú noc. Starká býva 
na Povrazníku a ja milujem, keď 
sa ráno zobudím a z mojej rožnej 
izby vidím Sitno. Prababička bý-
vala na Hornej Resle a odtiaľ bol 
Klinger, moje milované jazero, len 
na skok.
Nájdeme v niektorej z Vašich 
kníh aj banskoštiavnické recep-
ty? 
Práve vyšla 4. časť Pokladov Slo-
venskej kuchyne a je tam aj Hont, 
a teda Banská Štiavnica a okolie. 
Nájdete tam recepty mojej starkej 
ako Nudlfanc, či Podymníky.
Ktoré najznámejšie ,,jazýčky“ 
ste potešili svojím kulinárskym 

umením?
Ja sama som v reštauráciách neva-
rila, ale chodili k nám známi poli-
tici, či umelci a verím, že im chuti-
lo a hladní neodchádzali. 
Nádherne  sa usmievate, pokla-
dáte úsmev, radosť a lásku  za 
tajné ingrediencie? 
Bez lásky, či radosti z varenia, by 
jedlá boli len obyčajnou stravou. 
No tá radosť, že niečo človek vy-
tvára pre seba, či druhých ľudí, sa 
pretavuje v lahodný pokrm, ktorý 
poteší telo aj dušu. A keď to jedlo 
servírujete aj s úsmevom, určite 
bude chutiť všetkým. Za rozhovor 
ďakuje 

Janka Bernáthová

Poklady slovenskej kuchyne

Zdravé a chutné recepty našich 
čitateľov 
NÁKYP Z CUKETY (TEKVICE, 
PATIZÓNU)
Potrebujeme:
1kg cukety, 200g točenej salámy, 
alebo podobnej mäkkej, 6 vajec, 
2 veľké cibule, 4-6 strúčikov ces-
naku, 100-400g polohrubej alebo 
hrubej muky, jedna väčšia mrkva, 
150-200g
tvrdého syra, čierne korenie, ve-
geta, 1dl oleja, 1 prášok do pečiva
Postup: 
Všetky prísady nastrúhame, zmie-
šame s ostatnými prísadami, pe-
čieme pomaly do ružova. Ak chce-
te docieliť nadýchanejší nákyp, tak 
bielka vyšľahajte a opatrne vmie-
šajte do hmoty a dajte upiecť.

 Dobrú chuť!

V dňoch 10. a 11. júna 2013 sa 
v Námestove konal jubilejný 
X. ročník Celoslovenskej 
súťaže mladých organistov, 
ktorú každoročne organizuje 
Základná umelecká škola 
Ignáca Kolčáka v Námestove. 

Súťaž prebiehala v námestovskom 
rímsko-katolíckom Kostole sv. Ši-
mona a Júdu. Banskoštiavnickú Zá-
kladnú umeleckú školu reprezento-
vala pod vedením  pani zástupkyne 
Mgr. Kataríny Tuhárskej (klavír, or-
gan) naša všestranne nadaná žiač-
ka LUCIA ŠVECOVÁ, ktorá zís-
kala v prvej kategórii krásne 1. 
miesto. Porota  pod vedením pred-
sedu Mgr. art. Petra Sochuľáka (or-
ganistu v katedrálnom Chráme sv. 

Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici a pedagóga organovej hry 
na tamojšom Konzervatóriu) hod-
notila mladých interprétov z celého 
Slovenska. Pani učiteľke i jej žiač-

ke zo srdca blahoželáme a prajeme 
ešte veľa úspechov a radosti z hry 
na tento vzácny kráľovský nástroj. 
Foto: Lucia Švecová prvá sprava.

Irena Chovanová

Súťaž "mladých organistov"
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Pozývame vás na kultúrne podujatia

Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu myš Genius, 
tričko, kľúčenku a magnetku v 
hodnote 11,80 € si výherca môže 
vyzdvihnúť v predajni ALLCOM, 
Radničné nám. 11, B.Štiavn-
ica. Správne znenie krížovky z 
č.25/2013: „Láska sa nepýta na 
kamenné hradby a čo si zaumie-
ni to urobí.“ Výhercom sa stáva 
Aneta Rákayová, 1.mája 2, Ban-
ská Štiavnica. Srdečne blahože-
láme! Tento týždeň hráme o re-
produktory, tričko a magnetku, 
ktoré nám do súťaže venovala fir-
ma ALLCOM, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Einstei-
na: 
A., Začiatok tajničky, ruská rieka, 
ozn. vozidiel Panama,
B., 3.časť tajničky, zodiera, kráča-
la, kus,
C., Neptúnium, zväzok slamy, há-
dže, opak čiernej, 
D., Bývalý názov Sv. Antona, švaj-
čiarska rieka, krík, slovenská rieka,

E., Vrch v Izraeli, žen. meno 23.7., 
pracoval pluhom, strana,   
F., Bojové vozidlo, koniec tajnič-
ky, veľký dom,          
G., Podmienková spojka, kocka, 
oblak, koleso, kyslík,             
H., Nikde, jedno z mien Bártu, 
set, draslík a vanád,     
I.,  Boh lásky, nedaruje, Mária ška-
redo, Olina,        
J., Môžu, kapor česky, meno man-
želky Chaplina, celkový prístre-
šok, 
K., Duša v Egypťanov, 4.časť taj-
ničky.
1., Kultúrna komisia, 2.časť taj-
ničky, ozn. áut Slovenska,         
2., Oersted, pník, žen.meno,    
3., Iniciálky Nora Ďuricu, stena-
nie, sťa, príbytok včiel,     
4., Gén, nie francúzsky, vápencové 
pohorie, predložka 3.pád,  
5., Lore odzadu, osmička, ponad,         
6., Volanie na sliepku, frankovka, 
neslop,  
7., Selén, druh korenia, mesto pri 
Bratislave,

8., Ženské meno, erbium, hlas so-
mára, cicavec z pralesa, 
9., Viac, dvojkrídly hmyz, natieraj 
moridlom,         
10., Zvyšky po ohni, stroskotaná 
loď, sánky,      
11., Textová skratka, habať, druh 
ryby,         

12., Nula, časť, číra tekutina, starší, 
13., Miešaj cesto, moc, Otília,
14., Spievaj básnicky, odťalo, rod,
15., Krídlo odborne, zábava, omo-
tajú.
Pomôcky: Ka, Oona, Area, Sion, 
Aare, Vres, Uh, Noid, Cip, Magi  

Pripravuje: Anna Rihová
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Drieňovský okruh Pozvánka
Srdečne vás pozývame na koncert hudobného tria TRIANGO 

Peter Breiner – klavír
Boris Lenko – akordeón

Stano Palúch – husle
Trojicu špičkových slovenských hudobníkov, samostatne známych 
zo žánrovo rôznorodých hudobných projektov, opäť zažijete spolu 
vďaka hudbe, ktorá spája vášeň iskrivého objatia z tančiarní v Bue-
nos Aires, dedičstvo jazzovej improvizácie ale aj delikátne interpre-

tačné majstrovstvo klasických koncertných siení.
www.triango.sk

Koncert sa uskutoční 23. júla 2013 o 20:00
v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici.

Predpredaj vstupeniek:
Informačné centrum Banská Štiavnica

www.drhorak.sk a www.ticketportal.sk. 
Vstupné : 10 EUR

Študenti a dôchodcovia : 7 EUR

Mesto Banská Štiavnica 
usporiada 16. ročník Drie-
ňovského okruhu – beh pre 
všetky vekové kategórie, 
ktorý sa uskutoční vo 
štvrtok 18.júla 2013 na 
sídlisku Drieňová.

Kategórie:
Deti MŠ chlapci, dievča-
tá - 30m
Deti r.2008 a ml. - 40 m
Deti r.2006 – 2007: 100m
Deti r.2004 – 2005: 200m
Najmladšie žiactvo r.2002 
-2003: 500m
Mladšie žiactvo r.2000-
2001: 800m
Staršie žiactvo r.1998 -1999: 
1km
Dorastenci r.1996 – 1997: 
4km
Dorastenky r.1996 – 1997: 
2km
Muži, ženy do 39 r. (1974 a 
ml.): 6 km
Muži, ženy nad 40 r. (1973 

– 1964): 6 km
Muži, ženy nad 50 r. (1954 
– 1963): 6 km
Muži nad 70 r. (1943 – a 
starší): 6 km
Časový harmonogram:
14:30 – otvorenie pretekov
17:00 – štart predškolský 
vek
17:15 – štart mladšie žiactvo
17:30 – štart staršie žiactvo
18:30 – štart dorastenci, do-
rastenky, muži – A, B, C, D, 
E, ženy – F, G, H
Preteká sa podľa pravidiel 
atletiky a týchto propozícií. 
Vo všetkých kategóriách 3 
získajú vecné ceny. V hlavnej 
kategórii mužov – prvých 5 
cien. Pre celkového víťaza je 
pripravený Putovný pohár.
Prihlášky: Daniel Matis, Po-
ľovnícka 4, 96901 Banská 
Štiavnica, tel.č.: 0944 379 
498, 
e-mail: matis222@azet.sk   
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Seniorské 
talentárium
BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom – Pracovis-
ko Banská Štiavnica, Klub dôchod-
cov v Banskej Štiavnici a Mesto 
Banská Štiavnica, vyhlasujú  nesú-
ťažnú  prehliadku  záujmovo-ume-
leckej činnosti  a tvorivosti senio-
rov. Vlastná tvorba, interpretačná 
činnosť, prednes umeleckého slova, 
vtipov, príbehov,  anekdot,  hudba,  
spev,  tanec  ... a iné formy záujmo-
vo-umeleckej činnosti. Podujatie sa 
koná pod záštitou primátorky Mes-
ta Banská Štiavnica a s finančnou 
podporou Mesta Banská Štiavnica  
Podmienky súťaže:
Nesúťažnej prehliadky sa môžu 
zúčastniť  dôchodcovia, pracujúci 
dôchodcovia zo Slovenska i zahra-
niční Slováci
Prihlášky do nesúťažnej prehliad-
ky treba zaslať (poštou alebo mai-
lom) najneskôr do 10.8.2013 v ka-
tegóriách: 
a /  jednotlivci  (dĺžka vystúpenia 
max. 5 minút)
b/  skupiny (dĺžka vystúpenia 
max. 8 minút)
V prihláške treba uvieť:  Meno, 
priezvisko, vek, adresu trvalého 
bydliska, číslo telefónu prípad-
ne mobil účinkujúceho (účinku-
júcich), adresu klubu dôchodcov 
– ak sú členmi klubu, kategóriu 
(jednotlivci, skupiny, počet čle-
nov v skupine), názov vystúpe-
nia. Prihlášky posielajte na adre-
su: Pohronské osvetové stredisko, 
Nám. sv. Trojice 7, 969 01 Banská 
Štiavnica, mail: petrova@osveta-
ziar.sk,   mobil: 0915 819 989

Mária Petrová 

SPOLOK 2012 
POZÝVA
Pozývame Vás dňa 13.07.2013 
do baru SPOLOK 2012 na Šte-
fultove stráviť príjemný sobotný 
podvečer a pochutnať si na grilo-
vaných dobrotách. Grilovačka na 
terase začína o 19:00 hod. a od 
20:00 hod. sa o dobrú náladu po-
stará sympatická štvorica pánov 
zo skupiny The Duntchos, ktorí 
naživo zahrajú české a slovenské 
hity. Na svoje si prídu priaznivci 
popu, rocku, rock & rollu, folku aj 
country. Treba si priniesť iba dob-
rú náladu! Tešíme sa na stretnutie 
s Vami.               SPOLOK 2012-mt

Srdečné poďakovanie pánom učiteľom zo ZUŠ-ky
(venované pánom učiteľom ZUŠ Michalovi Pigošovi a Ľubomírovi Počaiovi)

1.  Keď život zmeny pripraví, a keď sa lúčiť treba, 
  vtedy sa v duchu spytujem, čím bola pre nás škola.
  Pochvala, úsmev na perách, k hudbe tá láska vrelá 
 A ešte zopár dobrých rád od pána učiteľa.
R.: Pán učiteľ, pán učiteľ,  Zuš-ke sa dával celý,
Pán učiteľ nám odpustil,  aj keď sme nevedeli.
Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu
A chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú.
1. Mal oči stále veselé, gitarám struny ladil,
A trochu šedín na brade, pán Pigoš, srdcom  mladý.
Dnes to  môžeme prezradiť, že naša škola celá,
Sa lúči s tým, kto vzorom je skvelého učiteľa.    –R.:
2. Poriadok, skromnosť, dobrota, srdce, čo neublíži,
Hodiny plné dobrých rád, prekrásnych melódií
Do tajov stupníc i etúd, koncertov, prelúdií,  Nás viedol  majster klavíra,   pán Počai dobrotivý.  –R.:            ZUŠ

V rámci projektu environ-
mentálnej  výchovy fakulty 
prírodných vied UK v Brati-
slave  študenti z rôznych krajín 
Európy - Srbska, Francúzska, 
Litvy, Španielska, ale aj 
Turecka - navštívili minulý 
týždeň  SPŠ S. Mikovíniho v 
Banskej Štiavnici.

Študenti si pozreli jednotlivé odbo-
ry, ktoré sa vyučujú na škole - Gra-
fický a priestorový dizajn, Konzer-
vovanie papiera, Biotechnológiu a 
farmakológiu, Geodéziu ,kartogra-
fiu a kataster, Životné prostredie, - 
kde si vypočuli informácie o štúdiu 
, uplatnení študentov, súťažiach a 
aktivitách študentov od Mgr. Ivana 
Slovenčáka, Ing. Samuela Šlauku, 
Ing. Eleny Šlaukovej, Ing.Dalibora 
Kostru, Ing. Slavomíry Kašiarovej 
a videli obhajoby klauzúrnych prác  
pod vedením Mgr. Miriam Igláro-
vej a Ing. Anny Melichovej. Tiež si 
prezreli  maturitné práce a postery 
zo SOČ, ktoré nás prezentovali ale-
bo budú prezentovať na medziná-
rodných kolách tejto súťaže. Tie na 
nich zapôsobili svojou náročnosťou 
a vysokou odbornosťou natoľko , 
že sa pýtali, či nie sme vysoká ško-
la.  Zaujalo ich i vypletanie koší-
kov z papiera a všeobecne výroba 
úžitkových predmetov z odpadov, 
využiteľných v rámci environmen-
tálnej výchovy,  kde sa aktivity na-
šej školy prelínajú s témou ich pro-
jektu. Navyše odbor životného 
prostredia a jeho aktivity prezen-
tovala v anglickom jazyku študent-

ka odboru, Slávka Hrnčiarová, pre 
ktorú to bola zaujímavá, ale i nema-
lú odvahu vyžadujúca  skúsenosť. 
Poobede si študenti  pozreli mesto 
a jeho pamiatky v sprievode vyu-
čujúcej anglického jazyka RNDr. 
Valentíny Vajsovej, ktorá celý od-
borný program aj tlmočila. Na  taj-
chu Vodárenská sa študenti oboz-
námili nielen so slávnou banskou 
minulosťou mesta, ale sa i osvieži-
li v jeho studenej vode . Odborný 
výklad bol zakončený v Botanic-
kej záhrade, kde si študenti pozreli 
najvýznamnejšie dreviny. 
Na sídlisku Drieňová vysadením pia-
tich stromov pred novostavbou pa-
nelových domov pri Ul. Dr. Straku  
symbolicky zanechali svoju stopu na 
životnom prostredí nášho mesta. 
Na záver sa ešte chceme poďako-

vať všetkým vyučujúcim, ktorí 
sa podieľali na úspešnom priebe-
hu tejto návštevy. Od vyučujúcich 
FPV  UK v Bratislave sme násled-
ne dostali ďakovný list : „Chcem 
sa Vám v mene svojom a v mene 
všetkých účastníkov nášho projek-
tu poďakovať za milé prijatie.Veľ-
mi si ceníme, že ste si na nás na-
šli čas. Osobitne ďakujeme pani 
profesorkám Kašiarovej a Vajso-
ve, ktoré s nami zostali do samé-
ho konca.Máte vysoko kvalifiko-
vaných vyučujúcich a šikovných 
študentov.Želám Vám, Vašim pe-
dagógom  aj Vašim študentom aj 
naďalej veľa úspechov.“
So srdečným pozdravom, Štefánia 
Dugovičova  KJA  FPV UK

Slavomíra Kašiarová
Valentína Vajsová 

Európski environmentalisti  na Strednej 
priemyselnej škole Samuela Mikoviniho 

Študenti vyrábajú košíky foto archív autorov
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Fáber a Tenkel majstrami Slovenska
29.juna 2013 sa v malom 
mestečku menom Králová pri 
Senci uskutočnili 21. Majstrov-
stvá Slovenska v pretláčaní 
rukou. 

Nechýbali tam ani borci z Banskej 
Štiavnice. Najúspešnejšie si viedol 
Milan Fáber keď v kategórií do 70 
Kg na ľavú ruku získal titul majstra 
Slovenska.  Na pravú ruku si viedol 
taktiež úspešne, keď po veľkom boji 
získal druhé miesto. Pavol Getler v 
kategórií do 75 kg predvádzal naj-
krajšie boje dňa. Nestačilo to však 
na prvé miesto a musel sa uspoko-
jiť z dvoch druhých miest. Roman 
Tenkel v kategórií do 85 kg obhá-
jil minuloročný titul majstra Slo-
venska na pravú ruku. Ľavačka mu 
ušla o vlások a získal 4. miesto. Mi-
chal Kyjovský v kategórií do 95 kg 
si viedol neskutočne úspešne. Dalo 
by sa povedať, že mal najťažšiu ka-

tegóriu v ktorej na pravú ruku skon-
čil na krásnom 3.mieste. Radoslav 
Dobrovič v najťažšej kategórií nad 
95 kg mal nevybavené resty z pred-
chádzajúcej súťaže. Stretol sa vo fi-
nále zo 160 kg vážiacim „drobcom“. 

Po ťažkom boji nakoniec skončil tak 
isto ako Paľo dvakrát druhý. Chlap-
cov čaká onedlho Majstrovstvá Sve-
ta, tak im držíme palce a k dosiah-
nutým výsledkom gratulujeme.

 red

Na súčasné podmienky až 
rekordných 28 strelcov, a to 
nielen z nášho regiónu, ale 
tentoraz aj z Partizánskeho, 
Prievidze a Želiezoviec sa 
v poslednú júnovú nedeľu 
prezentovalo na strelnici 
Jamina v Rudne nad Hronom, 
aby súťažilo v 7. ročníku  
Žarnovickej malokalibrovky.

Jej organizátorom bola ZO SZTŠ 
Žarnovica v spolupráci so ŠSK ZC-
352 Žarnovica. SŠK Banská Štiav-
nica reprezentovali piati strel-
ci. Súťažilo sa na 30 rán, pričom 
športová malokalibrovka bola ur-
čená spoločne pre kategóriu do-
rastu, kadetiek, junioriek, žien a 
senioriek a ľubovoľná malokalib-
rovka pre ďalšie tri kategórie.
V prvej disciplíne presvedčivo zví-
ťazil 16-ročný Patrik Jány zo SŠK 
Banská Štiavnica, ktorý nastrie-
ľal 290 kruhov. Druhý skončil jeho 
klubový kolega 15-ročný Štefan 
Šulek, ktorý mal 287 kruhov. Oba 
výkony majú hodnotu I. výkon-
nostnej triedy dorastencov. Tretí, 
s 263 kruhmi (III.VT) bol 15-ročný 
Róbert Gális zo ŠSK Partizánske. 
V kategórii kadeti, juniori a muži 
zvíťazil Peter Lupták ml. (SŠK 
Banská Štiavnica) s 289 kruhmi 
a druhý bol s 283 kruhmi Róbert 

Gális (ŠSK Partizánske). Tretie 
miesto patrilo Petrovi Luptáko-
vi st. (SŠK Ban. Štiavnica) výko-
nom 280. Výkon všetkých troch 
má hodnotu III.VT.  
V kategórii seniori A (46-59 roč-
ní) vynikajúcim výkonom 297 
kruhov, čo je isto rekord strelni-
ce, jasne zvíťazil Milan Vrábel, 
člen ŠSK BC Prievidza. Druhý 
bol Ivan Bublák z Lutily (člen ZO 
SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom) 
s 288 kruhmi. Oba výkony majú 
hodnotu I. VT.  Tretí bol jeho klu-
bový kolega Ing. Jozef Gocník zo 
Žiaru n. Hr. s 268 kruhmi (splne-
ný limit III. VT). 
V kategórii seniori B (60 roč-
ní a starší) zvíťazil Anton Kukla 
(ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) s 262 

kruhmi. Len o jeden kruh menej 
mal a na 2. mieste skončil JUDr. 
Miroslav Sabaka (ZO SZTŠ Rud-
no n. Hronom). Tretí bol Ľubomír 
Drbohlav (SŠK Ban. Štiavnica) s 
259 kruhmi. 
Najlepšie trojice v jednotlivých 
kategóriách boli odmenené špor-
tovými pohármi. Ocenenia boli 
hradené z dotácie poskytnutej z 
rozpočtu mesta Žarnovica.
Text k foto:
Desiatka z 12 najlepších strel-
cov súťaže (vzadu zľava) JUDr. 
M. Sabaka, A. Kukla, P. Lupták 
st., I. Bublák, Ing. J. Gocník, Ľ. 
Drbohlav, M. Vrábel, (v podrepe 
zľava) P. Lupták ml., Š. Šulek a P. 
Jány.

Text a foto : Ing. Jozef Piecka

Rekordná žarnovická maloklibrovka

Úspešní borci: zľava R. Tenkel, R. Dobrovič, P. Getler, M. Fáber, 
M. Kyjovský foto archív šn

Slovenský pohár 
v triatlone
Už 6.kolo v šprinte sa uskutoč-
nilo dňa 6.7. v Hurbanove. Boli 
to rýchle preteky, kde viac ako 
10-ka pretekárov šla pod 1. hod. 
Opäť sa darilo Tomášovi Nemčo-
kovi, ktorý v hlavnej kategórii – 
muži Elitte obsadil 10.miesto a 
v SP opäť bodoval. Zvíťazil Ma-
túšek – Triax Bratislava. Sezóna 
pokračuje MR SR v Bátovciach 
13.7., kde sa súťaží v objemoch 
– 1,9 – 90 -21 km.

 Vlado Nemčok      

Čo nové 
v štiavnickom 
futbale?
Osud štiavnického futbalu je me-
siac pred začiatkom súťaží kôli fi-
nanciám stále otázny. Po ukon-
čení súťažného ročníka 2012/13, 
ktorá iba nedávno skončil a kto-
rého celú jarnú časť financoval pre 
všetky mužstvá v klube iba sám 
predseda klubu SITNO Banská 
Štiavnica, hlavne preto, aby všet-
ky naše mužstvá ukončili rozbeh-
nuté súťaže a nenarušili ich prie-
beh bolo potrebné do 5.6.2013 ich 
prihlásiť do nového ročníka .Čo sa 
i udialo a naše mužstvá boli pri-
hlásené nasledovne do týchto sú-
ťaží ročníka 2013/14:
Muži "A" mužstvo IV. liga-juh
Muži  "B" mužstvo II. trieda-juh
Dorast V. liga
Starší a mladší žiaci II. liga
Prípravka III. liga
Prihlásenie do súťaží je spojené i 
s zaplateným, štartovného v jed-
notlivých súťažiach ako i poplatku 
na rozhodcov, čo znovu financoval 
zo svojich peňazí predseda nášho 
FK SITNO, lebo iné financie na  
prihlásenie a činnosť klubu neboli 
a zatiaľ nie sú. Preto je dosť mož-
né, že naše mužstvá budú musieť 
byť z dôvodu nedostatku financií 
ešte pred 1. kolom nového roční-
ka odhlásené zo súťaží riadených 
Stredoslovenským futbalovým 
zväzom a prihlásené do Oblast-
ných súťaži regiónu Žiar nad Hro-
nom. Dúfam, že k takémuto kro-
ku nedôjde a finančnú situáciu v 
klube sa podarí vyriešiť, lebo by to 
bol ďalší úpadok športu v našom 
meste a horšie podmienky na vý-
chovu mladých nádejí ako i rozvoj 
ostatných hráčov  v  našom klube. 

Ivan Javorský, Ivan Beňo
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služby

inzercia

Predám na Povrazníku v byto- �
vom dome nadštandardný 2-podlaž-
ný byt 100 m², cena dohodou, tel.č.: 
0903 121 901

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- �
teľnosti v silnej slovenskej realitnej 
spoločnosti Dobré reality, 0948 959 
697, 0918 561 181, e-mail: madar@
dobrereality.sk

Predám RD v B.Belej po čiastočnej  �
rekonštrukcii, okamžite obývateľný. 
Cena 69 900,-€, tel.č.:0907 333 827

Vezmem do prenájmu alebo kú- �
pim suchú pivnicu, tel.č.: 0918 373 
530

Predám 4-izbový dom na Ban- �
skom Studenci, cena 49 000,-€, 
tel.č.:  0903 271 161

Predám 4-izbový byt, cena 39  �
000,-€, tel.č.: 0903 271 161

Prenajmem 2-izbový byt na Križo- �
vatke, tel.č.: 0903 322 178

Predám 2-izbový byt v OV na Dolnej  �
ul. v BŠ, 60m², tel.č.: 0903 566 913

Predám záhradu – pozemok v BŠ,  �
tel.č.: 0908 477 227

Predám garáž v radovej zástavbe  �
pri ZŠ Jozefa Horáka, tel.č.: 0903 
152 114, 0903 203 082

Odstúpim zabehnutú komplet za- �
riadenú kaviareň Jazz café z rodin-
ných dôvodov, tel.č.: 0915 109 996

Predám na Povrazníku pekný RD,  �
cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901  

Predám pozemok v BŠ, časť Šte- �
fultov, 1060m², tel.č.: 0908 531 348

Predám byt v Banskej Štiavnici,  �
tel.č.: 0944 207 739

Som profesionálna opatrovateľ- �
ka seniorov. Opatrím chodiacich aj 
imobilných, diabetikov, pacientov 
po porážke, s PEG-sondou aj s pre-
ležaninami. Okrem samotnej opate-
ry poskytujem vedenie domácnosti 
(varenie, pranie, žehlenie, nákupy). 
Mám niekoľkoročnú prax v Ra-
kúsku. Konkrétne požiadavky a fi-
nančnú odmenu dohodneme osob-
ne. Info: katarina.kucerova1980@

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
metrovica, palety, brikety, staveb-
niny, štrky, piesky, brizolit a iné, 
tel.č.: 0903 121 901

Predám palivové drevo, metrovi- �
cu s dovozom, tel.č. 0919 220 556

Predám pšeničný šrot v 50 kg  �
bal., tel.č.: 0949 268 350

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

reality

gmail.com, tel.č.: 0911 061 000
Ponúkam výkopové práce bag- �

rom a odvoz Aviou. Cena dohodou, 
tel.č. 0907 448 819, 0911 334 081

Ponúkame na predaj originálne pro- �
dukty zn. OREGON®, produkty ne-
meckých výrobcov a náhradné die-
ly svetových značiek či už v lesníctve, 
záhradníctve, alebo v poľnohospo-
dárstve. Požičovňa náradia. Viac na 
www.minibager-vyhne.sk, na stránke 
e-shopu  www.oregonvyhne.sk alebo 
na tel.č.: 0907 370 780, 0908 385 718

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

Prenajmeme 1 – izbový byt 
(42,16 m²)  na ulici A. T. Syt-

nianskeho 2, v bytovom dome 
oproti autoškole Bosák. Me-
sačný nájom 155 € + energie. 

Kontakt: 045/692 0882
Mobil: 0915 826 295

Novootvorená 
predajňa

Detská obuv
L. Svobodu 10

Banská Štiavnica 

Posledný júnový víkend sa uskutoč-
nil XII. ročník dorasteneckého turnaja 
„O POHÁR MARIANA BOSÁKA“ in 
memoriam. SITNO BANSKÁ ŠTIAV-
NICA - MFK NOVÁ BAŇA  4:2 (1:1). 
Góly: Sitno - Ďurovič 3, Potančok, 
MFK - Hanák 2
MŠK  DETVA - OTJ HONTIANSKE 
NEMCE  2:2 (1:2)  na p.k. 5:4, Góly: 
MŠK - Golian 2, OTJ -  Chlpáň, Pola-
ček. O 3. miesto: MFK NOVÁ BAŇA  
- OTJ HONTIANSKE NEMCE  2:1 
(2:0), Góly: MFK - Tužinský, Hanák, 
OTJ - Poláček. Finále: SITNO BAN-

SKÁ ŠTIAVNICA - MŠK DETVA  5:1 
(3:1),Góly: Sitno - Chmelina, Ďuro-
vič 3, Javorský. MŠK -  najlepší hráč: 
Ďurovič, najlepší brankár: Šiandor. 
Po veľmi dobrej hre nášho mužstva 
sa oboch zápasoch sa naši chlapci za-
slúžene stali víťazmi tohto turnaja, k 
čomu im srdečne blahoželáme. Sitno 
Banská Štiavnica nastúpilo na zápasy 
v tomto zložení: Szabó, Dudák, Ma-
latinec, Pastier M., Pastier I., Ladický, 
Petro, Potančok, Javorský, Neuschl, 
Zupka, Gregáň, Ďurovič, Chmelina

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Turnaj o Pohár Mariana Bosáka


