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Na slávnostnom mestskom za-
stupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 
10. septembra 2010 v kostole sv. 
Kataríny, boli udelené výročné 
ceny mesta Banská Štiavnica týmto 
osobnostiam:
A/ Čestné občianstvo:

Doc. JUDr. Ivanovi Gašparo-
vičovi, CSc., prezidentovi SR, za 
dlhoročnú podporu mesta Banská 
Štiavnica pri jeho rozvoji, za propa-
gáciu a šírenie dobrého mena mes-
ta Banskej Štiavnice doma a hlavne 
v zahraničí. Pod jeho záštitou boli 
usporiadané cyklistické preteky 
okolo Slovenska s medzinárod-
nou účasťou a niekoľko ročníkov 
Behu ústavy SR , ktorých trasa vie-
dla naším mestom a jeho okolím. 

Prezident SR je čestným členom 
Banskoštiavnicko – hodrušského 
baníckeho spolku  a podporuje pre-
zentáciu a zachovanie  baníckych 
tradícií  doma i v zahraničí.

Doc. JUDr. Róbertovi Ficovi, 
CSc. – podpredsedovi NR SR a 
predsedovi strany SMER SD, ktorý 
počas svojho pôsobenia vo funkcii 
predsedu vlády SR venoval mimo-
riadnu pozornosť mestu Banská 
Štiavnica  a riešeniu zásadných 
problémov Banskej Štiavnice. Dňa 
3. 9. 2008 sa v meste Banská Štiav-
nica pod jeho vedením konalo vý-
jazdové zasadnutie vlády, kde boli 
prijaté konkrétne úlohy pre jednot-
livé rezorty, ktoré sa postupne rea-
lizujú a majú zásadný význam pre 

ďalší rozvoj nášho mesta.  Osobne 
sa zasadil za vrátenie SVP, š. p., do 
Banskej Štiavnice. 
B/ Cena za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica:

Ing. Ľudovítovi Kaníkovi – ob-

čanovi Banskej Štiavnice, za aktív-
nu pomoc mestu Banská Štiavnica, 
kde významnou mierou prispel k 
inštitucionálnemu rozvoju a jedno-
značnému postoju pri tvorbe špe-
cializovanej štátnej správy.

  4.str.
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ministrom obrany
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Šarkaniáda na Kalvárii
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Verejné osvetlenie
 str. 3 

Udelenie cien mesta Banská Štiavnica

Inzercia

V dňoch 8.-12. 9. 2010 sa v na-
šom meste konali tradičné banícke 
Salamandrové dni 2010. Tento rok 
síce nevyšlo počasie, tak ako by si 
takéto významné podujatie zaslú-
žilo, dážď trochu odradil mnohých 
návštevníkov, ale aj tak Salaman-
drové dni patrili k vrcholom tohto-
ročného kultúrneho leta v našom 
meste. 

Tento rok bol Salamander v zna-
mení Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva na Slovensku. Samotné 
oslavy sa začali už vo štvrtok sláv-
nostným šachtágom, ktorý sa tento 
rok po prvýkrát konal v Kultúrnom 
centre (bývalom Katolíckom gym-
náziu pri hoteli Grand Matej) na 
Kammerhofskej 1. Tento rok sa ho 
zúčastnili významné osobnosti z ob-

lasti spoločenského a kultúrneho ži-
vota. Salamandrové dni pokračovali 
v piatok tradičným jarmokom na 
Námestí sv. Trojice. Tento rok síce 
nebolo remeselníkov tak veľa ako 
po iné roky, ale každý, kto prišiel, si 
mohol vybrať z ponuky predajcov. V 
tento deň sa o 13. hod. v Kostole sv. 
Kataríny konalo slávnostné mestské 
zastupiteľstvo spojené s udeľovaním 
cien mesta Banská Štiavnica. Práve 
v tomto momente vrcholili prípra-
vy pódia na kultúrny program na 
Nám. sv. Trojice. V piatok popolud-
ní sa o dobrú zábavu na salaman-
drovom pódiu postarali folklórne 
tanečné skupiny, Texasky a k vrcho-
lu podujatia patrila viackrát oce-
nená speváčka Zuzana Smatanová.                                      

4.str.

Salamander 2010 opäť úspešný 
V tohtoročnom salamandrovom sprievode pochodovalo vyše sedemsto postáv

Kalvárii
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Z diára primátora

Mesto Banská Štiavnica zabez-
pečuje prostredníctvom Tech-
nických služieb, mestský podnik 
v Banskej Štiavnici prevádzku 
osvetlenia verejných priestorov, 
námestí a ulíc vo všetkých mest-
ských častiach.

Ide o jednu z úloh pre zabezpe-
čenie ochrany a bezpečnosti svojich 
obyvateľov a ich majetkou. Verej-
né osvetlenie, ako prvok mestskej 
vybavenosti, je zároveň aj prvkom 
architektonickým a prispieva k for-
movaniu drobnej architektúry. Jeho 
význam výrazne stúpa po zotmení, 
keď nielen tvar nosných a oporných 
bodov, rozvodnej siete, osvetľova-
cích telies, ako i ich farba a intenzita 
dotvárajú atmosféru a obraz mesta. 
Zároveň nadštandardné osvetlenie 
významných objektov, resp. príleži-
tostné osvetlenie (napr. vianočné) 
intenzívne formujú celý dojem o da-
nej lokalite.

Také významné historické mesto 
ako je Banská Štiavnica, si rozhod-
ne zaslúži potrebné pozornosti aj na 
tomto úseku.

Pre zhodnotenie celkového stavu 
verejného osvetlenia (ďalej len VO) 
mesta Banská Štiavnica možno kon-
štatovať nasledovné:

- reálny stav osvetlenia a stúpa-
júce náklady na energiu si vyžiadali 
zmenu, a to postupnú rekonštrukciu 
jednotlivých častí a prijatie úspor-
ných režimov fungovania – vypnutie 
úseku počas slabej prevádzky (napr. 
24:00 hod. – 04:00 hod.), 

- zníženie počtu svetelných bo-
dov z pôvodne inštalovaných (napr. 
vypnutie každého druhého svetelné-
ho bodu, resp. vypnutie niektorého 
svetelného bodu z viacramenného 
výložníka). Pre časové a osvitové 
vypnutie boli jednotlivé okruhy vy-
bavené súmrakovými a časovými 
spínačmi.

Uvedené opatrenia prinášali zdro-
je na postupnú rekonštrukciu väč-
šiny úsekov VO. Pri výbere nových 
osvetľovacích telies bola zohľadne-
ná najnižšia cena a nízky príkon. 
Vzhľadom na malé zdroje bola re-
konštrukcia robená s dôrazom na 
výmenu osvetľovacích telies len s 
nevyhnutnými opravami siete, opor-
ných bodov a rozvádzačov. Takýmto 
spôsobom bola zabezpečená väčšia 
časť celej siete VO.

Centrálna mestská zóna (ďalej len 
CMZ) bola riešená ako súčasť celko-
vých úprav centra mesta z externých 

zdrojov a v zmysle vypracovaného 
projektu. To predstavuje osvetlenie, 
ktoré je štýlové – tzv. „lucerničky“ a 
„jahôdky“. V týchto dňoch pribudol 
aj  sprevádzkovaný úsek ulice Kam-
merhofskej a časť ulice Dolnej po od-
bočku  na ulicu Mládežnícku.   

V súčasnosti ešte nie sú rekon-
štruované dve časti VO, a to sídlisko 
Drieňová a tzv. obchvatové úseky 
štátnych ciest, kde je spracovaný pro-
jekt úplne nového technického rie-
šenia a je v prípravnej fáze realizácie.  

V roku 2009 boli náklady na pre-
vádzkovanie VO nasledovné:

- platby za elektrickú energiu 74 
923 €

- údržba VO 18 017 €
- nákup materiálu 5 803 €
Spolu : 98 743 €
Na rok 2010 sú rozpočtované 

prostriedky VO  nasledovne:
-  platby za elektrickú energiu 80 

000 €
- údržba VO 20 000 €
- nákup materiálu 10 000 €
- revízie 1 992 €
Spolu : 111 992 €
V zmysle uvedených rozpočto-

vaných fi nančných prostriedkov je 
preto stále potrebné korigovať osvet-
lenie tak, ako to bolo už uvedené. 
Jednotlivé okruhy sú teda s ohľadom 
na frekvenciu pohybu a stupňom 
dôležitosti zaradené do režimu celo-
nočného svietenia, alebo s odstávkou 
nastavenou od 24 00 do 04 00 hodín. 
Lokálne rozmiestnenie v reálnom 
priestore nie je ideálne, lebo pôvod-
né rozvody VO s týmto režimom ne-
boli konštruované, a preto niektoré 
ulice sú rozdelené na viaceré úseky 
podľa príslušnosti k ovládacím roz-
vádzačom, a preto majú aj rozdiel-
ne režimy. Platí to aj o niektorých 
celých uliciach, a to z toho dôvodu, 
že väčšina ulíc daného riadeného 
okruhu spĺňa charakter patričného 
režimu, ale z toho istého uzla je ria-
dená aj ulica, ktorú by sme chceli dať 
do iného svetelného režimu, to však 
toho času technicky nie je možné bez 
nového pripojenia na iný rozvádzač. 
Pre lepšiu orientáciu občanov uvá-
dzame režim osvetlenia jednotlivých 
ulíc, ako bol schválený. Čas večerné-
ho zapnutia a ranného  vypnutia VO 
je riadený dvomi spôsobmi, a to buď 
súmrakovým spínačom, ktorý rea-
guje na svetelné podmienky v danej 
lokalite a konkrétnom reálnom čase 
/ preto niektorý úsek už svieti a iný, 
ktorý má ešte lepšie svetelné pod-
mienky, nie. Podobne to môže byť 

pri vypnutí, len opačne a teda ,kde 
sú horšie svetelné podmienky, napr. 
aj lokálna hmla, úsek ešte nie je vyp-
nutý/. Druhým spôsobom riadenia 
okruhu VO je časový spínač, ktorý 
sa manuálne nastavuje na požadova-
ný čas zapínania / teraz je nastavený 
na 20. 00 hod. / a vypnutia / v súčas-
nosti vypína o 06. 00 hod. / Časový 
spínač okruhu umožňuje nastavenie 
viacerých časových režimov súčasne 
a tak je možné riešiť aj vypnutie v 
nočných hodinách / teraz je schvá-
lená odstávka v čase od 24 00 do 04 
00 hodín /. Pre úplnosť uvádzame, že 
osvetlenie dominant mesta je zapnu-
té v čase od 20 00 do 24 00 hod a v 
čase sviatkov / napr. Salamander .....  
/ svieti až do rána. 

Svietivosť VO v jednotlivých uli-
ciac

Por.č.:
Názov odber.miesta (rozvádzač)
Pripojené ulice, námestia
Svietivosť
od – do hod.
1. Nám.sv.Trojice - automat Nám.

sv.Trojice, Starozámocká, Radničné 
nám., časť Sládkovičovej

20:00 hod. – 06:00 hod.
2. Radničné nám.- centrálka Pod 

Paradajzom, Kutnohorská, V.Václav-
ekovej, časť Vodárenskej, D.Lichar-
da, Úvozná 

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
3. Péchova 99, A.Pécha, Kamen-

ná, časť P.Kyrmerzera, Dolná Resla, 
Družicová, J.Augustu

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
4.Koncová, Koncová . 20:00 hod.-

24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
5. Horná Resla 1 pri obchode 

Horná Resla, Staronová, J.K.Hella, 
časť A.Sládkoviča, Bočná, M.Kuku-
čína, časť P.Kyrmerzera, Klinger 

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
6. Novozámocká - parkovisko 

Slávnostné osvetlenie Nového zám-
ku 

20:00 – 24:00 hod.
7. Novozámocká - roh Novozá-

mocká, časť Ul. Strieborná 20:00 
hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
8. Kmeťova 17 - SSE A.Kmeťa, 

časť Striebornej, Kammerhofská, 
Š.Višňovského 

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
 3.str.

Verejné osvetlenie mesta B. Štiavnica

Bolo...

12. 9. 

Účasť na slávnostnej svätej 
omši pri príležitosti púte k sviatku 
Povýšenia sv. Kríža. 
13. 9.

Vyhodnotenie podujatia Štiav-
nické študentské dni, ktoré sa 
uskutočnilo v dňoch 19. – 20. au-
gusta.
14. 9.

Finálne pracovné stretnutie 
prípravného výboru k návšteve 
Slovenského prezidentského páru 
a Nórskeho kráľovského páru v 
Banskej Štiavnici, ktorá sa usku-
toční 28.10.2010  
15. 9.

Účasť na diskusnom podujatí k 
pešej zóne a revitalizácii historic-
kého centra.
16. – 17. 9.

Práca v meste, obhliadka stavu 
miestnych komunikácií, individu-
álne pracovné stretnutia.
Bude...

20. 9.

Pravidelné stretnutie starostov 
obcí okresu Banská Štiavnica. 

Valné zhromaždenie spoloč-
nosti Mestské lesy Banská Štiavni-
ca, spol. s.r.o. 

Zasadnutie Komisie regionál-
neho rozvoja, výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v 
Banskej Štiavnici.

22. 9.
Pracovné stretnutie s majiteľmi 

ubytovacích zariadení v okrese 
Banská Štiavnica.

23. 9.
Posalamandrové stretnutie 

spojené s poďakovaním všetkým, 
ktorí prispeli k zorganizovaniu a k 
zdarnému priebehu podujatia.

24. 9.  
Aktivity súvisiace s ceremoni-

álom ukončenia podujatia Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 
na Slovensku. 

25. 9.
Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.

26. 9.
Účasť na podujatí Šarkaniáda. 

Andrea Benediktyová 
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Mestská polícia 
informuje

Oznam
Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
28.09.2010, 11.30 do 28.09.2010, 
14.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
údržby el. zariadenia. Bez el. 
energie bude v Banskej Štiavnici 
Ul. Bratská a Energetikov.

Od 30.09.2010, 09.00 do 
30.09.2010, 14.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude v Banskej Štiav-
nici Ul. Mierová.    Dipečing VN/NN

2.str. 

9. Horná Ružová 18, Horná Ru-
žová, Botanická, časť Vodárenskej, 
Vilová, Staromestská 

20:00 hod.- 06:00hod.
10. Dolná Ružová, Dolná Ružová, 

Malá okružná 20:00 hod.-06:00 hod.
11. Akademická 20 – zákruta 

Akademická, J.Hollého, J.Palárika, 
Farská, Záhradná, G.Gwerkovej, 
P.Jilemníckého, časť Mládežníckej 

20:00  hod. – 06:00 hod.
12. Mierová 13, Mierová
20:00  hod. – 06:00 hod.
13. Výskumnícka 1 Hájik, Mi-

chalská, Jergištôlňa po kostolík, Vý-
skumnícka, J.Gagarina

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
14. Hviezdoslavova 2/AB (pri ga-

rážoch), SNP, časť Športovej, P.O.Hv-
iezdoslava, Dr.I.Tótha, Banícka, pod 
Kalváriou, Družstevná, Ľ.Podjavo-
rinskej, Lesnícka, S.H.Vajanského, 
8.Mája

20:00 hod.-06:00 hod.
15. Športová – obchvat (pri  štadi-

óne Časť obchvatovej komunikácie, 
Ul.Športová po SNP, 20:00 hod.-
06:00 hod.

16. SNP 999 (nad Vion), Obchvat.
komunikácia Ul. SNP po Ul. Fándly-
ho 20:00 hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
17. Fándlyho (pod mostom), Svie-

tidlá pod mostom Ul.Fándlyho po 
Ul. 1.Mája 20:00 hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
18. 1.Mája (Križovatka-výmeník) 

1.Mája, časť Kolpašskej, Križovatka, 
Pod Trojickým vrchom 20:00 hod.- 
06:00 hod.

19. A.T.Sytnianskeho (pri SAD) 
A.T.Sytnianskeho, čast. Antolskej 
20:00 hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
20. Antolská Časť Hornej Huty, 

časť Antolskej, Kremenisko 20:00 
hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
21. Horáka 6, J.Horáka a M.Benku 

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
22. Horáka 99/AB–obchvat na 

LV Časť obchvat.komunikácie na LV 
20:00 hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
23. Povrazník Časť Hornej Huty, 

Lintich, Budovateľská, Obchodná, 
Povrazník, .Exnára, Dr.V.Clementisa, 
Šmidkeho, časť ul. Brezovej, G.Z.La-
skomerského, J.A.Komenského 

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
24. Obrancov mieru 77 (Bačík-

horný mlyn), Obr.mieru, B.Nemcov-
ej, J.I.Bajzu, J.Kollára, S.Chalúpku 

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
25. 29.augusta (p.Koleda), 29.au-

gusta, Partizánska, Srnčia, Ilijská, 
Kríková 20:00 hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
26. Na Matej štôlňu, Na Matej 

štôlňu.B.S.Timravy, Š.Krčméry, Ta-
jovského, Hronského, Úzka, Ra-
kytová, Cintorínska, časť Brezovej, 
F.Urbánka a Hutnícka 

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
27. Moyzesova 2, J.Jesenského, 

Požiarnická, Školská, R.Debnárika, 
J.Škultétyho, Nám.padlých hrdinov, 
Š.Moyzesa, potočná 

20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
28. Dolná AI (Zvonový vŕšok) 

Dolná, Zvonová, časť Pletiarskej, 
Údolná 20:00 hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
29. Mládežnícka 10 Časť Mládež-

níckej 20:00 hod.-24:00 hod.
04:00-06:00 hod.
30. Malé Trhovisko 12, Malé Tr-

hovisko, Zigmund šachta, Katová, 
Spojná, Tabaková 20:00 hod.-24:00 
hod.

04:00-06:00 hod.
31. Pletiarska, Časť ul. Pletiarskej 

20:00 hod.-06:00 hod.
32. Štúra 999 (dolný) Železničiar-

ska, P.Dobšinského, Staničná, časť 
Ľ.Štúra 20:00 hod.-06:00 hod.

33. Štúra 998 (horný) Časť Ľ.Štúra, 
A.Bernoláka, Slovanská, Hattalu, 
I.Krasku, J.Matušku 20:00 hod.-
06:00 hod.

34. Fándlyho 99 (na moste) Pát-
rovské schody, Ul. Pátrovská, čsť 
ul.Fándlyho 20:00 hod.-06:00 hod.

35. L.Svobodu 40, L.Svobodu 
20:00 hod.-06:00 hod.

36. Bratská 9, Bratská, Energeti-
kov, Učiteľská 20:00 hod.-06:00 hod.

37. Dr.J.Straku 12, Dr.Straku 20:00 
hod.-06:00 hod.

38. Poľovnícka 1, Ul.Poľovnícka, 
časť Fándlyho, časť Kolpašskej, Ul. 
Drieňová 20:00 hod.-06:00 hod.

39. Roľnícka 99, Roľnícka, Ovoc-
ná, Okrajová, Kysihýbelská 20:00 
hod.-06:00 hod.

40. Osadná, Osadná 20:00 hod.-
24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
41. Hurbanova AE (Jergyštôlňa) 

J.M.Hurbana, Hodžu, Pustá 20:00 
hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
42. Belianska cesta 9/AB Belian-

ske jazero, Belianska cesta, Langsfel-
da 20:00 hod.-24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
43. Okrúhla 4 Trate mládeže, 

Okrúhla, L.Novomeského 20:00 
hod.-06:00 hod.

44. Počúvadlianske jazero, Počú-
vadlianske jazero 20:00 hod.-06:00 
hod. v sezóne

45. Banky 46, Banky 20:00 hod.-
24:00 hod.

04:00-06:00 hod.
Niektoré ulice môžu byť toho času 

aj v inom režime, z dôvodu poruchy 
niektorého ovládacieho prvku.  

Súčasný stav VO nedosahuje oča-
kávaný štandard, resp. nepokrýva 
možnosti využitia techniky daného 
odvetvia a dnešného stupňa pozna-
nia. Je to logickým dôsledkom pod-
dimenzovaných, najmä vlastných 
zdrojov, resp. úspor dosiahnutých 
opatreniami uvedenými v úvode.
Je preto potrebné zabezpečenie 

externých zdrojov, ktoré by:

1) Ukončili výmenu existujúcich 
svietidiel za najefektívnejšie svetelné 
zdroje (minimum 87 lm/W).

2) Zabezpečili optimalizáciu kaž-
dej svetelnej pozície.

3) Umožnili použitie regulácie in-
tenzity osvetlenia.

4) Vytvorili podmienky inštalácie 
moderných systémov riadenia osvet-
lenia.

5) Obsahovali náklady na úpravu, 
výmenu a inštaláciu nových rozvá-
dzačov v súvislosti s modernizáciou 
systému riadenia osvetlenia.

6) Umožnili rekonštrukciu a vý-
menu káblových rozvodov súvisia-
cich s technickým stavom súčasného 
vedenia a so zmenami systému ria-
denia osvetlenia.

7) Riešili zdroje pre výmenu a 
opravy stožiarov a ďalších oporných 
bodov.

Záverom si ešte dovolím informo-
vať vážených občanov o telefónnych 
číslach, na ktoré je potrebné nahlaso-
vať prípadné požiadavky: 

pevná linka 045 692 22 43
mobilné linky 0905 462 356,  0917 

448 514.
Preventívne kontroly fungovania 

VO v zmysle fi nančných limitov sú 
plánované len jeden, resp. dvakrát v 
mesiaci a tiež nie je možné skontro-
lovať temer 1700 svetelných bodov, 
preto prosíme ctených občanov o 
nahlásenie poruchy, ktorú zaregis-
trovali.

Mesto Banská Štiavnica v rámci fi -
nančných možností venuje VO pat-
ričnú pozornosť a podobne aj naša 
organizácia, ako prevádzkovateľ sys-
tému s cieľom maximálnej spokoj-
nosti občanov a návštevníkov nášho 
jedinečného mesta.

S prianím svetelnej pohody, 
Peter Heiler, riaditeľ T.S.

Dňa 2.9.2010 o 01.20 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v byte P.B. na Ul. L. Svobodu 
dochádza k rušeniu nočného 
pokoja. Po preverení oznáme-
nia a zistených skutočnostiach  
bol priestupok riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov v blokovom konaní.

Dňa 06.09.2010 o 19.50 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že pred nemocnicou na sídlisku 
Drieňová sa voľne pohybuje pes. 
Hliadka MsPo zistila majiteľa 
psa, ktorému bola uložená bloko-
vá pokuta v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

Dňa 10.9.2010 počas Sala-
mandrových dní  sa na Námestí 
sv. Trojice voľne pohyboval pes. 
Hliadka MsPo zistila majiteľa 
psa, ktorému bola uložená bloko-
vá pokuta v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

Dňa 12.9.2010 o 12.00 hod. po 
ukončení slávnostnej svätej omše  
pred kostolom  upadla do bezve-
domia staršia pani.  Na mieste jej 
bola poskytnutá prvá pomoc a 
privolaná záchranná služba.

Počas konania Salamandro-
vých dní v dňoch 9.9.2010 – 
11.9.2010  a dňa 12.9.2010  po-
čas konania slávnostnej sv. omše 
Mestská polícia zabezpečovala 
verejný poriadok, ako aj bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premáv-
ky. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo
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Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú občanom, že sa v 
mesiaci október 2010 bude reali-
zovať zvoz nebezpečného odpadu a 
elektroodpadu (chladničky, pračky, 
televízory, počítače, telefóny, písa-
cie stroje, žehličky, žiarivky, aku-
mulátory,...). Zvozy sa uskutočnia 
nasledovne:

Dňa 06.10.2010 sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu z ulíc: 
Augustu, Belianska, Belianske jaze-

ro, D.Licharda, Dolná a Horná Res-
la, Dolná a Horná Ružová, Gagari-
na, Hájik, Hella, Hodžu, Hurbana, 
Kamenná, Kukučína, Langsfelda, 
Malá Okružná, Mierová, Michalská, 
Pecha,  Staromestská, Staronová, 
Starozámocká, Strieborná, Václave-
kovej, Vodárenská, Výskumnícka, 
Banícka, Družstevná, Gwerkovej, 
Mládežnícka, Pletiarska, Pod Kal-
váriou, Podjavorinskej, Poľnohos-
podárska, SNP, Športová, Tótha, 

Údolná, 8.mája, Akademická, Bo-
tanická, Farská, Holého, Katova, 
Malé trhovisko, Novozámocká, 
Palárika, Pod Troj.vrchom, Reme-
selnícka, Spojná, Višňovského, Zig-
mund šachta 

Dňa 11.10.2010 sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu z mes-
ta, zo Špitálky (rodinné domy), síd-
liska Drieňová, sídliska Juh ( Križo-
vatka ), Ul. Dolná, Kammerhofská, 
1.mája, Okrúhla, Novomestského

Dňa 13.10.2010  sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu zo Šte-
fultova, z časti Sitnianska a z   Pov-
razníka

Prosíme občanov, aby si spomí-
naný odpad vyložili v dobe do 7,00 
hod. 

V prípade nepriaznivého počasia 
budeme informovať o náhradnom 
termíne zvozu.

Heiler Peter

riaditeľ podniku  

Zvoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu 

1.str. Pán Kaník aj s rodinou 
významnou mierou prispieva k 
rozvoju cestovného ruchu v mes-
te a podpore verejných aktivít vo 
vzťahu k miestnym občianskym 
združeniam, nadáciám a spolkom. 
JUDr. Ing. Antonovi Tekušovi – in 
memoriam, banskoštiavnickému 
rodákovi, za  osobný aktívny a vý-
znamný prínos pri rozvoji a pro-
pagácii Banskej Štiavnice a jeho 
okolia mnohými odbornými aktivi-
tami v oblasti ochrany prírody a pri 
súpise technických pamiatok. Bol 
zodpovedným riešiteľom projektu 
na vypracovanie návrhu   na vy-
hlásenie CHKO Štiavnické vrchy v 
roku 1978 a zároveň sa podieľal na 
konečnom vypracovaní Územného 
priemetu  ochrany prírody CHKO 
Štiavnické vrchy. Pán Tekuš bol bý-
valým zamestnancom Slovenského 
ústavu pamiatkovej starostlivosti a 
ochrany prírody.  
C/ Výročná cena mesta Banská 

Štiavnica: 

Ľudmile Blaškovej – občianke 
Banskej Štiavnice,  za verejnú an-

gažovanosť a dlhoročnú všestran-
nú a fi nančnú pomoc a podporu 
pri kultúrno – spoločenských  a 
športových podujatiach, za aktivi-
ty vo verejnom živote a vytváranie 
podmienok zamestnanosti v meste   
Banská Štiavnica.  

MUDr. Filipovi Daningero-
vi – občanovi Banskej Štiavnice, 
za osobnú angažovanosť vo verej-
nom živote, za celoživotnú prácu 
v oblasti zdravotníctva, vo funkcii 
primára Gynekologicko – pôrod-
níckeho oddelenia a zástupcu ria-
diteľa Okresného ústavu národné-
ho zdravia v Banskej Štiavnici.  Za 
dlhoročnú úspešnú  reprezentáciu 
nášho mesta, kraja i Slovenska v 
športovej oblasti, a to vo vodnom 
póle, za čo získal ocenenie majster 
športu ČSR.

Mgr. Tatiane Protopopovej – ob-
čianke Banskej Štiavnice, za 50 roč-
nú pedagogickú činnosť stredoškol-
skej učiteľky na banskoštiavnických 
školách (SVŠ, Gymnázium, SPŠ 
baníckej a hutníckej, na SOŠ lesníc-
kom a v ZŠ J. Kollára), za aktívnu 

dlhoročnú osobnú angažovanosť v 
oblasti kultúrneho a spoločenské-
ho života a za dlhoročné vedenie 
ženského speváckeho zboru v Ban-
skej Štiavnici. Iniciovala zapojenie 
mládeže do organizovania, účinko-
vania a prípravy verejných kultúr-
no-spoločenských podujatí v meste 
Banská Štiavnica. 

MUDr. Mariánovi Streškovi – 
občanovi Banskej Štiavnice, za mi-
moriadne svedomitú celoživotnú 
prácu v banskoštiavnickom zdra-
votníctve, najprv pracoval ako det-
ský lekár, neskôr ako internista a od 
roku 1999 až do súčasnosti je pri-
márom interného oddelenia. Nikdy 
mu nebol ľahostajný osud ban-
skoštiavnickej nemocnice i mesta.  
Za výrazný prínos vo verejnom 
živote, aktívnu prácu v mestskej 
samospráve, kde pôsobil v rokoch 
1994 – 2002 ako poslanec Mestské-
ho zastupiteľstva. 

Ing. Milanovi Urbánekovi – ob-
čanovi Banskej Štiavnice, význam-
nej osobnosti rudného baníctva 
v oblasti úpravy rúd na Slovensku 

druhej polovice 20. storočia a vý-
znamnému členovi Banskoštiav-
nicko – hodrušského baníckeho 
spolku, za dlhoročnú spoločenskú 
angažovanosť v oblasti obnovy a 
udržiavania starobylých baníckych 
tradícií slávnej baníckej akadémie a 
za propagáciu mesta Banská Štiav-
nica doma i v zahraničí.  

Jánovi Úradníkovi – občanovi 
Banskej Štiavnice, za dlhoročnú 
výchovu a vzdelávanie učňovskej 
mládeže v oblasti stavebníctva. Za 
jeho aktívnu  angažovanosť vo ve-
rejnom živote a jeho podiel na roz-
voji mesta Banskej Štiavnice.  

V tomto roku sa pán Úradník 
dožíva životného jubilea 70 rokov.   

Antonovi Václavekovi – občano-
vi Banskej Štiavnice,  dlhoročnému 
verejnému funkcionárovi SZPB za 
osobné angažovanie v odbojovom 
hnutí a dlhoročnú prácu vo verej-
nej správe. Pán Václavek bol pria-
mym účastníkom SNP, za čo mu 
boli udelené viaceré vyznamenania 
a ocenenia.

MsÚ

Udelenie cien mesta Banská Štiavnica

1.str. O 19 hod. sa z priestorov 
Technických služieb za pochodu a 
hudby rozozvučal a rozpochodoval 
tradičný Salamandrový sprievod. 
Tento rok sa v ňom zúčastnilo cca 
700 ľudí. Okrem týchto tradičných 
osláv sa v našom meste konali ešte 
dve významné podujatia, a to Valné 
zhromaždenie Slovenskej banskej 
komory so sídlom v Banskej Štiav-
nici a Oslavy dňa baníkov, geológov, 
hutníkov a naft árov v priestoroch 
Kultúrneho centra, ktoré sa stretli 

s mimoriadnou pozornosťou a náv-
števou významných hostí. V sobotu 
bol pre deti pripravený program, 
ktorý sa pôvodne mal konať na 
Ružovej ul. pod názvom Salaman-
drová ružová. Pre nepriaznivé po-
časie bol celý program presunutý 
do priestorov Kultúrneho centra, 
kde boli pre deti pripravené rôzne 
súťaže, hry a dobrá zábava, ktoré 
pre ne pripravilo ICM a OKCRaŠ 
v Banskej Štiavnici.  Na pódiu na 
Nám. sv. Trojice sa za neprestávajú-

ceho dažďa vystúpili kapely Proč ne 
Band, Romano Ilo, October, Diego, 
Feel Me a vyvrcholením bolo vystú-
penie kapely Vidiek. O 15. hod. sa 
konala tradičná súťaž v pretláčaní 
rukou borcov Grand prix Salaman-
der 2010. Nedeľa a záver Salaman-
drových dní patril sv. omši na Kal-
várii. Ďalší ročník Salamndrových 
dní je za nami a možno o rok sa 
uvidíme opäť. Na záver treba po-
ďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom sa pričinili o bezprob-

lémový priebeh tohto podujatia, 
sponzorom: Jozef Blaškovič a fi r-
me Drevbyt, p. Valachovi, Jankovi 
Kvakovi, Mariánovi Rückschlos-
sovi, Tomášovi Maďarovi, Erikovi 
Píšovi, p. Blaškovej a fi rme Svetro, 
Strednej odbornej škole Ľudovíta 
Greinera a p. riaditeľke Ing. Andrei 
Bednářovej, Stavebniny – Píš, Mú-
zeu vo Sv. Antone, Lucii Ernekovej, 
ZUŠ  - p.riaditeľovi Macákovi, Jan-
kovi Petrikovi a Michalovi Vlčkovi 
a ICM. Michal Kríž

Salamander 2010 opäť úspešný 
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Primátorské poďakovanie za 

Salamander

Úprimné a veľmi veľké poďa-
kovanie patrí celému mnoho-
člennému organizačnému kolek-
tívu Salamandrových dní 2010 
a Európskych dní kultúrneho 
dedičstva, ktorý podal vysoko 
profesionálny výkon. Ďakujem 
všetkým sponzorom, ktorí nám 
aj v roku náročnej hospodárskej 
situácie podali pomocnú ruku a 
tak prispeli k udržaniu Salaman-
drovej tradície a odkazu Ban-
skoštiavnickej akadémii. V nepo-
slednom rade patrí poďakovanie 
všetkým návštevníkom jednotli-
vých podujatí, pretože najmä ich 
prítomnosť, aj napriek výnimoč-
ne zlému počasiu, a ich záujem je 
častokrát jedinou odmenou pre 
organizátorov. Ešte raz ďakujeme 
a dovidenia na Salamandrových 
dňoch 2011.

Mgr. Pavol Balžanka 

primátor mesta Banská Štiavnica

Počas Salamandrových dní na 
pozvanie navštívil naše mesto 
minister obrany Mgr. Ľubomír 
Galko. V tejto súvislosti sme 
mu položili pár otázok: 

1. Pán minister, aký máte vzťah k 

Banskej Štiavnici?

„Banská Štiavnica je nádher-
né mesto, do ktorého sa vždy veľ-
mi rád vraciam. Dôvody sú veľmi 
jednoduché - milí ľudia, nádherná 
príroda, krásne historické centrum, 
vďaka ktorému je Banská Štiavnica 
na zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Tento rok som 
sa po prvýkrát zúčastnil Salaman-
drového pochodu, ale verím, že nie 
naposledy. Pochod bol úžasný, s 
fantastickou náladou medzi účast-
níkmi pochodu i divákmi, plný ne-
zabudnuteľných postavičiek, čo sa 
určite páčilo predovšetkým deťom. 

Rozprával som o ňom aj doma, 
manželke a dcéram a som presved-
čený, že aj ony by rady raz zažili tú 
nádhernú atmosféru, ktorou mesto 
počas týchto osláv žije.“

2. Aké máte plány s vojenským 

útvarom na Močiari? 

„Ani v súčasnosti, ani v Modeli 
2020 sa neplánujú žiadne zmeny 
voči tomuto útvaru, v ktorom pô-
sobí 66 profesionálnych vojakov a 
jeden civilný zamestnanec.“

3. Aké zmeny plánujte urobiť v re-

zorte obrany pod Vaším vedením? 

„V prvom rade sa zameriavame 
na zistenie objektívneho stavu vo 
všetkých oblastiach, za ktoré re-
zort zodpovedá. Na základe toho 
chceme vypracovať program pre 
dlhodobý rozvoj obranného poten-
ciálu SR a ozbrojených síl. Našou 

prioritou je to, aby sa vytvoril a za-
bezpečil stabilný rámec fi nančných 
prostriedkov, ktorý je potrebný pre 
rozvoj ozbrojených síl. Chceme 
prijať systémové opatrenia, vďaka 
ktorým sa prostriedky pridelené 
rezortu zo štátneho rozpočtu budú 
vynakladať hospodárne, účelne a 
efektívne, pričom je potrebné za-
bezpečiť transparentnosť procesov 
verejného obstarávania.  Verejnosť 
musí vedieť, na čo sa vynakladajú 
peniaze daňových poplatníkov. S 
nekalými praktikami z minulosti je 
potrebné rozlúčiť sa raz a navždy. 
V neposlednej rade k hlavným pri-
oritám patrí udržať angažovanosť 
našich ozbrojených síl v medziná-
rodných operáciách krízového ma-
nažmentu, predovšetkým v rámci 
operácie ISAF v Afganistane.“

Richard Šümeghy,  hovorca MO SR

Minister obrany v našom meste

Prevažná časť podujatí v 
rámci celoštátnych osláv Dňa 
baníkov, geológov, hutníkov a 
naftárov 2010 sa uskutočnila 
v hlavnej sále nového Kultúr-
neho centra Banskej Štiavnice 
na Ul. Kammerhofská.

Prvým podujatím bol slávnost-
ný šachtág dňa 9.9.  za účasti vý-
znamných osobností z celej SR a 
zo zahraničia. Medzi 200 účast-
níkmi boli aj tieto osobnosti: Ing. 
Dušan Žubor, hlavný radca Minis-
terstva hospodárstva a výstavby 
SR,  RNDr. Peter Hanas, riaditeľ 
odboru geológie Ministerstva 
pôdohospodárstva a životného 
prostredia SR, prof. Ing. Fridrich 
Zeleňák, prodekan Fakulty BERG 
TU Košice, JUDr. Ing. Peter Kú-
kelčík, predseda Hlavného ban-
ského úradu v Banskej Štiavnici, 
predsedovia Obvodných banských 
úradov SR, Ing. Fedor Boroška, 
riaditeľ úradu Slovenskej banskej 
komory, Ing. Ervín Kubran, ge-
nerálny sekretár Zväzu hutníctva, 
ťažobného priemyslu a geológie 
SR, Mgr. Pavol Balžanka, primátor 
Banskej Štiavnice, Mgr. Jana Ha-
láková, starostka Ábelovej, rodnej 
obce Samuela Mikovíniho, PhDr. 
Jozef Labuda, CSc, riaditeľ Sloven-
ského banského múzea, Ing. Ján 
Hrabovský, prezident Slovenskej 

baníckej spoločnosti, Ing. Ján Tot-
kovič, riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho, 
Ing. Richard Kaňa, riaditeľ Sloven-
ská banská, s.r.o., Hodruša-Hámre 
a predseda Banskoštiavnicko-hod-
rušského baníckeho spolku, Ing. 
Boris Bartalský, riaditeľ Ludovi-
ka Energy, s.r.o., Banská Bystrica 
a Mgr. Marián Urban, zástupca 
EMED Slovakia. Účastníkmi boli 
aj zahraničné delegácie, Poľskej 
baníckej spoločnosti pod vedením 
prof. Dr. Mareka Blaszkeho, Ma-
ďarskej baníckej a hutníckej spo-
ločnosti z Tapolca pod vedením 
Dr. Attilu Patakiho, českej delegá-
cie z baníckeho spolku PROKOP 
pri VŠB Ostrava pod vedením 
Ing. Jaroslavy Koudelkovej,  ako 
aj zástupcovia slovenských baníc-
kych spolkov z  Handlovej, Novák, 
Kremnice, Rožňavy, Banskej Bys-
trice a Pukanca.

Hlavnými funkcionármi šach-
tágu boli: prezídium – Ing. Ur-
bánek, kontrárium –Ing. Rada, 
adlát – Ing. Durbák, kantor – An-
ton Buzalka, fuchsmajor – Ing. 
Ferenc, pivný dispečer –Ing. Ga-
raj, podkurovači Ing. Karabelly 
a Ing. Ivan, ošliador držali Milan 
Šesták a  Ľudovít Kaník, produk-
ciu baníckych piesní zabezpečil 
spevokol Štiavničan. V programe 
boli všetky základné bloky, „svä-

tenie dupláku“, „skok cez kožu“, 
počas ktorého bol do baníckeho 
stavu prijatý Ing. Rastislav Anguš 
a „čestný skok cez kožu“, ktorý 
absolvoval Dr. Viktor Heinrich 
Geramb z Hamburgu, potomok 
slávnej štiavnickej ťažiarskej rodi-
ny Gerambovcov. V sčítaní semes-
trov bolo zistené, že najmladším 
semestrom bola Bc. Ivana Tom-
číková a najstarším semestrom 
bol Ing. Ján Tršo. Nechýbal ani 
medzinárodný pivný súboj, v kto-
rom Dr. Pataki zdolal Ing. Petra 
Zorvana. Počas šachtágu bolo Ing. 
Antonovi Kollárikovi odovzdané 
vyznamenanie Ministra hospo-
dárstva a výstavby SR „Za udržia-
vanie tradícií“ pri príležitosti jeho 
75. ročného životného jubilea, 
ktoré za vyznamenaného prevzala 
RNDr. Mária Gubrianska, bývalá 
riaditeľka SPŠ S. Mikovíniho, na-
koľko Ing. Kolárikovi to nedovolil 
jeho zdravotný stav.  Celý priebeh 
šachtágu sa niesol v dobrej nálade, 
podporovanej kvalitným pivným 
mokom z najstaršieho slovenské-
ho pivovaru Steiger vo Vyhniach.

Sponzormi podujatia boli: Pivo-
var Steiger Vyhne, Combin Banská 
Štiavnica, s.r.o., Banská Štiavnica, 
Rudné bane, š.p., Banská Bystrica, 
Mesto Banská Štiavnica, Ludovi-
ka – Energy, s.r.o., Banská Bystri-

Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 
ca  a SPŠ S. Mikovíniho, za čo im, 
ako aj prípravnému výboru, patrí 
úprimné banícke poďakovanie. 

V rámci programu Salaman-
der 2010 sa uskutočnili v Banskej 
Štiavnici na tom istom mieste ešte 
ďalšie dve podujatia celosloven-
ského charakteru. Dňa 10.9.2010 v 
dopoludňajších hodinách to bolo 
Valné zhromaždenie Slovenskej 
banskej komory a popoludní to 
boli celoštátne oslavy Dňa baní-
kov, geológov, hutníkov a naft árov 
za účasti rezortných delegácií, ve-
dených Ing. Martinom Chrenom, 
štátnym tajomníkom MH a V SR 
a RNDr. Martinom Ružinským, 
štátnym tajomníkom MP a ŽP SR. 
V rámci slávnostnej schôdze sa 
uskutočnilo aj uvedenie novej re-
prezentačnej publikácie „Banícka 
a hutnícka minulosť Slovenska v 
kartografi ckých pamiatkach“, kto-
rú vydala Banská agentúra - Ing. 
Tibor Turčan, autorkou textov je 
Mgr. Elena Kašiarová, riaditeľka 
Štátneho ústredného banského 
archívu v Banskej Štiavnici.  Po 
recepcii, ktorú otvoril v priesto-
roch Kammerhofu Slovenského 
banského múzea minister obrany 
SR Ľubomír Galko, sa účastníci 
zapojili do predvoja Salamandro-
vého sprievodu. 

Ing. Milan Durbák
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Posledná augustová nedeľa už 
tradične patrila slovenskému plo-
chodrážnemu sviatku, Zlatej prilbe 
SNP, ktorej 47.ročník sa konal na 
jedinom slovenskom plochodráž-
nom štadióne v Žarnovici. Do 
tohto malého pohronského mesta 
sa zišla kvalitná konkurencia dvad-
saťdva jazdcov z deviatich krajín, 
aby bojovali o cennú trofej.

Preteky, na ktoré sa prišlo po-
zrieť asi 4 500 divákov z celého 
Slovenska, ale aj zo zahraničia, 
ponúkli množstvo dramatických 
súbojov a situácií. Nechýbali ani 
početné pády. Medzi hlavných 
favoritov na zisk trofeje patril aj 
domáci junior Martin Vaculík. Pre 
toho by prípadné tretie víťazstvo 
v rade znamenalo, že získa túto 

putovnú trofej natrvalo. Avšak ne-
stalo sa tak, keď ho vo fi nále po-
razil český junior Matěj Kůs. Tretí 
skončil veľký chorvátsky talent, iba 
šestnásťročný Dino Kovačič. 

Výsledky: 1. Matěj Kůs, Česká re-
publika; 2. Martin Vaculík, Sloven-
sko; 3. Dino Kovačič, Chorvátsko; 
4. Václav Milík, Česká republika; 5. 
Martin Málek, Česká republika; 6. 
Zdeněk Simota, Česká republika; 
7. Jan Holub, Česká republika; 8. 
Tomáš Suchánek, Česká republi-
ka; 9. Friedrich Wallner, Rakúsko; 
10. Piotr Świst, Poľsko; 11. Ronny 
Weis, Nemecko; 12. Pavol Puč-
ko, Česká republika; 13. Martin 
Gavenda, Česká republika; 14. 
Jonatha Seren, Taliansko; 15. Al-
joša Remih, Slovinsko; 16. Łukasz 

Sówka, Poľsko; 17. Ján Halabrín, 
Slovensko; 18. Mattia Cavicchioli, 
Taliansko; 19. Vladimír Višváder, 
Slovensko; 20. Roland Benkő, Ma-

ďarsko; 21. Jaromír Otruba, Česká 
republika; 22. Tomáš Kis, Sloven-
sko (neštartoval)

Martin Búri, speedwayA-Z

Zlatá prilba SNP putuje do Čiech

Plánované zvýšenie spotreb-
nej dane na pivo takmer o 50 
% ohrozuje všetky pivovary, 
ale malé pivovary sú ohroze-
né priam až existenčne. Ak v 
súčasnosti tvoria dane z piva 
približne jednu tretinu jeho 
ceny, po ich zvýšení budú tvo-
riť takmer polovicu ceny. Na-
vrhovaná spotrebná daň bude 
pritom 2-krát vyššia ako v ČR, 
či 3-krát vyššia ako v Nemec-
ku, čo sú krajiny s najvyššou 
spotrebou piva. Vyššia daň je 
už len v severských krajinách 
a na Britských ostrovoch. Vý-
robcovia piva preto vyzývajú 
vládu, aby plánované drastic-
ké zvýšenie spotrebných daní 
prehodnotila. Informoval o 
tom viceprezident Slovenské-
ho združenia výrobcov piva  a 
sladu (SZVPaS), zástupca pre 
malé nezávislé pivovary v Pre-
zídiu SZVPaS Ján Šimonovič.

,,Kým v roku 1990 bolo v SR ešte 
14  pivovarov, v súčasnosti je ich už 
len päť, z toho tri malé. Malé pivo-
vary nemajú na trhu ani 8 percent-
ný podiel, a tak od nich štát môže 
získať navyše iba také malé sumy, 
preto je až nepochopiteľné, že ich 
kvôli tomu existenčne ohrozuje. 
Štát nezíska ani u veľkých, pretože 

aj u nich je prepad od drastické-
ho zvýšenia v roku 2003 o 30 %. 
Ekonomicky je predsa výhodnejšia 
nižšia daň a vyššia spotreba.  Zvlášť 
to platí pre krajiny, kde pivo patrí 
k ľudovým nápojom. Je priam ne-
uveriteľné, že pivo, ktoré obsahuje 
najmenej alkoholu oproti vínu a 
liehovinám, je jediné postihnuté 
zvyšovaním spotrebnej dane. Som 
presvedčený, že pitím piva nestúpa 
počet alkoholikov, ako to tvrdia 
mnohí experti na zdravie. Treba 
sa pozrieť na pitie dovozového 
lacného vína, ktoré sa konzumuje 
a spotrebná daň tu nie je žiadna. 
Tu nechcem byť osobný, ale treba 
sa zamyslieť aj nad tým, aké vrstvy 
obyvateľstva ho konzumujú“, kon-
štatoval J.Šimonovič. Dodal, že 
sľuby vlády pred voľbami o pomo-
ci malému a strednému podnika-
niu sa strácajú v nedohľadne.  Rast 
spotrebnej dane je jednoznačnou 
likvidáciou slovenského pivovar-
níctva, o čom svedčí absolútna 
neochota akceptovať pripomien-
ky SZVPaS, prípadne sa stretnúť. 
Podobným príkladom, akým ide 
slovenské pivovarníctvo od roku 
2003, sa uberá aj v  ČR, kde za 9 
mesiacov od zvýšenia spotrebnej 
dane na pivo klesla jeho spotreba 
o cca 15%.  Treba však upozorniť, 
že pred zvýšením bola cena v ČR 

v porovnaní s SR o 40 % nižšia. 
Pri porovnaní zvýšenia v ČR, so  
zvýšením na Slovensku, je v Čes-
ku daň nižšia o 100 %,  upozornil 
J.Šimonovič. 

,,Pivo obsahuje najmenej alko-
holu zo všetkých alkoholických 
nápojov (3 - 5%), čo je 2 až 3 
krát menej ako víno, ktoré, znova 
opakujem, má z dane nepochopi-
teľnú výnimku. Tým je vylúčená 
akákoľvek väzba záujmu spájania 
spotreby alkoholu a jeho vplyvu na 
zdravie. Ďalším faktorom, o kto-
rom sa musíme zmieniť, je fakt, že 
posledné zvýšenie spotrebnej dane 
na pivo prinieslo od roku 2003 
úbytok 1500 pracovných miest a 
odvtedy za sedem rokov klesla vý-
roba piva o 1,5 milióna hektolitrov. 
Spotreba piva sa vlani znížila opro-
ti roku 2002 o 20 litrov na 74 litrov 
priemerne na jedného obyvateľa“, 

varoval J.Šimonovič. 
   V závere ešte upozornil, že zo 

štúdie Ernst & Young vyplýva, že 
pivovarníctvo má významný vplyv 
na zamestnanosť  v krajine. Ku 
každému jednému pracovnému 
miestu v pivovarníckom sektore 
na Slovensku sa nepriamo viaže 
ďalších 9 pracovných miest: 1 v 
maloobchode, 2 v dodávateľských 
sektoroch a takmer 6 v pohostin-
skom sektore. Pivovarníctvo pria-
mo či nepriamo svojím pôsobe-
ním na Slovensku celkom vytvára 
a podporuje až 20 800 pracovných 
miest. V slovenskom pivovarníctve 
je priamo zamestnaných cca 2000 
osôb, čo je približne toľko ako pri 
výrobe nealkoholických nápojov, 
ale až dvojnásobne viac ako vo 
vinárskom a liehovarníckom prie-
mysle spolu.

Ing. Štefan Kuča

Slovenské združenie piva a sladu
Zvýšenie spotrebnej dane z piva môže zatvoriť posledné malé pivovary

Inzercia

Stupne víťazov zľava: Vaculík, Kus, Kovačič
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Oznamy

Oznam

Stredná odborná škola, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priestorov 
a 2-izbového bytu. Ďalej oznamuje, 
že ponúka na odpredaj prebytočný 
hnuteľný majetok. Bližšie info na 
www.soulesnickebs.sk a informač-
nej tabuli v SOŠ, E.M.Šoltésovej 5, 
969 51 Banská Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ

DO POZORNOSTI FOTOGRAFOM

Až do 22. 10. 2010 sa môžete 
prihlásiť do celoslovenskej súťaže 
so zahraničnou účasťou Najkrajšia 
dovolenková fotografi a 2010, ktorú 
každoročne vyhlasuje BBSK - Po-
hrosnké osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom - Pracovisko B. Štiav-
nica, Múzeum vo Svätom Antone 
a Mesto Banská Štiavnica. Kategó-
rie súťaže:1. Mestá UNESCO vo 
fotografi i, 2. Príroda a krajina, 3. 
Múzeá, oživená minulosť, 4. Dovo-
lenka dýcha človečinou, 5. Môj naj-
krajší prázdninový zážitok (pre deti 
a mládež do 16 rokov), 6. Podoby 
vody, 7. Čiernobiela fotografi a. Pri 
niektorých kategóriách vás môžu 
inšpirovať práve Salamandrové dni. 
Bližšie informácie a propozície o 
súťaži na: POS, Kammehofská 2, B. 

Štiavnica, č.t.: 045 / 692 13 87, mo-
bil: 0915 819 989, mail: petrova@
osvetaziar.sk

TJ - Sitno - Rekreačný aerobik 
vás pozýva na  cvičenie už od 7. 
septembra 2010, každý utorok a 
štvrtok, v telocvični  ZŠ J. Kollára – 
Drieňová, od  1830 – 20 00 hod. Za-
cvičte si  s Ing. Martinou Olhovou, 
získajte dobrú kondíciu, načerpajte 
pozitívnu energiu, vyformujte si po-
stavu a to všetko pri dobrej hudbe, s 
využitím najnovších foriem aerobi-
ku pre každého, bez ohľadu na vek, 
kto má rád pohyb v kolektíve. Info 
na  tel.č.: 0905 236 815
Prechádzka prírodou

ZO SZTP v Banskej Štiavnici 
oznamuje svojim členom a priaz-
nivcom, že dňa 21.9.2010 sa usku-
toční jesenná prechádzka prírodou 
na trase Banská Štiavnica – Svätý 
Anton. Štart o 8. hod. spred bu-
dovy Hotelovej akadémie na Drie-
ňovej, po príchode do Sv. Antona 
prechádzka priestormi kaštieľa s 
odborným výkladom. Účastníc-
ky poplatok je 2 €, môžete zaplatiť 
v stredu v kancelárii zväzu, alebo 
priamo na štarte. V prípade ne-
priaznivého počasia sa prechádzka 
presúva na piatok 24.9. Tešíme sa 
na vašu účasť, dobrú náladu ako 
vždy a na záver výborný guláš.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ 

Pozvánka na pravidelné posedenie 

baníkov

Dňa 24. septembra 2010 o 16.00 
hod. sa uskutoční pravidelné pose-
denie baníkov a ich priateľov, ktoré 
sa bude konať v baníckej krčme u 
pána Karabellyho. Nak sa im páči 
unúvat neboja sa bude dobre a ve-
selo. Na hojnú účasť sa tešia uspo-
riadatelia. 
Kurz jogy

Kultúrne centrum v Banskej 
Štiavnici v spolupráci so spoločnos-
ťou Systém Joga v dennom živote 
otvára kurz jogy. Otvorenie kurzu: 
27.9.2010 o 16:15 hod v Kultúrnom 
centre na Kammerhofskej ul.č.1 v 
Banskej Štiavnici (bývalé katolíc-
ke gymnázium). Cena kurzu: 1,50 
Eura na jednu výučbovú hodinu / 
90 min./ Pozývame všetkých, ktorí 
majú sedavé zamestnanie a chcú 
svoje telo nastaviť na lepšie dušev-
né aj fyzické výkony. Viac na www.
jogavdennomzivote.sk a www.ban-
skastiavnica.sk. 

Oznamujeme obyvateľom nášho 
mesta, že v sobotu 18.septembra 
2010 v čase od 7,00 – 22,00 hod. sa 
koná vo volebných miestnostiach 
Referendum so 6 referendovými 
otázkami.

AD: Výstavba nových garáží sa 

stáva realitou

Skúsme pochopiť

Ševelili s vetrom 
lipy zelené...
Nedožili sa už 
tejto jesene.
Zahubil ich pokrok,
múdrych razítka,
umierali ticho,
žiadna výčitka.
A my ľudia prostí
poďme zabudnúť,
prehltnime slzu,
uzamknime hruď,
prijmime ich ortieľ,
skúsme pochopiť,
že je to tak správne,
že to má tak byť.
Pár tátošov z plechu
treba ustajniť,
majú väčšiu cenu,
než šum starých líp.

Janka Bernáthová

Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska organizuje aj 
tento rok celoslovenskú verejnú 
zbierku na pomoc nevidiacim a 
slabozrakým občanom pod ná-
zvom „Biela pastelka.“ V stredu 
22. septembra 2010 budú dobro-
voľníci na celom Slovensku vyko-
návať túto zbierku prostredníc-
tvom  študentov stredných škôl. 
Aj základná organizácia ÚNSS 
v Banskej Štiavnici sa bude, po-
dieľať na tejto zbierke. Dobro-
volníci budú chodiť v bielych 
tričkách s logom únie. Finančné 
prostriedky budú zbierané do 
zapečatených a očíslovaných  po-
kladničiek Pokladničky budú po 
protokolárnom prevzatí ofi ciálne 
odpečatené na KS ÚNSS v Ban-
skej Bystrici a ich obsah spočí-
taný. Do 10 dní po uskutočnení 
verejnej zbierky oboznámime 
verejnosť s jej výsledkom.

A zároveň uvedieme školu  a 
mená dobrovoľníkov, ktorí nám 
pri tejto zbierke pomáhali.

Výnos zbierky je určený na 
špeciálne výcvikové programy 
zamerané na výučbu chôdze s 
bielou palicou, čítanie a písanie 
Braillovým písmom a iných špe-
ciálnych zručností, ktoré nevi-
diacim ľuďom pomáhajú priblížiť 
sa k normálnemu životu.

Veríme, že verejná zbierka „ 
Biela pastelka“ sa stretne s vaším 
porozumením a podporou, za čo 
vám vopred ďakujeme.  
Alica Gajanová, predseda ZO ÚNSS, B.S

Zbierka Biela pastelka
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Reality

BBSK - Pohronské osvetové stredis-
ko v Žiari nad Hronom - Pracovisko 
Banská Štiavnica

Múzeum vo Svätom Antone
Mesto Banská Štiavnica

VYHLASUJÚ 13. ROČNÍK FOTO-

GRAFICKEJ SÚŤAŽE

NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FO-

TOGRAFIA

www.ndf.pagestory.sk

KATEGÓRIE SÚŤAŽE:

1. Pamiatka UNESCO vo foto-
grafi i cenu venuje Mesto Banská 
Štiavnica (www.banskastiavnica.
sk)

2. Príroda a krajina
cenu venuje Ladislav Doletina - 

Prospect Banská Štiavnica (www.
prospect.sk)

3. MÚZEÁ - oživená minulosť - 
história, remeslá, podujatia ap.

cenu venuje Múzeum vo Svätom 
Antone (www.msa.sk)

4. Dovolenka dýcha človečinou 
– reportážne zábery a momentky z 
dovolenky

cenu venuje Jantárová cesta, ces-
tovná agentúra, Banská Štiavnica 
(www.bstiavnica.sk)

osobitná cena časopisu Cestova-
teľ za stvárnenie ľudí pracujúcich v 
cestovnom ruchu

5. Môj najkrajší prázdninový 
zážitok - pre deti a mládež do 16 
rokov

cenu venuje Hotel Grand Ma-
tej B. Štiavnica - rodina Kaniková 
(www.grandmatej.sk)

6. Čiernobiela fotografi a
cenu venuje fi rma Diela a dielka 

slovenských výtvarníkov - rodina 
Ladzianska (www.dieladielka.sk)

7. Podoby vody...
cenu venuje Ing. Vladimír Bár-

ta - AB ART press, vydavateľstvo a 
fotoagentúra (www.abartpress.sk)

V každej kategórii bude udelená 
hlavná cena, prípadne podľa od-
porúčania poroty ďalšie ceny alebo 
čestné uznania a cena NÁDEJE

Cenu NÁDEJE vo všetkých ka-
tegóriách venuje fi rma Binder Svä-
tý Anton autorom, ktorí sa súťaže 

už pravidelne zúčastňujú a prispeli 
k jej rozvoju (www.rancnadej.sk)

Primátor mesta Banská Štiavni-
ca udelí ceny za najlepšie fotogra-
fi e z banskoštiavnického regiónu v 
rámci všetkých kategórií

Výhercovia hlavných cien dosta-
nú ročné predplatné časopisu Ces-
tovateľ (www.cestovatel.eu)

PODMIENKY SÚŤAŽE:

• súťaž je vyhlásená pre fotogra-
fov bez obmedzenia veku (s vý-
nimkou 5. kategórie, ktorá je urče-
ná pre deti a mládež do 16 rokov) v 
čiernobielej a farebnej fotografi i

• súťažiaci môže poslať do kaž-
dej kategórie najviac 5 fotografi í

• rozmery fotografi e: minimálne 
18 x 24 cm (na fotopapieri)

• na zadnú stranu každej fo-
tografi e treba uviesť: kategóriu, 
názov fotografi e a miesto fotogra-
fovania, meno, priezvisko a adre-
su autora (príp. aj telefónne č.) a 
e-mailovú adresu

• v 5. kategórii je potrebné uviesť 
aj vek autora

• uzávierka súťaže: 22. október 
2010

• vyhodnotenie súťaže a verni-
sáž výstavy súťažných prác: 12. no-
vember 2010 v Múzeu vo Svätom 
Antone

• zaslaním fotografi í dáva súťa-
žiaci súhlas k zverejneniu svojich 
prác na výstavách, na internetove 
stránke súťaže, prípadne v iných 
materiáloch súvisiacich so súťažou

• porota si vyhradzuje právo ne-
udeliť niektorú z cien

• ak sa ocenení autori nezúčast-
nia vyhodnotenia, diplom a cenu 
si budú môcť prevziať v priebehu 
roka 2010 v Pohronskom osveto-
vom stredisku v Banskej Štiavnici 
(kontakt je uvedený nižšie)

• usporiadatelia vracajú späť 

(poštou) len vyžiadané fotografi e
• organizátori by uvítali, keby 

niektoré fotografi e mohli byť za-
radené do archívu Pohronského  
osvetového strediska, Múzea vo 
Svätom Antone a Mesta Banská 
Štiavnica

• fotografi e treba poslať alebo 
osobne doručiť (v pevnom obale 
zabezpečenom proti poškodeniu) 
na adresu: 

Pohronské osvetové stredisko
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica

MEDIÁLNI PARTNERI PODUJATIA: 

• časopis Cestovateľ (www.ces-
tovatel.eu)

• fi rma Pagestory - Marian Ga-
rai (www.zivotbs.sk)

• fotoportál www.vivo.sk
• rádio Lumen
• Čajovňa za rohom, Žiar nad 

Hronom
• Slovenská autobusová doprava 

Zvolen, a.s.
• spravodajský portál www.

ziar24.sk 

SPONZORI:

• Pavol Balžanka, primátor Mes-
ta Banská Štiavnica

• Rastislav Mišík, fotograf, člen 
poroty

• Marian Garai, fotograf, člen 
poroty

• www.darian.sk
(ďalší sponzori sú uvedení za 

jednotlivými kategóriami - cenu 
venuje...)

BLIŽŠIE INFORMÁCE:

Pohronské osvetové stredisko, 
Kammerhofská 2, 969 01 Banská 
Štiavnica

tel. č.: 045/692 13 87, mobil: 
0915 819 989

e-mail: petrova@osvetaziar.sk 
a na webstránke súťaže www.ndf.
pagestory.sk 

Najkrajšia dovolenková fotografi a
Prenajmem 3-izbový byt na Ul.  

L. Svobodu, prerobený, čiastočne 
zariadený, cena 330 €, tel.č.: 0908 
902 712

Na Povrazníku predáme byt v  
OV, pôvodný stav 68m2, cena: 27 
900 €, www.realitor.sk, tel.č.: 0905 
148 574

Dám do prenájmu 3-izbový byt  
na sídlisku Drieňová v BŠ, tel.č.: 
0903 029 083

Predám pekný 3 – izbový byt  
v BŠ na sídlisku Drieňová, cena 
dohodou, nízkonákladový, tel.č.: 
0948 022 456

Dám do prenájmu 3-izbový byt  
na Ul. Exnára 4, najlepšie študen-
ti, tel.č.: 0903 313 512

Kúpim 1-izbový byt, tel.č.: 0914  
138 988

Predám 2-izbový byt v B.Belej,  
neprerobený, volať od 17 – 20 
hod. na tel.č.: 0917 502 824

Dám do prenájmu obchod- 
né priestory na Križovatke 1 v 
B. Štiavnici na obchod a služby, 
tel.č.: 0905 386 359

Predám byt prerobený so zá- 
hradkou pod Kalváriou, tel.č.: 
0918 834 971 

Predám garáž lokalita pod ZŠ  
J.Horáka, cena 4 000€, tel.č.: 0903 
660 056

Predáme 2-izbový byt na Kri- 
žovatke, čiastočne zrekonštruova-
ný, cena 23 000 €, www.realitor.sk, 
tel.č.: 0905 148 574

Dám do prenájmu 3-izbový  
byt, tel.č.: 0903 029 083

Predám 2-izbový byt na Pov- 
razníku, tel.č.: 0905 613 560, 0915 
804 540

Predám 2-izbový byt na Križo- 
vatke v B.Štiavnici, byt je po úpl-
nej rekonštrukcii, cena 35 000 €, 
info na tel.č.: 0908 922 057

Predám stavebné pozemky v  
okrajovej časti Banská Štiavnica 
vo výmere 15 500m2, cena 25,-
€/m2, možnosť dohody, info na 
tel.č.: 0908 922 057

Predám 3-izbový byt na Drie- 
ňovej v OV čiastočne prerobený 
v zateplenom dome na 2.posch., 
cena: 37 000 €, tel.č.: 0917 213 
489

Predám 2-izbový byt na Šteful- 
tove - Hutnícka, cena dohodou. 
Tel. kontakt: 0903 840 249

Predám pozemok blízko centra  
Križovatky 2 200m2 za 33 000€, 
dohoda možná, tel.č.: 0907 684 
491

Dám do prenájmu 1-izbový RD  
na Štefultove, tel.č.: 045/692 92 10 
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Sobota 18.9. 

KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA A VEĽKÝ TRESK 
Rozprávka ,UK, 2010, 109 min., Vstupné: 2,20 eur
Opatrovateľka Nanny McPhee (Emma Thompson) prichádza na pomoc mladej matke (Maggie Gyllenhaal), ktorá má problémy. Sama sa po-
kúša starať o rodinnú farmu, zatiaľ čo jej manžel je vo vojne. Nanny McPhee sa musí postarať o jej deti a rozmaznané príbuzné a naučiť ich 
svojim piatim lekciám. K tomu však bude znova potrebovať nejaké kúzlo. 
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 23.9. 

ZAHRAJ TO ZNOVA, SAM
USA, 1972, far., 86 min, Vstupné : 2 eurá
Allan je neurotický fi lmový kritik a fanúšik Humphreyho Bogarta. V prítmí kinosály sa cíti byť rov-
nako mužný a neodolateľný ako Bogie vo svojom charakteristickom trenčkote a klobúku s ches-
terfi eldkou v kútiku úst. Aj doma sa obklopuje milovanými fi lmami a hrdinami. Keď ho však 
život prinúti opustiť ríšu fi lmovej fantázie a vrátiť sa späť do reality, je zrazu bezradný. Len 
nedávno sa od neho odsťahovala žena a podala žiadosť o rozvod. Zo psychickej krízy sa ho 
snažia dostať Linda a Dick, ktorí žijú v spokojnom manželstve. Pomáhajú mu dohadovať 
schôdzky so ženami a chcú ho rozptýliť rôznymi výletmi. Zdá sa však, že Allan je beznádej-
ný prípad. Ale len dovtedy, kým si s Lindou neuvedomia, že im je spolu lepšie bez Dicka, 
večne zaneprázdneného prácou realitného agenta. Šarmantná romantická komédia v 
hlavnej úlohe s Woodym Allenom a Diane Keatonovou vznikla na podklade Allenovej 
broadwayskej komédie. Je nielen plná nostalgického humoru a jemnej irónie, ale aj obdivom 
k americkej kinematografi i a kultovému fi lmu Casablanca.
Začiatok premietania:19:00 hod.

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – Pra-
covisko Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica
vyhlasujú 13. ročník výtvarnej 

s úťaže
SALAMANDER 2010 OČAMI   DETÍ 

A MLÁDEŽE 

s tematikou Salamandrového 
sprievodu a sprievodných podujatí 
Salamandrových dní
Podmienky súťaže :

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové 

kategórie :  I.   -    žiaci MŠ
II.   -    žiaci   1. - 3. ročníka ZŠ
III.   -    žiaci   4. - 6. ročníka ZŠ
IV.   -    žiaci   7. - 9. ročníka ZŠ
V.   -     žiaci   1. stupňa ZUŠ
VI.   -     žiaci   2. stupňa ZUŠ
VII.   -    študenti  SŠ,  VŠ
VIII.   -    dospelí (nie študenti 

SŠ a VŠ)
Jeden autor môže poslať do súťa-

že najviac 3 súťažné práce
Technika prác : ľubovoľná 
Formát : minimálne A4 - maxi-

málne A2
Na zadnú stranu každej práce 

treba uviesť : Názov práce, meno a 
priezvisko autora, adresu, u žiakov 
a študentov adresu školy a ročník 
(nie rok narodenia) meno vyuč. 
výtvarnej výchovy, príp. číslo te-
lefónu

Súťažné práce sa vracajú len na 
požiadanie.

Zaslaním prác autor súhlasí s 
ich  zverejnením
UZÁVIERKA SÚŤAŽE :   15.12. 2010

Súťažné práce posielajte na adre-

su :

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko, Kammerhofská 2,   969 
01 Banská Štiavnica

Bližšie informácie :  

POS, Kammerhofská 2, B. Štiav-
nica, č. t. : 045/ 692 13 87, mobil: 
0915 819 989, e-mail : petrova@
osvetaziar.sk 

Mgr. M. Petrová

SALAMANDER 2010 OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE 

Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici na Kammerhofskej ulici č.1

Vás pozýva na výstavu:

Kino Akademik vás pozýva !!!

Šoproň - Banská Štiavnica
/fotografi e , pohľadnice ,linoryty, turistický sprievodca po meste/
Otvorená denne v pracovných dňoch od 08:00 hod do 16:00 hod.
Výstava vznikla vďaka projektu „Spoločne bez hraníc“, ktorý vypracovali Ing.Rastislav Marko, ved.oddelenia KCRaŠ v Banskej Štiavnici, a Michal 
Pálka, projektový manažér Baten&Partners Slovakia.
Aktivity projektu prebiehali počas celého roka 2010 v mestách Šoproň a Banská Štiavnica. Vybraní študenti sa mohli realizovať v oblasti tvorby 
turistických sprievodcov po týchto mestách, zúčastnili sa ho hudobníci , výtvarníci  a fotografi  oboch miest, vďaka ktorým vznikol súbor foto-
grafi í, pohľadníc a kalendár.
Kľúče od výstavnej miestnosti na oddelení KCRaŠ.
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Inzercia

Reality

Dňa 28. augusta 2010 sa v 
Štúrove na 50 m bazéne usku-
točnili medzinárodné plavecké 
preteky. Štartovali na nich oko-
lo 300 pretekárov z 35 klubov 
v Čiech, Maďarska a Slovenska.  
Medzi nimi nechýbali ani plavci 
z Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica. Prinášame výsledky:

Kat. 14 roč. – Maruniaková Mo-
nika, 1996: 2. 100 m prsia – 1.30,06, 
3. 100 m znak – 1.18,23, 3. 100 m 
motýľ – 1.13,88, 4. 100 m voľný 
spôsob – 1.09,37

Kat. 15 – 16 roč. – Tenkelová De-
nisa, 1995 – 1. 100 m znak – 1.13,05, 
1. 100 m voľný spôsob – 1.03,66, 2. 
100 m motýľ – 1.11,05, 4. 100 m pr-
sia – 1.27,07

Kat. 8 roč. a ml. – Berlanský An-
drej, 2003 – 7. 50 m prsia – 1.08,26, 
8. 50 m voľný spôsob – 1.08,98 

Kat. 10 roč. – Ernek Šimon, 2000 
– 4. 50 m voľný spôsob – 38.29, 9. 
50 m znak – 48.08, 9. 50 m motýľ – 

48.45, 11. 50 m prsia – 53.12
Kat. 12 roč. - Orság Dalibor Da-

niel, 1998 - 6. 100 m prsia – 1.40,27, 
9. 100 m voľný spôsob – 1.21.21, 10. 
100 m znak – 1.38.59  

Ernek Matej, 1998 – 2. 100 m 
motýľ – 1.29,02, 6. 100 m znak – 
1.29,97, 6. 100 m voľný spôsob – 
1.15,97, 9. 100 m prsia – 1.45,75

Kat. 13 roč. - Berlanský Matúš, 
1997 – 1. 100 m prsia – 1.23,66, 2. 
100 m znak – 1.19,98, 4. 100 m voľ-
ný spôsob – 1.10,20, 7. 100 m motýľ 
– 1.29,35

Longauer Jakub, 1997 – 5. 100 m 
motýľ – 1.25, 97, 7. 100 m znak – 
1.28,27,  8. 100 m prsia – 1.39,28, 
12. 100 m voľný spôsob -1.16,02

Kat. 15 – 16.roč. - Doletina 
Dárius, 1995 – 3. 100 m motýľ – 
1.14,64, 7. 100 m znak – 1.18,58, 8. 
100 m voľný spôsob – 1.06,03, 12. 
100 m prsia – 1.28,49

Konečný Marek, 1994 – 5. 100 
m prsia – 1.23,71, 9. 100 m znak 
– 1.21,57, 15. 100 m voľný spôsob 

– 1.12,40 
Adamský Marian, 1994 – 1. 100 

m prsia – 1.13,34, 1. 100 m znak – 
1.08,67, 1. 100 m motýľ, 2. 100 m 
voľný spôsob – 1.00,04

Kat. 17 roč. a st. - Hriňák David, 
1993 – 5. 100 m motýľ – 1.06,95, 11. 
100 m voľný spôsob – 1.06,25, 13. 
100 m prsia – 1.24,38

Memoriál Juraja Junga – bez veko-

vého rozdielu:

Tenkelová Denisa – 3. 100 m pr-
sia – 1.25,52

Adamský Marian – 5. 100 m pr-
sia – 1.13,91

K dosiahnutým výsledkom na-
šim plavcom srdečne blahoželáme a 
prajeme im veľa úspechov na blížia-
com sa jubilejnom 30. ročníku pla-
veckých pretekov „Štiavnický kaha-
nec“, ktorý sa bude konať v dňoch 
16. a 17. októbra 2010 na mestskej 
plavárni v Banskej Štiavnici.

Red. 

Štúrovské stovky

Memoriál Ing. Ludvíka Hudeca

Veľkým olympijským triatlonom 
sa v Čuňove pri Bratislave rozlúčili 
triatlonisti so sezónou 2010 súťa-
žou o Slovenský pohár. Mimoriad-
ne vysoký záujem o tieto preteky 
prilákal na štart u nás nevídaných 
vyše 400 pretekárov z 5-tich štátov 
a našich slovenských špičkových 
triatlonistov. Súťažilo sa v rôznych 
kategóriách a súťažiach, ale najza-
ujímavejší bol pretek v objemoch: 
1 500m plávanie, 40 km cyklistika 
a beh na 10 km. Počasie bolo už 
takmer jesenné, vzduch mal 15 ºC, 
voda 19 ºC. Pretek bol mimoriad-
ne rýchly, veď až 28 pretekárov sa 
dostalo pod motivačnú hranicu 2 
hodín. Pretek vďaka výbornému 
behu vyhral Čech Zadák, darilo 
sa aj členovi KMT Banská Štiav-

nica, teraz hosťujúcemu za 3 Klub 
FTVŠ Bratislava Radovi Nemčo-
kovi. Z vody vyplával na 11. mieste 
za 19:33, cyklistika bola tiež dob-
rá – 56:43, Ø 42,3 km/hod. a beh 
konečne podľa predstáv – 37:24, 
výsledný čas 1:53,41 a 105 bodov v 
Slovenskom pohári. Veľká spokoj-
nosť! Dobrá správa na záver, okrem 
stále dobrého Tomáša Nemčoka, 
slušne v sezóne sa darilo Vladovi 
Popracovi, dobrú premiéru  mal 
Robo Prefertus, štafetový triatlon 
skúsili Peter Kozák, Dano Matis, 
Robo Cengel, Roman Šlúch. Zvlášť 
potešujúce je, že o triatlon prejavili 
záujem bývalí poprední pretekári 
ešte v žiadnych kategóriách Rado a 
Robo Prokeinovci. Bol by som rád, 
keby v sezóne 2011 skúsilo tento 

pekný, hoci veľmi náročný šport, 
ešte viac neznámych nadšencov v 
našom meste. Veľa zdaru a radosti 
v príprave!

Za KMT Vlado Nemčok st.

Triatlonisti v cieli sezóny

Už 2. ročník v cestnom behu sa 
uskutočnil 29.8. (nedeľa) v obci 
Neverice okr. Zlaté Moravce, na 
trati dlhej 11,8 km, ktorá viedla z 
Neveríc cez Ladice do Kostolian 
pod Tribčom a späť. Na štart sa 

postavilo 30 bežcov. Táto trať pro-
fi lom pripomína húsenicu a je po-
merne náročná. Na tomto podujatí 
sme mali aj zástupcu z nášho mes-
ta. V kategórii nad 40 rokov:

1. miesto: Daniel Matis – Tanád 

Sport Banská Štiavnica, čas: 45,52.
Najbližšia účasť na pretekoch 

tohto bežca bude 4.9.2010 na behu 
okolo Bučiny na Zlatom Potoku vo 
Zvolene.

Red.

Prenajmem peknú izbu v RD s  
UK v Štiavnických Baniach, tel.č.: 
0905 578 653

Predám 1-izbový byt na Križo- 
vatke, Dolná 21, cena dohodou, 
tel.č.: 0908 524 290

Predám 2-izbový byt alebo vy- 
mením za 3-izbový v BŠ, tel.č.: 
0905 706 915

Kúpim v okolí Banskej Štiavnici  
pasienok, ornú pôdu a lesný poze-
mok, tel.č.: 0908 531 348

Kúpim na Jergištôlni pozemok  
alebo starý domček, tel.č.: 0908 
531 348

Predám 2-izbový byt na Kri- 
žovatke vo veľmi dobrom stave 
s pekným výhľadom: cca 54m2, 
nové okná, skrinky atď. Primera-
ná cena, kontakt: 0903 846 652, 
0903 795 775.

Predám garáž, tel.č.: 0918 474  
861

Predáme 3-izbový byt na Drie- 
ňovej, cena: 28 500 Eur, tel.č.: 
0905 148 574

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A prenajmem priestory 42 m2. 
Vchod z hlavnej cesty, tel.č.: 0907 
425 002, 0908 588 342

Dám do prenájmu 3-izbový  
zariadený apartmán v historic-
kom jadre Banskej Štiavnice. Sa-
mostatné WC, kúpeľňa, vírivka. 
Zimná záhrada so zabezpeče-
nou starostlivosťou. Vhodný aj 
ako reprezentačný kancelársky 
priestor. Cena: 540,- eur/mesač-
ne + energie. Kontakt: 0907 302 
262, 0905 987 404.

Vykupujem staršie PB fľaše,  
platba v hotovosti, tel.č.: 0907 
636 771

Predaj nových prázdných PB  
fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492

Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20  
x 20, cena 4,50 €/ks, tel.č.: 0908 
531 348

Predám 2 a 10 kg PB fľaše,  
tel.č: 0908 531 348

Predám funkčnú záhradnú ko- 
sačku Viking MB 400, cena 50 €, 
tel.č.: 0908 927 798

Predám detskú izbu vo veľmi  
zachovalom stave, farba svetlé 
drevo kombinácia s jemnou zele-
nou, cena: 160 €, tel.č.: 0905 912 
740

Predám štiepané drevo  
1pm/39€ a metrovicu 1 pm/28,50 
€, 0908 531 348



1116. septembra 2010

IV. liga 6. kolo dospelí

Jupie B. Bystrica - B. Štiavnica 
3:4 (1:2), góly: 1 vlastný, 23’, 52’ 
Kminiak, 86’ Kosec

Pažout – Mayer (59’ Vereš), Du-
laj, Necpal, Budinský, Drexler (80’ 
Číž), Lupták, Kosec,  Barák N., 
Hanzlík P., Kminiak (60’ Halát)

Naši hráči príjemne prekvapili a 
zaskočili favorita na jeho trávniku 
dobrou hrou, ale hlavne ukázali 
väčšiu chuť po víťazstve, a preto 
urobili maximum, aby sa nakoniec 

radovali zo zisku 3 bodov. Aj keď 
si domáci už v 1 minúte dali vlas-
tenca, neznižuje to dobrý výkon 
chlapcov počas celých 90’, keď išli 
za výhrou až do posledného hvizdu 
rozhodcu. Domáci sa z vlastenca 
otriasli a v 9’ vyrovnali. Naši hrá-
či išli do vedenia v 23’, keď lopta z 
kopačky Mayera išla na Hanzlíka, 
ten majstrovsky našiel Kminiaka, 
ktorý nezaváhal a rozvlnil sieť za 
chrbtom domáceho gólmana. V 
30’ podržal náš celok Pažout, a tak 
sme odchádzali na polčasovú pre-
stávku s jednogólovým vedením. 
2. polčas začali lepšie domáci, keď 
znova vyrovnali. No v 59’ znova 
zariadil naše vedenie po peknej ak-
cii Kosec, Drexler, na konci ktorej 
bol dvojgólový Kminiak. No ešte 
ani to nebol koniec streleckej pre-
strelky oboch mužstiev. Domáci o 
niekoľko minút dokázali vyrovnať 

a zdalo sa, že stretnutie skončí re-
mízou. Parádu ukázal v priebehu 2’ 
Kosec. V 85’ jeho strela trafi la len 
tyč, všetko si vynahradil nádher-
nou strelou z priameho kopu z 18 
m, ktorá znamenala v 86’ konečné 
víťazstvo, keď už domáci nemali síl 
na opätovné vyrovnanie, a tak sme 
si zaslúžene odviezli 3 body. 

Stretnutia dorastu a žiakov sa 
nehrali pre nespôsobilý terén.
Kam na futbal?

IV. liga dospelí 7.kolo 19.9. o 15 
hod. B.Štiavnica – Brusno, Št. Bane 
– B. Bystrica

IV. liga dorast 7. kolo 18.9. o 14 
hod. B.Štiavnica - Tomášovce

III. liga SŽ a MŽ 7.kolo 18.9.o 10 
– 12 hod. B. Štiavnica – H. Nemce

II. trieda muži 5.kolo 18.9. o 15 
hod. M. Lehota - B.Štiavnica

FUDO

ŠPORT

1.  Žiar nad Hronom  6  5  0  1  16:4  15
2. Čierny Balog 6 4 0 2 15:8 12
3. Hliník nad Hronom 6 3 1 2 18:12 10
4. FC Slovan Divín 6 3 1 2 13:11 10
5. Poltár 5 3 1 1 10:8 10
6. FK 34 Brusno 6 3 1 2 6:7 10
7. Bystrica - Podlavice 6 3 0 3 20:7 9
8. Banská Štiavnica 5 3 0 2 12:11 9
9. Jednota Málinec 6 3 0 3 12:14 9

10. Štiavnické Bane 5 2 1 2 9:10 7
11. Prameň Kováčová 5 2 0 3 13:10 6
12. MFK Revúca 6 2 0 4 8:16 6
13. Dolná Strehová 6 1 1 4 5:16 4
14. Veľký Blh 6 0 0 6 6:29 0

22 súťažiacich nášho regiónu, 
teda presne toľko ako minulý 
rok, sa zúčastnilo jubilejného 
X. ročníka streleckej súťaže 
pod názvom „Cena KLM Žar-
novica“. Tá sa uskutočnila 5. 
septembra na strelnici Jamina 
v Rudne nad Hronom a jej 
usporiadateľom bola ZO SZTŠ 
Žarnovica a s.p. KLM Žarno-
vica. Zúčastnilo sa ho aj šesť 
členov SŠK Banská Štiavnica a 
všetci boli úspešní.

V disciplíne športová maloka-
librovka 30 rán – dorast, kadetky, 
juniorky, ženy a seniorky zvíťazil 
13-ročný Patrik Jány zo SŠK Ban-
ská Štiavnica, ktorý nastrieľal 274 
kruhov. Len o jeden menej mal, a 
skončil druhý, jeho klubový kolega 
12-ročný Štefan Šulek. Obaja spl-
nili limit II. výkonnostnej triedy 
dorastu. Tretia bola Hana Kubíko-
vá z obce Brehy (členka ZO SZTŠ 
Rudno), ktorá mala 235 kruhov. 

V disciplíne ľubovoľná malo-
kalibrovka 30 rán súťažili ostaní 
strelci. 

V kategórii kadeti, juniori a 
muži dominovali strelci zo SŠK 
Banská Štiavnica. S 286 kruhmi 
(splnený limit I. VT kadetov) zví-
ťazil 18-ročný Peter Lupták. Druhý 
bol Igor Lipták s 277 (splnený limit 

III. VT mužov) a tretí Peter Lupták 
st. s 265 kruhmi.

V kategórii senioriA presved-
čivo zvíťazil Ivan Bublák z Lutily 
(člen ZO SZTŠ Slovalco Žiar n. 
Hronom) s 287 kruhmi (splnený 
limit II.VT) a tak opätovne obhájil 
niekoľkonásobné víťazstvo. Druhý 
bol jeho klubový kolega Ing. Jozef 
Gocník zo Žiaru nad Hronom s 
274 kruhmi, čo je splnený limit III. 
VT. Pri zhodnom počte 252 kru-
hov dvoch súťažiacich o ďalšom 
poradí  rozhodla posledná desaťra-
nová položka. Tú mal lepšie Peter 
Žarnovičan z Hodruše-Hámrov 
(člen ZO SZTŠ Rudno n.Hronom) 
a skončil tak tretí pred Ľubomírom 
Budinským (ZO SZTŠ Žarnovica).

V kategórii senioriB jasne zví-
ťazil Anton Kukla zo Žarnovice, 

ktorý nastrieľal 282 kruhov. Týmto 
výsledkom tretíkrát obhájil víťaz-
stvo a splnil aj limit II.VT. Druhý 
bol Ľubomír Drbohlav z Banskej 
Štiavnice s 272 kruhmi. Na 3. 
mieste skončil s 268 kruhmi Pa-
vel Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica). 
Obaja splnili limit III. VT. S 229 
kruhmi skončil na 4. mieste Milan 
Rakovský zo Žiaru nad Hronom 
(člen ZO SZTŠ Žarnovica), ktorý 
bol najstarším súťažiacim v súťaži. 
Je to neuveriteľné, ale tento aktív-
ny strelec má už 77 rokov.

Ocenením pre najlepšie trojice 
boli športové poháre a pre naj-
staršieho strelca fľaša červeného 
šampanského. Toto bolo v celom 
rozsahu hradené z fi nančného prí-
spevku s.p. KLM Žarnovica 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Strelecká súťaž „Cena KLM Žarnovica“

Bravúra nášho mužstva
ĎAĽŠIE FUTBALOVÉ VÝSLEDKY:

4. LIGA: POLTÁR – Š.BANE – nehralo 
sa pre nespôsobilý terén,zápas sa 
odohrá 15.9.2010.

OSTATNÉ  VÝSLEDKY: 
D.Strehová – Žiar  0:5, Hliník – 
Málinec 5:2, Brusno – Revúca 
0:3, Kováčová – Č.Balog 3:1, Di-
vín – V.Blh 6:1

TABUĽKA IV. LIGA – z inter-
netu
II. TRIEDA JUH

PRENČOV – B. BELÁ 1 : 5 (1 : 3)
Prenčov:  Vankovic – M.Beňo-

vic, B.Beňovic, Dolinský, Ma. 
Výboch, Mi.Výboch, Tomaška 
(78.Riznár),Brnák, Ferenčík,Vl-
ček,Chovan (46. Krajčovic).

B.Belá : Prokaj – A.Javorský, 
Kupček, Hanzlík, Selyem, Lukáč 
( 80. Lalík), Puškár (27. Murgaš-
),Hankovič, Buzalka, Durbák, 
J.Javorský (90. Vančo).

Hosťom lepšie vyšiel úvod zá-
pasu, už v 3. min sa ujali vede-
nia gólom Hankoviča,v 13.min. 
pridal 2. gól Hanzlík a v 34. min. 
opäť Hankovič zvýšil na 0:3. V 
40. min. znížil na 1:3 Dolinský. 
V druhom polčase boli úspešní 
len hostia, ktorí v 85. min.  Ja-
vorským a v 87. min. Buzalkom 
upravili na konečných 1:5.Na-
priek vysokému víťazstvu hostia 
podľa vyjadrenia predsedu klubu 
M.Antošíka neboli spokojní s 
kvalitou svojej hry.
Tabuľka:

1. V.Lehota 4 4 0 0 27:3 12
2. O.Grúň 4 3 0 1 14:11 9
3. B.Belá 3 1 2 0 6 : 2 5
4. H.Hámre 4 1 2 1 3 : 3 5
5. B. Štiavnica B 3 1 1 1 6 : 6 4
6. M. Lehota 3 1 1 1 4 : 4 4
7. H. Beňadik 3 1 0 2 4 : 3 3
8. Prenčov 4 1 0 3 7 : 22 3
9. S. Teplice 4 0 0 4 4 : 21 0

I. TRIEDA DORAST :

B.Belá – Lovča : nehralo sa pre 
nespôsobilý terén
I. TRIEDA ŽIACI : 

Š. Bane – H. Hámre : nehralo 
sa pre nespôsobilý terén

KTO?  KEDY?  S KÝM?

II. trieda JUH : sobota 18.9. o 
15,00 hod.: S. Teplice – Prenčov, 
nedeľa 19.9. o 15,00 hod. B. Belá 
– H.Beňadik.

I. trieda dorast: sobota 18.9. o 
16,00 hod.: T. Hora – B. Belá

I. trieda žiaci: sobota 18.9. o 
15,00 hod.: L.Trubín – Š. Bane

ROMAN KURUC

Ocenení súťažiaci (vzadu zľava): Š. Šulek, Ľ. Drbohlav, P. Jány, A. Kukla, 
P.Ozank, (vpredu zľava): J. Gocník, P. Lupták ml., I. Bublák, H. Kubíková, P. 
Žarnovičan, P. Lupták st. a M. Rakovský (chýba I. Lipták).
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INZERCIA

• Súkromné psychologické 
poradenstvo

• Individuálna, párová, 
skupinová práca

• Mgr. Tatiana Poláková, 
tel.č.: 0903 828 539

• www.empiriamagica.sk

Ponúkam prácu na 
stavbe

Príležitostne i na 
trvalý pracovný 

pomer
Kontakt: 

0915 181 410

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.

Hľadám spolubývajúceho/-cu,  
2,50 €/deň/osoba, tel.č.: 0914 258 
523 

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

Predám kameň do základov lac- 
no, tel.č.: 0908 531 348 

Inzercia

Kariéra

Directreal Top hľadá pre svojich  
klientov nehnuteľnosti. Nájdete 
nás na ul. Križovatka 5. Tel.č: 0908 
906 704

Firma Reisner & Slovensko  
hľadá personálnu a mzdovú úč-

tovníčku na zastupovanie mater-
skej dovolenky na 2 roky. Nástup 
ihneď. Požiadavky: stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, prax v od-
boru 3 roky, spoľahlivosť. Kontakt: 
045/6920363, rwsl@rwsl.sk, miesto 
výkonu práce: Banská Štiavnica, 
Križovatke 5.

Prijmem čašníčku, tel.č.: 0944  
164 590

Prenajmem kancelárske 
priestory 30m2 v Banskej 
Štiavnici na Dolnej 2. (bý-
valé OPP). Mesačný nájom 
235,-€ vrátane energií. Kon-
takt: 0905 912 125.


