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Časový harmonogram prác
Stavba: Banská Štiavnica - úprava verejných priestranstiev Ul. Akademická a Mierová od parcely č. 3910 a časť  Ul.Palárikova

Matúš Ladziansky

Poďakovanie 
Vážená pani primátorka, dovoľ-

te mi, aby som sa Vám srdečne po-
ďakovala za ochotu a ústretovosť, 
s akou ste v mene svojom i v mene 
mestského zastupiteľstva spolu-
pracovali s Odborom verejnej a 
kultúrnej diplomacie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej re-
publiky. Dovoľte mi, aby som oce-
nila Váš prístup pri organizovaní 
pracovného stretnutia zástupcov 
Stredoeurópskej kultúrnej plat-
formy dňa 7. septembra t.r., kto-
ré sa konalo v Banskej Štiavnici a 
vo Vyhniach.  

Naši partneri zo štyroch kra-
jín vyslovili uznanie Vášmu mes-
tu a bolo pre nich potešením zú-
častniť sa na baníckom sviatku 
– Salamandrových dňoch. Bol to 
pre nich unikátny zážitok, čo ne-
pochybne prospeje šíreniu dobré-
ho mena Banskej Štiavnice v za-
hraničí.

S úctou
Elena Mallicková, riaditeľka 

Odboru verejnej a kultúrnej 
diplomacie MZV SR

Odovzdanie športového areálu
Dňa 12.9.2012 sa v priestoroch 
Základnej školy Jozefa Horáka na 
sídlisku Juh slávnostne odovzdá-
valo do užívania multifunkčné 
ihrisko pre deti a mládež. 

Mesto Banská Štiavnica získa-
lo dar od Nadácie Slovenskej spo-
riteľne vo výške cca 50 000 eur na 
vybudovanie tohto multifunkčné-
ho ihriska. Slávnostného aktu sa 
zúčastnili primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková, viceprimátor 
JUDr. Dušan Lukačko, prednost-
ka MsÚ Ing. Ivana Nikolajová, prí-
buzní prvého riaditeľa školy Štefa-

na Mojžiša, zástupkyne Slovenskej 
sporiteľne, poslanci Mestského za-

stupiteľstva, členovia Rady školy a 
Školskej rady,  •3.str.

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska foto michal kríž

Epigram 
Filmový triler

Renesančný ideál 
zadusil sa v prachu,
miesto neho na nás dýcha
kult násilia, strachu.

Naďa Kvaková
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky Nemocnice a polikliniky, n. o., 

prebrali LSPP pre dospelých 
v roku 2008, predtým službu 
vykonávala Regionálna 
nemocnica a Mestská 
nemocnica.

Je to neštandardný stav, väčšinou si 
túto službu organizujú súkromní leká-
ri. Nemocnica Banská Štiavnica nemá 
túto povinnosť, robí ju dobrovoľne a 
na základe dohody s vedením mes-
ta. V roku 2008 bola LSPP pred roz-
padom, zabezpečovali ju súkromní le-
kári aj z iných okresov, aby bola služba 
zachovaná. Strata sa vykryla. Stav po-
kračoval do začiatku roka 2012. V sú-
časnosti je výška finančného príspevku 
pre LSPP 120 tis. €. LSPP nie je povin-
nosť nemocnice. Zo strany mesta je zá-
ujem službu udržať, aj zo strany ne-
mocnice.  Finančný stav nemocnice je 
taký, že túto činnosť nemôže dotovať, 
požiadala o zrušenie licencie na túto 
službu. Uskutočnili sa viaceré stretnu-
tia,  súkromní lekári požiadali nemoc-
nicu o vykonávanie služby. Finančné 
prostriedky, ktoré plynú z tohto výko-
nu, budú rozdelené lekárom, ktorí po-
skytujú túto činnosť. Dohodli sa na 
prevádzkovej dobe LSPP. Boli problé-
my s poskytovaním LSPP cez víkendy. 
Vtedy sú lekári na telefóne doma. Po 

kontrole lekári vypovedali túto službu 
z dôvodu ignorovania ich požiadaviek. 
V súčasnosti ide preddražobná výzva, 
lekári požiadali, aby nemocnica vyko-
návala a organizovala túto službu a do-
platila im čiastku, za ktorú sú ochotní 
slúžiť. Nemocnica mala podmienku, 
že nesmie byť na tejto činnosti strato-
vá, nemusí byť ani zisková. Nemocnica 
im neplatí, lebo faktúry nie sú v zmysle 
dohody. Lekárom sú vracané písomne. 
Súkromní lekári nechcú slúžiť LSPP. 
Dňom 1.9. 2012 nebudú služby LSPP 
poskytovať a zriadia si vlastnú LSPP, 
resp. ju budú organizovať. Nemocnica 
službu bez všeobecných lekárov nevie 
zabezpečiť. V praxi to bude znamenať, 
že Nemocnica LSPP nebude mať. Oča-
káva ešte stretnutie na úrovni mesta 
a VÚC. Všetky uvedené informácie sú 
podložené dokladmi. 

K platu sestier a lekárov: od 1. 7. 
2012 zvýšili platy zdravotným ses-
trám na 640 €. Nemocnica pôjde min. 
niekoľko mesiacov do straty, musia sa 
spraviť opatrenia, aby sa dostala na vy-
rovnané hospodárenie. Oddelenia ne-
mocnice fungujú. Sú zmluvy so všetký-
mi zdravotnými  poisťovňami.

Z vystúpenia Ing. Rastislava Ku-
báňa na MsZ dňa 22.8.2012

Ak sa situácia zmení, budeme Vás 
informovať. Redakcia ŠN

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých

Dňa 26. septembra 2012 bude 
prebiehať celoslovenská verejná zbier-
ka „Biela pastelka“ na podporu ľudí 
so zrakovým postihnutím. V tento 
deň sa budú aj v uliciach mesta Ban-
ská Štiavnica pohybovať dobrovoľ-
níci označení tričkami s logom zbier-
ky a ponúkať občanom za príspevok 
1€ symboly Bielej pastelky. Zbierka je 
riadne povolená Ministerstvom vnút-
ra a kópiu rozhodnutia bude mať pri 
sebe každá dobrovoľnícka dvojica.

Redakcia ŠN

Celoslovenská 
verejná zbierka

Mesto Banská Štiavnica 
zverejňuje v zmysle § 9a, 
ods. 8, písm. e)  Zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a 
doplnkov.

Zámer priameho predaja ma-
jetku mesta banská štiavnica č. 
16/2012.

Spôsob prevodu - ako prípad 
hodný osobitného zreteľa

Predmet prevodu :
Pozemok parcela C KN č. 1867/4  

vo výmere 8 m², zastavané plochy, 
na Ul. L. Exnára v Banskej Štiav-
nici, vedený v KN Katastrálneho 
úradu Banská Bystrica, Správa ka-
tastra Banská Štiavnica na LV č. 
3076, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Ban-
ská Štiavnica.

Spôsob prevodu majetku mes-
ta ako prípad hodný osobitného 
zreteľa / uvedený v §9a, odst.8, 
písm. e) / zákona 138/1991 Zb., 
o majetku obcí v platnom znení, 

za cenu  určenú dohodou vo výške 
20 €/ m2 , spolu  160 € , do vlast-
níctva  Petra Pecníka s manž. Gabi 
Danielou Panaitescu, obaja  trvale 
bytom v Banskej Štiavnici, J. Ho-
ráka 22.

Zámer na prevod nehnuteľnos-
ti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 
8, písm. e) Zákona o majetku obcí 
,v znení neskorších predpisov, bol 
schválený Uznesením MsZ č. 118 
/2012 zo dňa 22. augusta 2012.

Zámer priameho predaja ma-
jetku mesta Banská Štiavnica č. 
17/2012.

Spôsob prevodu - ako prípad 
hodný osobitného zreteľa

Predmet prevodu :
Pozemok parcela E KN č. 1026/1  

vo výmere 18 m², záhrada, na Kut-
nohorskej ulici v Banskej Štiav-
nici, vedený v KN Katastrálneho 
úradu Banská Bystrica, Správa ka-
tastra Banská Štiavnica na LV č. 
3076, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Ban-
ská Štiavnica.

Spôsob prevodu majetku mes-
ta ako prípad hodný osobitného 
zreteľa / uvedený v §9a, odst.8, 
písm. e) / zákona 138/1991 Zb., o 
majetku obcí v platnom znení, za 
cenu  určenú dohodou vo výške 20 
€/ m2 , spolu 360 € , do vlastníc-
tva Martina Borguľu s manž. Mo-
nikou, obaja trvale bytom v Brati-
slave, Miletičova ul. č. 46.

Zámer na prevod nehnuteľ-
nosti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona  o majet-
ku obcí ,v znení neskorších pred-
pisov, bol schválený Uznesením 
MsZ č. 115/2012 zo dňa 22. au-
gusta 2012.

V prípade záujmu bližšie in-
formácie k organizácii, zámeru 
a spôsobu predaja majetku mes-
ta môžete získať na telefónnom č. 
045/6949637, na e-mailovej ad-
rese renata.barakova@banskas-
tiavnica.sk, alebo osobne na Mest-
skom úrade v Banskej Štiavnici.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta, v.r.

Priamy predaj majetku

Priestupok proti majetku
Dňa 15.9.2012 o 19:10 bolo tele-

fonicky oznámené, že na Ul. L. Svo-
bodu neznáma osoba rozbila sklo na 
informačnej tabuli. Na základe ozná-
menia hliadka MsPo vykonala pre-
verovanie danej veci, v priebehu kto-
rého bol  ako páchateľ zistený F.P. 
Menovaný bol následne predvede-
ný na OO PZ v Banskej Štiavnici, kde 
prípad prevzali a ďalej dokumentujú. 
Verejný poriadok

Dňa 6.9.2012 o 23:30 hliadka 
MsPo zistila, že na Ul. Kammerhof-
ská na chodníku leží mladý muž, 
ktorý je silne pod vplyvom alkoho-
lu. Bola zistená totožnosť osoby. Išlo 
o T.O. Vec bola vybavená v zmysle 
priestupkového zákona a menovaný 
miesto opustil.
Preverenie objektu

Dňa 8.9.2012 o 04:30 bolo ziste-
né, že na dome Ul. Záhradná č. 2 je 
spustený alarm. Vzhľadom na to, že 
bolo podozrenie z násilného vniknu-
tia, hliadka MsPo vykonala kontrolu 
daného objektu, pričom narušenie 
domu nebolo zistené. Majiteľ bol o 
danej skutočnosti vyrozumený.  

Vladimír Kratoš
náčelník MsPo

17.9.
Redakčná rada VIO TV. �
Pracovné rokovanie k majet- �
kovo - právnemu sporu vo veci 
pozemkov.
Individuálne pracovné stretnutia. �
Účasť na otvorení 9. regionál- �
nej konferencii Organizácie 
miest svetového dedičstva pre 
členské mestá zo strednej a vý-
chodnej Európy.

18.9.
Účasť na 9. regionálnej konferen- �
cii Organizácie miest svetového de-
dičstva pre členské mestá zo stred-
nej a východnej Európy.

19.9.
Pracovné rokovanie k úprave  �
rozpočtu. 
Príprava materiálov pre  Mest- �
skú radu a Mestské zastupiteľ-
stvo v Banskej Štiavnici. 
Účasť na 9. regionálnej konferen- �
cii Organizácie miest svetového 
dedičstva pre členské mestá zo 
strednej a východnej Európy.

20.9.
Pracovné rokovanie na Minis- �
terstve dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR v Bra-
tislave. 
Zasadnutie Zdravotnej, sociál- �
nej a bytovej komisie.

21.9.
Riešenie investičných akcií. �
Práca v meste. �

Andrea Benediktyová
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polícia
informuje

Pravidelné 
stretnutie 
baníkov

Dňa 28.septembra 2012 sa 
bude konať pravidelné stretnu-
tie baníkov a ich priateľov. Toto 
stretnutie sa uskutoční o 15:00 na 
Štiavnických Baniach v reštaurácii 
„LUDMILA“. Odchod autobusov 
na Štiavnické Bane o 14:30. Na 
vašu účasť sa tešia organizátori.

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, ako prevádzkovateľ 
zariadenia Mestské kúpele - 
plaváreň v Banskej Štiavnici, 
si Vás dovoľuje osloviť ako 
budúceho návštevníka a 
predložiť Vám základné údaje 
o poskytovaných službách.

Mestské kúpele - plaváreň má k 
dispozícii 2 bazény, veľký plavecký 
25x12,5m s hĺbkou od 0,8m do 4m 
a relaxačný (pri saune) 6x4m. Ho-
dinová kapacita plaveckého bazénu 
je 84 návštevníkov, relaxačného 8 
návštevníkov.

V zariadení je možné využiť su-

chú a parnú saunu s kapacitou 15 
návštevníkov za hodinu.

Počas celej pracovnej zmeny za-
bezpečujú dozor kvalifikovaní plav-
číci, vybavení záchrannými po-
môckami, ktorí dbajú o bezpečnú 
prevádzku a hygienu.

Materské školy, základné a stred-
né školy môžu v rámci plaveckých 
výcvikov využiť hromadný vstup aj 
mimo otváracích hodín, ktorý ne-
bude účtovaný hodinovo. 

Hromadné vstupy a výcviky je 
potrebné písomne objednať alebo 
nahlásiť vedúcej prevádzky mini-
málne 1 týždeň vopred.

Firmy a organizácie si môžu pre 

svojich zamestnancov u nás zakúpiť 
permanentky alebo darčekové pou-
kážky, prípadne zorganizovať špor-
tový deň, a to všetko za veľmi vý-
hodných podmienok. Toto je jedna 
z možností ako zamestnancom vy-
platiť príspevky zo sociálneho fon-
du tak, aby neboli zdanené a aby z 
nich ani zamestnávateľ, ani zamest-
nanec neplatili žiadne odvody. 

Pre hotely, penzióny či ubytov-
ne poskytujeme výhodné zmluvy o 
spolupráci a propagácii.

V prípade záujmu nás môžete 
kedykoľvek kontaktovať na tel.č.: 
045/691 27 24.

 Slezáková Denisa

Ponuka služieb – Mestské kúpele - plaváreň

Mesto Banská Štiavnica vyhla-
suje obchodnú verejnú súťaž na 
odpredaj domu súp. č. 921, na Ul. 
Križovatka 25 a prislúchajúcich 
pozemkov p. č. C KN 1957/1 o vý-
mere 260 m2 a 1957/2 o výmere 
228 m2.

Minimálna požadovaná 
cena je 50.000 eur.

Podmienky na www.banskas-
tiavnica.sk

Bližšie informácie: Mestský 
úrad, odd. právne a správy 
majetku, tel. 6949637, 0905 
413 945, e-mail: olga.nigriniova@
banskastiavnica.sk.

Verejná súťaž

Priestupok proti majetku   
Obvodné oddelenie PZ v Ban-

skej Štiavnici vykonáva objasňo-
vanie priestupku proti majetku, 
ktorého sa dopustil doposiaľ ne-
zistený páchateľ tým, že od 22:00 
dňa 14.09.2012 do 09:00 dňa 
15.09.2012 poškodil sklenenú 
výplň okna bytu poškodenej A.S. 
v obci Banská Belá. Po páchateľo-
vi polícia pátra.
Krádež

Dňa 16.09.2012 poverený prí-
slušník OO PZ Banská Štiavni-
ca začal trestné stíhanie za pre-
čin krádeže, ktorého sa dopustil 
doposiaľ nezistený páchateľ tým, 
že od 21:00 dňa 15.09.2012 do 
08:15 dňa 16.09.2012 vykonal 
krádež štvorkolky zn. Bombar-
dier typ Outlander Max 800 še-
dej metalízy v rekreačnej oblasti 
Richňavského jazera, čím vznikla 
poškodenému škoda vo výške 10 
000 €. Po páchateľovi a odcudze-
nej štvorkolke polícia pátra. 

Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ BŠ

Odovzdanie športového areálu
•1.str. riaditelia škôl a škol-

ských zariadení, bývalí a súčasní 
učitelia školy, bývalí pracovní-
ci Školského športového stre-
diska a bývalí žiaci, športovci, 
ktorých trénoval Štefan Mojžiš. 
Úvodné slová patrili moderátor-
ke Mgr. Renáte Taligovej, ktorá 
všetkých prítomných privítala 
citátom najúspešnejšej športov-
kyne Martiny Moravcovej: „Naj-
dôležitejšie je milovať šport. 
Nikdy nešportuj len preto, aby 
si potešil iných. Šport musíš mi-
lovať predovšetkým pre seba, 
svoje potešenie a radosť.“ Po 
týchto úvodných slovách nasle-
doval krátky kultúrno-športo-
vý program žiakov tunajšej ško-
ly, ktorý spolu s nimi pripravili 
ich pedagógovia. História špor-
tu na škole Jozefa Horáka je ne-
odmysliteľne spätá s menom 
Štefana Mojžiša, ktorý doslova 
vlastnoručne vytváral podmien-
ky na súťaženie v ľahkej atletike, 
usporadúval volejbalové turnaje, 
v zime vlastnoručne polieval ih-
risko, aby si jeho žiaci mohli na 
druhý deň zahrať hokej, okolo 
školy sa preháňal spolu so žiak-
mi na bežkách, bol proste srd-
com a dušou športovec. Za 25 
rokov dokázal vytvoriť nielen 
kvalitné materiálne podmienky 
pre výučbu, ale najmä pre špor-
tové aktivity žiakov. Pod jeho 
vedením dosahovali žiaci výbor-
né výsledky, ale čo je najdôleži-
tejšie, odnášali si z tejto školy 
lásku k športu, fair-play zásady 
a množstvo zážitkov. Jeho zá-

sluhou vzniklo Školské športové 
stredisko so zameraním na atle-
tiku, kde pôsobila plejáda skve-
lých trénerov, úspešných a zapá-
lených športovcov. Podstatnou 
mierou sa zaslúžil o vybudova-
nie štadióna a krytého bazénu  
v Banskej Štiavnici. Z tohto dô-
vodu bol aj tento športový areál 
pomenovaný po ňom. Následne 
po predstavení Štefana Mojžiša 
nasledovali príhovory primátor-
ky mesta Mgr. Nadeždy Babia-
kovej a riaditeľa školy Mgr. Jána 
Maruniaka, ktorí vo svojich slo-
vách vyjadrili radosť z výstavby 
tohto multifunkčného ihriska a 
poďakovali Nadácii Slovenskej 
sporiteľne a jej zástupkyni p. 
Hargašovej za takýto veľký dar. 
Nasledovalo odovzdanie Ďakov-
ných listov tým, ktorí sa priči-

nili o vybudovanie tohto areá-
lu. Po tomto akte sa pristúpilo k 
slávnostnému prestrihnutiu pá-
sky za účasti primátorky nášho 
mesta, riaditeľa školy a rodiny 
Štefana Mojžiša. Vzápätí pri-
mátorka mesta, riaditeľ školy a 
manželka Štefana Mojžiša odha-
lila názov areálu. Rodine Štefana 
Mojžiša a Základnej škole Joze-
fa Horáka odovzdala primátor-
ka mesta Certifikát s udelením 
pomenovania areálu. Nasledo-
val prvý výkop lopty na bránku 
a odpískanie žiackeho zápasu vo 
futbale. Po tomto akte sa pozva-
ní hostia zúčastnili malého ob-
čerstvenia v priestoroch školy. 
Multifunkčné ihrisko tak môže 
slúžiť pre všetkých tých, ktorým 
šport nie je ľahostajný.

Michal Kríž

Nový športový areál pri ZŠ J. Horáka  foto michal kríž
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Mesto Banská Štiavnica, v zastúpe-
ní primátorom mesta, vypisuje výbe-
rové konanie na obsadenie funkcie: 

Vedúci oddelenia regionálne-
ho rozvoja a medzinárodných 
vzťahov.

Výberové konanie sa uskutoč-
ní dňa 15. októbra 2012 (pon-
delok) o 13:00 hod. v zasadačke 
MsÚ v Banskej Štiavnici, č. dv. 4

Bližšie informácie k výbero-
vému konaniu získate na Mest-
skom úrade v čase od 07.00 hod. 
do 15.00 hod. alebo na tel. č. 
045/6949612.

Písomné prihlášky s požadovaný-
mi dokladmi treba zaslať alebo osob-
ne doručiť do 08.októbra 2012 na 
adresu: Mestský úrad, Radničné ná-
mestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica.

Na obálke s označením: Výbe-
rové konanie – vedúci oddelenia 
RRaMV.

Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie I stupňa
Iné požiadavky: 5 rokov praxe 

v oblasti prípravy a realizácie rozvo-
jových projektov a projektov na zís-
kavanie finančných prostriedkov, 
občianska bezúhonnosť, organizač-
né schopnosti.

Uchádzači o výberové kona-
nie k prihláške doložia: písomná 
žiadosť o zaradenie do výberového 
konania, stručný profesijný životo-
pis, overený doklad o dosiahnutom 
stupni vzdelania, čestné vyhlásenie o 
bezúhonnosti (u úspešného kandidá-
ta sa bude vyžadovať výpis z registra 
trestov nie starší ako 3 mesiace).

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Vyhlásenie 
výberového 
konania Okresné riaditeľstvo Policaj-

ného zboru v Žiari nad Hro-
nom sa obracia na širokú verej-
nosť so žiadosťou o spoluprácu 
pri pátraní po majiteľovi osob-
ného motorového vozidla zn. 
Vauxhall (Opel) Vectra 2.0 
16V ev.č. W975FDH štát re-
gistrácie Veľká Británia, VIN: 
W0L0JBF35Y7089753, strie-
bornej metalízy.

Predmetné vozidlo bolo zaiste-
né pri dopravnej nehode dňa 21. 
02. 2012 na ceste III/05092 pri 
obci Hronská Dúbrava. Uvedené 
vozidlo bolo zaistené podľa § 21 
ods. 1 zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 171/1993 
Z.z. o PZ z dôvodu podozrenia, 
že toto súvisí so spáchaním prie-
stupku a jeho zaistenie bolo po-
trebné na zistenie skutkového 
stavu veci, pričom doterajším do-
stupným preverovaním sa nepo-
darilo zistiť majiteľa uvedeného 
vozidla. V čase dokumentovania 

dopravnej nehody sa vodič ani 
majiteľ vozidla nenachádzali na 
mieste. Ak si osoba, ktorej prá-
vo na  zaistenú vec je nepochyb-
né, zaistenú vec neprevezme do 
jedného roka odo dňa zaistenia 
veci, stáva sa majetkom štátu a 
útvar Policajného zboru ju odo-
vzdá Ministerstvu vnútra Slo-
venskej republiky  ( § 21 ods. 6 
Zákona č. 171/93 Z.z. o Policaj-

nom zbore).  Z tohto dôvodu vy-
zývame oprávnenú osobu, aby sa 
v uvedenej lehote prihlásila na 
tunajšom  útvare.   Akékoľvek in-
formácie k predmetnému vozid-
lu môžete nahlásil na tiesňovú 
telefónnu linku 158, prípadne na 
číslo telefónu 0961643515 alebo 
osobne na Okresný dopravný in-
špektorát v Žiari nad Hronom na 
ul. Chrásteka č. 123. ORPZ ZH

Pátranie po osobnom motorovom vozidle 

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Žiari nad Hronom 
upozorňuje na základe vývoja 
bezpečnostnej situácie v 
Banskobystrickom kraji na 
výskyt podvodníkov. Polícia 
opätovne zaznamenala pohyb 
podvodníkov, ktorí zneužívajú 
dôveru ľudí na svoje obohatenie.

Za obete si vyberajú najmä star-
ších, osamelo žijúcich ľudí, ktorých 
navštívia pod zámienkou výplaty ur-
čitej sumy za výhru, alebo preplatku, 
prípadne im výhodne ponúknu neja-
ký tovar, čím zneužívajú ich dôveru.

Páchateľ do telefónu (spravidla ide 
o vytypovanie volania na pevné linky) 
sa predstavuje ako príbuzný poškode-
ného (vnuk, synovec,...) pod zámien-
kou kúpy vozidla, darčeka, poskytnu-
tia pôžičky a vyláka od poškodeného 
finančnú hotovosť. Následne opätov-
ne telefonicky kontaktuje poškodené-
ho s tým, že on nepríde po dohodnu-
tú finančnú hotovosť, ale posiela inú 
osobu - svojho známeho, spolupra-
covníka a pod. Ako dôvod uvádza, že 
nemôže odísť, nemá čas a že by mo-
hol prísť o zálohu. Celá činnosť sa 
uskutočňuje prostredníctvom telefo-
nického hovoru s tým, že k odovzda-
niu finančnej hotovosti príde na ulici 

pred domom, na schodisku obytného 
domu, alebo pred bytom poškodené-
ho. Osoba, ktorá sa dostaví k prevza-
tiu finančnej hotovosti sa predstavuje 
dopredu dohodnutým menom.

V ďalších prípadoch páchatelia 
pod legendou vylákajú od starších 
osôb väčšie množstvo finančných 
prostriedkov v súvislosti s predstie-
ranou dopravnou nehodou kamió-
nu. Páchatelia oslovia budúcu obeť s 
tým, že ich kamión mal dopravnú ne-
hodu, vodič je ťažko zranený a čaká 
ho náročná operácia, ktorú je po-
trebné zaplatiť, ale potrebnú finanč-
nú hotovosť nemajú v eurách, ale v 
inej mene. Pod touto legendou po-
dozriví oslovujú staršie osoby, kto-
ré si premyslene vytypujú a násled-
ne tieto osoby oslovia a prehovárajú, 
aby im zapožičali finančné prostried-
ky na zaplatenie nákladov spojených 
s operáciou zraneného vodiča kamió-
nu. K tomu, aby pôsobili dôveryhod-
ne a presvedčili poškodených počas 
prvotného kontaktu s nimi, pred-
stierajú svojím mobilným telefónom 
hovor s ošetrujúcim lekárom nemoc-
nice, kde je hospitalizovaný vodič ka-
miónu. Ako zábezpeku vrátenia fi-
nančných prostriedkov ponúknu 
poškodeným finančné prostriedky v 
inej mene a tieto pred nimi vložia do 

príručnej tašky, peňaženky. Keďže sa 
podozriví po dlhšom čase neozýva-
jú, tak poškodený po otvorení takto 
príručnej tašky, peňaženky zistí, že 
bol podvedený a namiesto peňazí sa 
v nej nachádzajú nastrihané bezcen-
né noviny. V mnohých prípadoch po-
dozriví sprevádzajú poškodeného do 
jeho obydlia, alebo priamo do banky, 
prípadne ho nútia vybrať finančné 
prostriedky v bankomate. Pri osob-
ných návštevách v obydlí poškodené-
ho sa v mnohých prípadoch stáva, že 
poškodeného okradnú priamo v jeho 
byte bez toho, že by túto skutočnosť 
poškodený hneď zaregistroval.

Z uvedeného dôvodu upozorňu-
jeme občanov, aby v žiadnom prípa-
de nevpúšťali do svojich obydlí cu-
dzie osoby, alebo len v prítomnosti 
rodinných príslušníkov či susedov. 
Ak sa už stanete obeťou takejto 
trestnej činnosti, je dôležité, aby ste 
si zapamätali výzor páchateľa, jeho 
spoločníkov, zapísali si evidenčné 
číslo motorového vozidla, na kto-
rom sa pohybovali, a toto uviedli 
pri podávaní oznámenia o trestnom 
čine na polícii. Práve tieto informá-
cie môžu pomôcť polícii pri rýchlej 
identifikácii páchateľa.
Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru v Žiari nad Hronom

Podvody na senioroch

Poďakovanie 
Ďakujem poctivému nálezcovi za 

kľúče s príveskami, ktoré som stratila 
a hneď na druhý deň našla na mest-
skej polícii, kde ich nálezca doniesol. 
Vďaka nemu môžem naďalej dúfať, 
že stále existujú milí a dobrí ľudia, 
ktorí robia svet lepším miestom.

vďačná Štiavničanka

Oznam
Spojená škola, Špitálska 4, 969 

56 Banská Štiavnica ponúka na 
odpredaj hnuteľný majetok. 
Podrobnejšie informácie na webo-
vej stránke školy www.sosbs.sk
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Od 3. septembra 2012 je lekárom 
i pacientom k dispozícii nové 
zdravotné stredisko na sídlisku 
Drieňová. Pri tejto príležitosti 
sme požiadali o rozhovor Ing. 
Jána Ferjančíka, spoluautora a 
koordinátora zrealizovaného 
projektu. 

Čo bolo hlavným dôvodom vzni-
ku tohto projektu?

Prvým dôvodom je známy nedo-
statok financií v celom zdravotníctve, 
a druhým pokles a presun zdravotníc-
kych výkonov z Banskej Štiavnice do 
iných miest, čo pociťujú najmä starší 
ľudia a nízkopríjmové skupiny oby-
vateľstva. V SR sú trendom malé níz-
ko nákladové zariadenia ambulant-
nej starostlivosti. Dokonca tam, kde 
došlo k zrušeniu nemocníc, sa tento 
proces javil ako nevyhnutnosť.

Vybudovanie takéhoto moder-
ného zdravotného zariadenia si 
iste vyžiadalo nemálo času,  úsi-
lia a investícií. Veríte v ich ná-
vratnosť? 

Začiatky sa datujú do roku 2008, 
pričom myšlienka vznikla už dávno 
predtým. Priestor na Ul. Energeti-
kov 1 – sídlisko Drieňová (bývalá 
predajňa obuvi) sa javil ako veľmi 
vhodný objekt.

Najťažšou úlohou bolo zabezpe-
čiť finančné prostriedky na realizá-
ciu projektu.

MF Centrum, s.r.o., ktorá je vlast-
níkom objektu, nedostala na túto, 
ani ostatnú svoju činnosť, ani jed-
no euro, či už zo štátnych prostried-
kov, prostriedkov EÚ, ani iné dotácie 
z mesta a pod. Podarilo sa zabezpe-
čiť dostatok prostriedkov kombiná-
ciou súkromných zdrojov, úverových 
prostriedkov pri zabezpečení garan-
cií pre financujúcu banku renomo-
vaným podnikateľským subjektom. 
Bude to beh na dlhé trate, ale veríme, 
že pri dostatočnom obsadení objektu 
zabezpečíme návratnosť vložených 
finančných prostriedkov.   

Koľko ambulancií je momen-
tálne k dispozícii lekárom a pa-
cientom? 

V stredisku je osem ambulancií, 
pričom každá sa skladá z prípravne 
(miestnosť pre sestričku), vyšetrov-
ne (miestnosť pre lekára) a ostatnej 
infraštruktúry nutnej v súlade s prí-
slušnými normami a predpismi pre 
túto oblasť. V súčasnej dobe sú ob-
sadené dve ambulancie všeobecných 
lekárov - MUDr. Eva Luptáková a 
MUDr. Oľga Ferjančíková. Ďalšie tri 

lekárky sú v štádiu vybavovania prí-
slušných povolení.

V rámci zabezpečenia maximálne-
ho  štandardu pre pacientov bola v 
objekte vybudovaná lekáreň, aby pa-
cienti mali zabezpečené komplexné 
služby pod jednou strechou.

Nezaplatí pacient za takéto 
služby viac?   

Z pohľadu platieb pacienta sa ne-
mení absolútne nič. U lekárov, kto-
rí majú zmluvy s poisťovňami, je 
zabezpečená bezplatná lekárska 
starostlivosť. Spoplatnené výko-
ny musia byť odsúhlasené VÚC BB. 
Miesto pôsobenia lekárov nemá 
vplyv na platby za služby.

Plánujete osloviť k spolupráci aj 
iných lekárov - špecialistov ?

Jednou z lekárok v novom stre-
disku je MUDr. Ildikó Paálová, ktorá 
už má zriadenú ambulanciu imuno-
lógie a alergológie pre deti a dospe-
lých. Sme v kontakte s lekármi s 
určitou špecializáciou hlavne v ob-
lastiach, ktoré nie sú v regióne Ban-
skej Štiavnice obsadené.

Tu však narážame na problém 
uzatvorenia zmlúv týchto so lekárov 
zdravotnými poisťovňami pre ob-
lasť Banskej Štiavnice. Uvítali by sme 
pochopenie predstaviteľov mesta a 
okolitých obcí, ktorí by mohli mať pri 
rokovaniach so zdravotnými pois-
ťovňami určite úplne inú pozíciu ako 
my. Myslíme si, že občania, ktorí si 
ich vybrali za svojich zástupcov, by si 
to určite zaslúžili a zároveň aj patrič-
ne ocenili. Musíme však spomenúť, 
že nemáme záujem odmietať ani le-
károv pôsobiacich v našom meste, 
aby nevznikol mylný dojem, že sa za-
meriavame len na iných. Pokiaľ nie je 
obsadenosť strediska stopercentná, 
umožníme každému, kto prejaví záu-
jem, pôsobiť v tomto zariadení.

Čo je Vaším najväčším prianím 
do budúcnosti?

V prvom rade máme záujem, aby 
sme dokázali zabezpečiť dostatoč-
nú obsadenosť strediska, a tým aj 
ekonomickú návratnosť. Boli by 
sme radi, keby sme mohli stredisko 
aj naďalej rozvíjať. Toto naše pria-
nie úzko súvisí so spokojnosťou 
pacientov. Záleží nám na tom, aby 
vybavenosť a kultúra v tomto zaria-
dení bola na takej úrovni, aby s ňou 
pacienti boli spokojní.

Ďalším naším prianím je úpra-
va okolia. Vytvoriť ďalšie parkovacie 
miesta, upraviť svahy v okolí stredis-
ka výsadbou rastlín a iných záhrad-
níckych úprav. Vytvoriť tak v tejto 
betónovej džungli oázu zelene a po-
koja. Tiež sme požiadali mesto o zria-
denie autobusovej zastávky v blíz-
kosti strediska.

Kto Vám najviac pomohol pri 
tejto činnosti a komu by ste sa 
chceli touto cestou poďakovať? 

V celom procese od roku 2008 
až po súčasnosť sme sa stretávali s 
mnohými ľuďmi. Je treba spome-
núť, že sme mali aj negatívne skú-
senosti. Ale vo väčšine prípadov 
prevládali skôr pozitívne. Všetko 
je o ľuďoch. Boli to pracovníci rôz-
nych úradov a dodávateľských or-
ganizácií, ktorým by sme sa chceli  
touto cestou poďakovať. 

Poďakovanie patrí aj rodinným 
príslušníkom, priateľom a zná-
mym, ktorí nás podporovali a po-
máhali v rámci svojich možností 
ako najlepšie vedeli.

Na záver by sme radi zdôrazni-
li, že výsledok nášho úsilia chceme 
venovať in memoriam pani Mgr. 
Alenke Puskajlerovej a poďakovať 
jej aj týmto spôsobom za všetko, čo 
pre nás urobila.

Ďakujem za rozhovor a prajem 
Vám, aby bolo Vaše úsilie odmenené 
všestrannou spokojnosťou pacientov 
i lekárov. Janka Bernáthová

Banská Štiavnica má nové zdravotné stredisko

Nové zdravotné stredisko na Drieňovej foto janka bernáthová

BBSK, POS – Pracovisko B. Štiav-
nica, SOŠ lesnícka, mesto B. Štiav-
nica, Autorský klub literátov, hu-
dobníkov a výtvarníkov, Múzeum 
vo Svätom Antone vypísali lite-
rárnu a výtvarnú súťaž pre žiakov 
stredných škôl pod názvom Les v 
mojom srdci.

Zapojilo sa do nej 25 žiakov. Lite-
rárne práce – poéziu a prózu – hod-
notila porota v zložení: PhDr. Nora 
Bujnová, CSc., Janka Bernáthová a 
Mgr. Renáta Taligová. Svorne kon-
štatovala, že lepšiu úroveň mala 
próza. Autori sa vyznali zo svojej 
lásky k prírode, kultivovane vyroz-
právali príjemné i menej príjemné 
lesné zážitky a upozornili na neše-
trné zaobchádzanie s týmto prírod-
ným bohatstvom. 

Výsledky:
Poézia: 1. Katarína Mojžišová 

- Gymnázium A. Kmeťa B.Štiav-
nica 2. Patrik Melich.- SOŠ les-
nícka B. Štiavnica 3. Patrik Hor-
ňák – SOŠ Bijacovce

Próza: 1. Marek Šurina – SOŠ 
lesnícka B. Štiavnica 2. Jozef 
Rozkošný, Erik Filipek SOŠ les-
nícka B. Štiavnica 3.Ondrej Zú-
bek – SOŠ lesnícka B. Štiavnica

Víťazi si z rúk organizátorov 
prevzali hodnotné knižné publi-
kácie. Odmenené boli aj knižni-
ce škôl zúčastnených žiakov.

Výtvarná súťaž:
Práce hodnotila porota: akad. 

maliar Milan Ruman a Oľga 
Kuchtová.

Ocenení vo výtvarnej
súťaži: 1. Daniela Pustaiová - 

SOŠ lesnícka B. Štiavnica 2. Mi-
roslava Tomášová - SOŠ lesnícka 
B. Štiavnica 3. Gabriela Brečko-
vá - SOŠ lesnícka B. Štiavnica

Nora Bujnová

Výsledky 
literárnej
a výtvarnej 
súťaže

Kurz 
španielčiny

Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica Vás pozýva na ja-
zykový kurz španielčiny pre začia-
točníkov aj pokročilých. Ukážková 
hodina sa bude konať 1.10.2012 
v ICM BS o 16:00 hod. (Ulica 1. 
mája 4, horná budova škôlky na 
Križovatke). Viac info na 0911 
185 856, alebo na bs@icm.sk.
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Dňa 13.9.2012 sa uskutočnilo 
v Prezidentskom a kniežacom 
salóne Baníckej krčmy pri 
štôlni Glanzenberg prijatie 
Vladimíra Nemčoka, význam-
ného člena Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku 
a člena jeho riadiaceho výboru 
pri príležitosti jeho význam-
ného jubilea, 65 rokov života.

Slávnostný príhovor k jubilan-
tovi predniesol Ing. Richard Kaňa, 
predseda baníckeho spolku. 

V. Nemčok sa narodil 13.9.1947 
v Banskej Štiavnici.  Stredoškolské 
vzdelanie získal štúdiom na Stred-
nej priemyselnej škole baníckej v 
Banskej Štiavnici, ktoré ukončil 
maturitou v roku 1970.

Po absolvovaní základnej vojen-
skej služby nastúpil do zamestna-
nia v Plete, n. p., Banská Štiavnica 
v pracovnej pozícii strojný zámoč-
ník. V roku 1973 sa dal na baníc-
ke povolanie na závode Rudných 
baní v Banskej Štiavnici. Začínal 
na šachte Michal, od roku 1975 

pokračoval na Novej šachte. Po-
stupne prešiel skoro všetkými 
banskými profesiami až po pro-
fesiu lamača – predáka pri dobý-
vaní rúd. Pracovný kolektív pod 
jeho vedením dosiahol pri dobý-
vaní rudy na 2. obzore Terézia 
žily najhodnotnejší výkon 12,34 
m3 rudy/hlavu/zmenu. Za do-
siahnuté pracovné výsledky zís-
kal viaceré podnikové a rezortné 
ocenenia, ako aj vyznamenanie 
„Za vynikajúcu prácu“, ktoré mu 
udelil prezident republiky a „Čest-
né uznanie za pracovné výsledky“ 
od predsedu vlády a a predsedu 
Ústrednej rady odborov. V roku 
1990 musel pre chorobu z povo-
lania ukončiť banícke povolanie a 
odišiel na plný invalidný dôcho-
dok. Významnou je aj jeho spo-
ločenská a športová angažova-
nosť. Počas viacerých volebných 
období funkciu vykonával funk-
ciu poslanca Mestského národ-
ného výboru v Banskej Štiavnici, 
v mladosti športoval, venoval sa 
plávaniu a vytrvalostnému behu, 

absolvoval aj viacero košických 
maratónov. V súčasnosti je pred-
sedom Klubu moderného triatlo-
nu v Banskej Štiavnici a vykonáva 
aj funkciu plavčíka v krytej pla-
várni. Je aktívnym členom riadia-
ceho výboru baníckeho spolku a 
vedúcim jeho štafážovej skupiny. 

V programe prijatia nechýbal ani 
slávnostný šachtág, počas ktorého 
jubilant úspešne absolvoval čestný 
„skok cez kožu“ podľa § 24a záko-
na č. 1/2001 Zb. zákonov banícke-
ho spolku o udržiavaní poriadku a 
povznesenej nálady na šachtágu 
(pivný zákon). Hlavnými funkcio-
nármi šachtágu boli: Ing. Durbák 
– prezídium, Ing. Ferenc– kontrá-
rium, Ing. E. Sombathy  – kan-
tor, Ing. Karabelly – fuchsmajor, 
M. Špunta a J. Osvald– držitelia 
ošliadra a I. Madara – pivný dispe-
čer. Krstným otcom mu bol J. No-
votný. 

Do ďalších rokov mu želáme 
hlavne pevné zdravie a veľa osob-
ných úspechov. Zdar Boh!

Milan Durbák

Vladimír Nemčok 65-ročný

Veľký človek môže odísť aj celkom 
tíško, bez okázalostí a priveľkého roz-
ruchu. A možno mnohí z nich by si to 
tak aj priali, keby mohli byť režisérmi 
vlastnej poslednej rozlúčky a odcho-
du z tohto sveta. Teta Gabika odišla 
tíško, dôstojne a skromne - tak ako aj 
po celý život žila. Mnohí si určite spo-
mínate na jej láskavý zjav, prívetivé a 
múdre slová, jemný úsmev a ochotu 
pomôcť, poradiť, vyhovieť. A to nielen 
v knižnici, kde pracovala, ale kdekoľ-
vek a kedykoľvek ste sa s ňou stretli, 
alebo ju o niečo požiadali. Jej chariz-
ma spôsobovala, že sa s ňou človek 
vždy cítil príjemne, ako v tieni košaté-
ho stromu, i keď postava vyjadrova-
la krehučkú bytosť. Radi sme ju pozý-
vali do knižnice, i keď bola už dávno 
na dôchodku a ona veľmi rada prišla, 
pomohla a zastúpila v práci, keď bolo 
treba. Nezakladala si na svojej pozícii, 
vzdelaní, ani veku, boli sme ako pria-
teľky. Bola jednoducho veľkým Člo-
vekom so všetkou dobrotou a láskou 
a nám je odrazu tak smutno a prázd-
no. Koľko toho zmôže krásna ľudská 
bytosť! Všetko to nám zostane v srdci 
a nevymaže to žiaden čas, pretože na 
lásku je on veľmi malý pán. Jej poe-
tická duša nám jedného dňa skrom-
ne podarovala vlastnú báseň, možno 
aby sme lepšie pochopili umenie žiť. 
Končí sa slovami: ...a keď príde ten 
čas, čo raz musí prísť, budem pripra-
vená, Pane, k tebe ísť... Zbohom, teta 
Gabika, kiež by sme všetci odchádza-
li takto pripravení, potom by kvitla 
i nádej na nové srdečné stretnutia. 
Česť Tvojej pamiatke!

Kolegyne z Mestskej knižnice

Za tetou Gabikou 
Paczeltovou

Mnohí si ešte z detstva presne 
pamätáme, kde v dedine a na 
okolí boli kaplnky, sv. obrázky 
a sv. kríže. Už z diaľky sa nám 
večer prihovárali  červenkasté 
svetielka, ktoré nás akoby 
ubezpečovali, že všetko je v 
poriadku... 

Sv. kríže boli našimi tichými 
sprievodcami každodenným živo-
tom. Často sme sa pri nich zastavi-
li aspoň na krátku modlitbu... 

V našom meste a okolí je tiež  
dosť sv. krížov a vyžadujú si prie-
bežnú starostlivosť. Nedávno sa 
zistilo, že pri Botanickej záhra-
de je  sv. kríž  naklonený na jednu 
stranu a hrozí mu spadnutie. Dňa 
29.8. tohto roku sme kríž s dobro-
voľníkmi Vladkom Mikulášom a 
Pavlom Bílekom demontovali a od-
niesli do blízkeho dvora manželov 
Budovcov. Títo  sa ochotne ujali  re-
novácie, najmä drevenej časti kríža 
a striešky. Na kríži bola úplne od-
hnitá spodná časť, ktorou bol kríž  
ukotvený v betóne. Po novom bude 
opravený kríž upevnený nad zemou 
v oceľovej „nohe“ - konzole.

Podobný „osud“  mal kríž pri 

Skanzene – Na šibeniciach, kde 
kríž  nespadol na zem, ale ostal 
opretý o jednu z dvoch líp. Tak isto 
odhnila v betóne  spodná časť asi 
200 kilového dubového kríža. S 
jeho zložením na zem sa  nezišt-
ne „ popasoval“ Jožko Pajerský s 
partiou.

S konkrétnou pomocou - rieše-
ním  nového uloženia  kríža nad 
zemou - do zosilnenej oceľovej 
konzoly, prišiel Janko Hock zo 
Štiavnických strojární, ktorý by 
vedel veľa porozprávať o tom, ako 
sa  o skrášľovanie krížov v Ban-
skej Štiavnici staral ešte so svo-
jím ockom, známym majstrom 
- kostolným maliarom pánom Já-
nom Hockom st. Obnovu náterov 
– okrem korpusu a nápisu INRI – 
sme vykonali na mieste s Pavlom 
Bílekom. Nakoniec prišiel obno-
vený kríž promptne postaviť na 
vlastné náklady   Janko Binder –  
podnikateľ zo Sv. Antona. Všetky 
práce na tejto oprave  sponzoro-
vala pani Valika Erneková, ktorá k 
tomuto sv. krížu chodievala ešte so 
svojou mamkou. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí dob-
rými radami a  akoukoľvek materi-

álnou  pomocou  prispeli ku skráš-
leniu tohto sv. kríža. Vďaka aj za 
modlitby, ktoré bolo doslova „cí-
tiť“ na každom kroku, pri každom 
rozhodovaní. Bohu vďaka!

Dňa 16.9.2012 – práve v týždni 
sviatku Povýšenia sv. kríža – bol ob-
novený sv. kríž  Na šibeniciach po-
svätil dôstojný pán dekan  Miloš  Pi-
kala za účasti farníkov a veriacich

Jozef Šimko

Ďalší obnovený svätý kríž

Obnovený ďalší sv. kríž
foto lubo lužinaV minulom čísle Štiavnických 

novín, v rubrike Z programu pri-
mátorky bola uvedená nesprávna 
informácia. Pracovné rokovanie k 
problematike a spoločnému po-
stupu miest a lokalít zapísaných 
na zozname UNESCO sa uskutoč-
nilo s primátorom mesta Ružom-
berok PaedDr. Jánom Pavlíkom.

Za uvedenú chybu sa 
ospravedlňujem. 

Andrea Benediktyová

Ospravedlnenie
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Poďakovanie
Touto cestou sa chceme po-

ďakovať pánu Petrovi Ivaničo-
vi z Dolnej Ul. za to, že obno-
vil tradíciu zvonenia v nedeľu o 
12:00 Kostolíku sv. Alžbety. Veľ-
mi nás teší, že sa našiel človek, 
ktorý počas nedeľného obeda vo 
svojom voľnom čase chodí zvo-
niť, a tak nám spríjemňuje ne-
deľnú atmosféru obeda a vracia 
nás do starých dobrých čias. Ďa-
kujeme aj manželke Martuške 
ako aj ostatným, ktorí sa stara-
jú o Kostolík sv. Alžbety.

Veľa zdravia praje Betka
a obyvatelia Ul. Dolná, Krožo-

vatka, Spojná a Katova

Zájazd
a výstava

SZZ – Podsitnianska ozna-
muje, že dňa 6.10.2012 sa 
uskutoční zájazd do Stupa-
vy na „Deň zelí“. Info: 0911 
543 259 - p. Fáber, 0918 454 
894 - p. Lamper, 0903 250 
921 – p. Mojžiš, ďalej ozna-
mujeme záhradkárom, že dňa 
13.-14.10.2012 sa uskutoční 
výstava „Ovocia a zeleniny re-
giónu“ na Podsitnianskej s nul-
tým ročníkom „Tekvicové hody 
na 1 000 spôsobov“. Prihlášky 
na výstavu Jablka a hrušky v 
Trenčíne a bližšie info u p. Moj-
žiša – 0903 250 921. Milí zá-
hradkári, prajeme každému z 
vás, aby ste si z tohtoročnej bo-
hatej úrody vybrali tie najkraj-
šie vzorky s ktorými sa budete 
prezentovať na výstavách.  SZZ

Mesiac úcty
k starším

Živena – spolok slovenských 
žien v Banskej Štiavnici Vás sr-
dečne pozýva pri príležitos-
ti „Mesiaca úcty k starším“ na 
milé posedenie s pohostením a 
programom v Kultúrnom cen-
tre (pri Hoteli Grand) v Ban-
skej Štiavnici piatok 5. októbra 
2012 o 16:30. Na príjemné po-
sedenie s Vami sa tešia organizá-
tori. Sponzori podujatia: MsÚ v 
Banskej Štiavnici, SMER – SD, p. 
Lesičko. Organizátori

na kabaretnú komédiu Teatra 
Wüstenrot: Prípad čiernej 
vdovy.

Kabaretná komédia, ktorá nene-
chá žiadne oko suché! Čo sa stane, 
ak sa vám stratí jedovatý pavúk a k 
tomu ešte v divadle? Môže sa stať 
všeličo a aj sa stane... Geniálny in-
špektor Drake so svojim snaživým 
nemehlom seržantom Plodom rie-
šia najzáhadnejšiu vraždu v deji-
nách! Prečo ropnému magnátovi 
trčí z chrbta meč? Prečo je obleče-
ný v ženských šatách? Prečo pre-
hltol korytnačku? Prečo toľko ne-
šťastných náhod? Autor komédie 
David Tristram je veľmi populárny 
anglický dramatik, ktorý vo svojich 
dielach paroduje pop kultúrne žán-
re ako sú soup – opery a detektívne 
príbehy. Autor sám o sebe hovorí, 
že „ani sám seba nevie brať vážne“, 
z čoho jasne vyplývajú jeho fraško-
vé komédie plné nadsázky a satiry. 
Najznámejšie Tristramove komé-

die, ktoré môžete vidieť, sú Opačné 
pohlavie a Prípad čiernej vdovy.

Hrajú: Roman Pomajbo, Oľga 
Belešová, Jožo Pročko

Réžia: Ľubo Roman
Miesto a čas: Piatok 28. sep-

tembra, Divadlo v Pivovare ERB o 
18:00 hod.

Vstupné: 15 € v predpredaji, 19 
€ v deň predstavenia

Pre deti do 15 rokov nevhod-
né. Vstupenky si môžete zakúpiť 
u obsluhy, alebo rezervovať na na-
šej stránke www.pivovarerb.sk, 
na tel. č. 0917 755 235, prípadne 
prostredníctvom e-mailu kultura@
pivovarerb.sk. Po rezervovaní pro-
síme uhradiť vstupenky do troch 
pracovných dní. Bližšie informácie 
Vám rád poskytne náš tím.

Pivovar ERB Vás pozýva

Prinášame Vám rozhovor s 
Banskoštiavničanom Jozefom 
Kondekom

V súčasnosti prebieha už 3. roč-
ník súťaže o najsympatickejšieho 
muža zo Slovenskej a Českej repub-
liky pod názvom Sympaťák roku 
2012. Do finále sa prebojovalo 12 
súťažiacich zo 600 prihlásených. 
Medzi nimi je aj 24-ročný sym-
paťák z Banskej Štiavnice, bývalý 
tanečník z Texasiek Jozef Kondek. 
V tejto súvislosti sme ho vyspove-
dali: 

1. Prečo si sa prihlásil do tejto 
súťaže?

„Preto, že chcem vyhrať, tiež spo-
znať nových ľudí a skúsiť si aj taký-
to druh súťaže, treba si veriť, v mo-
jej profesii je to dôležité.“

2. Čo ti dala táto sútaž?
„No tak hlavne skúsenosti v oblas-

ti fotenia...a uvidíme ,čo mi dá táto 
súťaž po skončeni, ale každopádne 
som spoznal skvelú partiu ľudí, či už 
finalistov, alebo produkciu.“

3. Dostal si sa až do finále, čo 
to pre teba znamená?

„Jedna z výhier je aj moderátorsky 
kurz, tak možno aj tam zabrdnem. 

Už to je pre mňa veľký úspech, preto-
že prihlásených bolo 600 chalanov z 
Českej aj zo Slovenskej  republiky.“

4. Aké sú tvoje ďalšie plány po 
skončení tejto súťaže?

„Naďalej sa budem venovať svo-
jej profesii tanec a divadlo a uvidíme 
aké  ponuky , či  už na fotenie alebo 
niečo iné prídu.“

5. Kde môžu za teba hlasovať 
tvoji priaznivci?

„Všetci moji priaznivci za mňa 
môžu hlasovať na www.frekven-

ce1.cz, alebo www.sympatak-roku.
cz. Ďakujem všetkým, ktorí mi po-
šlú svoj hlas!“

6. Aký máš vzťah k Štiavnici a 
kedy ťa tu uvidíme?

„Štiavnicu ako svoje rodné mesto 
milujem, mám  tam aj  svoju rodinu 
a kamarátov, nuž Štiavnica musí asi 
prísť za mnou, divadlo sa zatiaľ ne-
hodlá presťahovať.“

Ďakujeme za rozhovor a Jojo-
vi prajeme, aby v súťaži uspel čo 
najlepšie. Michal Kríž

Súťaž Sympaťák roku 2012

Hlavní protagonisti divadelnej komédie

Sympaťáka Jozefa držia finalisti  foto robert vano
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,,Bože, daj mi pokoj, aby som 
prijal to, čo nemôžem zmeniť 
a daj mi odvahu zmeniť to, čo 
zmeniť môžem a mám a ešte 
daj mi múdrosť spoznať ten 
rozdiel.“

Výrok sv. Františka Assiského vy-
stihuje podstatu úsilia, smerujúcu  
k  vzniku diela, ktoré by nadviazalo 
na kresťanské hodnoty a na odkaz 
Konštantína a Metoda. Dvere nezá-
vislému školstvu na Slovensku otvo-
rila až novembrová revolúcia v roku 
1989. Priaznivá spoločenská situá-
cia  v spojení s odhodlaním a záuj-
mom ľudí, združených okolo miest-
neho kňaza Mons. Imricha Šišuláka, 
ThLic, bola podnetom pre vznik CZŠ 
sv. Františka Assiského v Banskej 
Štiavnici. Jej vzniku predchádzalo 
vypracovanie dokumentačného  ma-
teriálu  a  následné zaslanie  žiadosti  
na schválenie Arcibiskupskému úra-
du do Trnavy.  10. mája 1992 bola 
CZŠ v Banskej Štiavnici zaradená 
do siete škôl SR a odvtedy plní svo-
ju základnú funkciu, ktorou  je vzde-
lávanie študujúcej mládeže v duchu 
kresťanskej morálky,  na zásadách 
tolerancie a náboženskej znášanli-
vosti, na zásadách kresťanskej lásky 
k blížnemu a k vlasti. 

Sídlom CZŠ sa stala budova, ktorá 
bola do roku 1948 majetkom cirkvi,  
po roku 1948 prešla do rúk štátu a v 
roku 1992 bola vrátená cirkvi. Nut-
ná rekonštrukcia budovy sa urobi-
la v priebehu dvoch mesiacov za vý-
datnej pomoci farníkov. 

Prvý školský rok bol slávnostne 
otvorený 1. septembra 1992 sv. om-
šou v Kostole Nanebovzatia Pan-
ny Márie. Prvým riaditeľom sa stal 
Ing. Hrabovec, ktorý na svoje ple-
cia prebral zodpovednú a neľahkú 
úlohu – uviesť novovzniknutú ško-
lu do života a dať jej pevné základy 
v podobe kvalifikovaných učiteľov a 
vychovávateľov, aby si našla svoje 
miesto v sústave vzdelávacích inšti-
túcií v regióne a mala na čom stavať 
pri skvalitňovaní výchovno-vzdelá-
vacieho procesu. Po roku pôsobenia 
ho na jeho poste vystriedal PaedDr. 
Milan Varga (1993-2002), ktorého 
počas jeho dlhodobej neprítomnos-
ti spôsobenej zdravotnými problé-
mami v tejto zodpovednej funkcii 
zastupovali Mgr. Sr. Michaela Dvor-
ská a Mgr. Helena Jasová. Posled-
ným  riaditeľom CZŠ pred jej spo-
jením s Katolíckym gymnáziom bol 
Mgr. Augustín Denko (2002-2005).  

CZŠ mala od začiatku svojej exis-
tencie viacerých duchovných správ-
cov. Prvým bol Mons. Imrich Šišu-
lák, po ňom nasledovali Mgr. Jozef 
Poliak, Mgr. Štefan Legény, Mgr. 
Miroslav Spišiak, Mgr. Dušan Hor-
váth a súčasný duchovný správca 
Mgr. Tomáš Štefina.

Významným medzníkom v exis-
tencií cirkevného školstva v BŠ 
bolo zriadenie katolíckeho gymná-
zia ustanovujúcim dekrétom, kto-
rý vydal Bratislavsko-trnavský ar-
cibiskupský úrad dňa 4.apríla 2000. 
Sídlom Katolíckeho gymnázia sv. 
Františka Assiského sa po ukon-
čení rozsiahlej a finančne náročnej 
rekonštrukcie stala budova bývalé-
ho Katolíckeho spolku. Za riadite-
ľa gymnázia bol vymenovaný Ing. 
Jozef Sivák. Založenie gymnázia 
bolo logickým vyústením snáh vy-
tvoriť vzdelávaciu inštitúciu, ktorá 
by vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese nadväzovala na základnú školu 
a umožňovala rozvoj vedomostnej 
úrovne žiaka a zároveň podporova-
la jeho duchovnú orientáciu.

K 1. 1. 2005 došlo k spojeniu CZŠ 
a katolíckeho gymnázia do jedné-
ho celku – Spojenej katolíckej školy. 
Zlúčenie bolo zatiaľ iba administra-
tívnou záležitosťou a škola naďa-
lej fungovala pod jedným vedením 
v dvoch budovách. Riaditeľom ško-
ly sa stal Mgr. Karol Palášthy, ktorý 
nadviazal na prácu svojich predchod-
cov. Výraznejšie zmeny nastali zme-
nou diecéznych hraníc. Naša škola 
prešla z Bratislavsko-trnavskej ar-
cidiecézy pod nového zriaďovateľa, 
ktorým bolo banskobystrické bis-
kupstvo. Škola aj po týchto zmenách 
naďalej žila a žije svojím životom; re-
aguje na požiadavky zo strany spo-

ločnosti, rodičov ako aj samotných 
mladých ľudí.

Keďže fungovanie v dvoch budo-
vách sa postupom času ukazovalo 
ako málo efektívne, podnikli sa kro-
ky potrebné na presťahovanie Spo-
jenej katolíckej školy do jednej budo-
vy. Vďaka ochote a výraznej pomoci 
zo strany predstaviteľov mesta, ban-
skobystrického biskupského úra-
du a miestnej farnosti sa podarilo 
vymeniť budovu katolíckeho gym-
názia (KAS) za budovu bývalej ZŠ 
Sládkoviča, ktorá už dva roky chát-
rala. V priebehu polroka prešli tieto 
priestory výraznou rekonštrukciou, 
tak, aby vyhovovali potrebám kato-
líckeho školstva. Zároveň sa tým vy-
tvorila možnosť pre vznik materskej 
škôlky a školského strediska záuj-
movej činnosti,  ktorých prevádzky 
boli spustené 1.9.2010. Za zmien-
ku stojí aj skutočnosť, že SKŠ bola 
úspešná pri čerpaní eurofondov, z 
ktorých získala nemalé prostried-
ky na modernizáciu a zateplenie bu-
dovy. Práce sú ukončované práve v 
týchto dňoch. 

Týmto chceme vyjadriť vďaku 
tak súčasnému ako aj minulým ve-
deniam mesta, farníkom, rodičom, 
duchovným správcom ako aj býva-
lým a terajším  učiteľom a riadite-
ľom SKŠ – jednoducho všetkým, 
ktorí pomohli pri rozvíjaní, napre-
dovaní a skvalitňovaní katolícke-
ho školstva v Banskej Štiavnici. Ve-
ríme, že existencia katolíckej školy 
je prínosom pre všetkých obyvate-
ľov mesta, pretože sa jej podarilo 
etablovať v konkurenčnom prostre-
dí a výrazne prispela a prispieva k 
skvalitňovaniu výchovno-vzdeláva-
cieho procesu v našom meste. 

SKŠ sv. F. Assiského

20 rokov KSŠ sv. Františka Assiského

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského foto archív šn

Stanislav Osvald, čitateľ ŠN
Kura na kohúta

Potrebujeme: Kura 1,4-1,5 
kg, soľ, korenie na pečené kura, 
1 rožok, mlieko, 1 vajce, ½ cibu-
le, 4 str. cesnaku, maslo, klobá-
sa, č.k.mleté, majoránka, soľ, 
zemiaky, 1 vajce natvrdo, slani-
na, br. masť, mrazená zelenina.

Postup: Umyté kura potrie-
me soľou zvonku aj zvnútra a 
posypeme korením. Kura ne-
cháme postáť do druhého dňa v 
chladničke.

Na druhý deň naplníme 
plnkou:

1 rožok pokrájaný na malé 
kúsky rozmočíme v mlieku a pri-
dávame 1 vajce, ½ menšej cibu-
le posekanej najemno, 4 strúči-
ky pretlačeného cesnaku, plátok 
masla, ⅔ nožičky menšej klobá-
sy pokrájanej na malé kúsky, do-
chutíme soľou, č.k.ml. majorán-
kou. Dobre premiešame.

Naplnené kura sa vloží do pe-
káča vymasteného br. masťou. 
Otvor s plnkou sa uzavrie polo-
vičkami  natvrdo uvareným vaj-
com a do stredu zapichne zo-
statok ⅓ klobásy (vtáčik) a na 
prsia sa položia 2 plátky slani-
ny. Podlejeme troškou vody a 
necháme dusiť v zakrytom pe-
káči 50-60 minút pri 200°C.

Takmer udusené kura obloží-
me zemiakmi, na prsia dáme ½ 
vrecka odmrazenej Ázijskej zele-
ninovej zmesi a dopečieme. A ne-
zabudnite, kuchár má prednost-
né právo na vtáčika a vajíčka a k 
tomu pivo !!!

Dobrú chuť!
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Iron Sky
Sobota 22.9., 18:30, komédia, thriller, Fínsko, Nemecko, Austrália, 2012, 93 min, MP 15,
Vstupné: 2,50€,
V posledných chvíľach 2. svetovej vojny sa tajný nacistický program vyhol deštrukcii a ukryl sa na odvráte-
nej strane Mesiaca. Počas sedemdesiatich rokov prísneho utajenia nacisti skonštruovali gigantickú vesmír-
nu pevnosť s masívnou armádou lietajúcich tanierov. Keď americký astronaut James Washington pristane 
so svojím lunárnym modulom príliš blízko tajnej nacistickej základne, mesačný Führer sa rozhodne, že žia-
rivý moment ovládnutia Zeme nastal ... aj keď o niečo skôr, než sa plánovalo. Washington vyhlasuje, že jeho 
misia je len propagačnou kampaňou prezidentky Spojených štátov, ale čo iné by človek mohol byť, keď nie 
vyzvedač pre bezprostredný útok pozemskými silami? Štvrtá ríša musí reagovať!

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni  Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky z 
č.31/2012: „Samota lásku skôr podne-
cuje než by ju tlmila.“ Výhercom sa stá-
va Peter Šibal, Ul. J.Straku 6, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok 
W.M.Thackeraya: 

A., Zostal, oblok, svet, trhovis-
ko, B., Začiatok tajničky, C., Dvoj-
hláska, existovalo, podoba, voj-
ská, opar, D., Brána, ofúkaj, koníky, 
kocka, pond, E., Obojživelník, roz-
právková postava, spája básnic-
ky, izbový kvet, pracuj pluhom, F., 
Choroba spôsobená kyselinou mo-
čovou, naša politická strana, gréc-
ke písmeno, rod, anglický člen, G., 
Španielsky časopis, obličaj, výkle-
nok v stene, zahnutý klinec, jedno z 
mien Bártu, H., Dusík, hrada, osob-
nosť uctievaná ľudom, patriaci Ole, 

slov. mesto, I., Vy-
hynutý kočovník, 
meno Moora, so-
már, šelma podob-
ná tigrovi, sodík,  
J., 2.časť tajničky, 
obydlie, K., Žrde na 
vozoch, mizne, noč-
né vtáky, oblečená 
si. 1., Osky, 3.časť 
tajničky, vyzlečeno,  
2., Na stom mieste, 
poranenie, patriaci 
tebe, 3., Tam, žaba 
česky, hlas trúbky, 
4., Meno speváč-
ky Soul, spor, kon-
covka zdrobnenín, 
5., Lolita, očar, stred slova vazal, 
6., Farba na vajíčka, pooberaj, ci-
toslovce klopania, 7., Konské trhy, 
živočích, nevýrazne, 8., Nedôve-
ruj, kilogram, Technické služby, 9., 
Naozaj, spolok, mužské meno, 10., 

Pohrebná hostina, hŕba, osievanie, 
11., Vezmú si za svoje, klonované 
tvory, 12., Vyzváňa, klial exp., lebo, 
13., Mne patriace, patriaci, ale, po-
cit, 14., Žrď na voze, meno Mikuše-
ka, budúci čas, 15., Zn. síry a uhlí-

ka, slovenská rieka, téma, 16., žen. 
meno, 1 000 kg, podaruje, 17., Au-
rélia, štát v USA, časť tváre, 18., 
Aha, koniec tajničky Pomôcky: Bá-
nov, Kult, Kapa, Klil, Area, Aloa, 
Noid, Timea A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Kino Akademik: Chlapec na bicykli
Piatok 28.9., 18:30, Belgicko, Francúzsko, 2011, 87 min,
Vstupné: 2,50€

Nový film bratov Dardennovcov (Mlčanie Lorny, Dieťa, Syn,atď.) rozpráva príbeh dvanásťročného Cyrila, kto-
rého dá otec do detského domova. Chlapec neprestáva veriť, že sa k otcovi vráti, ale ten už žije nový život. Nezrelý 
Guy nemá dosť odvahy na to, aby raz a navždy synovi povedal „nechcem ťa, nestačím na teba“. Keď sa Cyril pri jed-
nom z útekov zoznámi s kaderníčkou Samanthou, ktorá sa rozhodne, že sa o neho bude starať, otvorí sa pred ním 
nová šanca na život mimo brány detského domova. Sympatická Samantha si ho začne brávať na víkendy a začína 
sa séria skúšok krehkej dôvery, z ktorej sa možno vytvorí skutočné puto. Chlapec na bicykli je realisticky nakrúte-
ný film, v ktorom stojí ľahostajnosť s vypočítavosťou proti ľudskej vzájomnosti a láske.

Európsky týždeň mobility – 2012 Banská Štiavnica
V rámci Európskeho týždňa mobility sa v dňoch 16. 

– 22.9. uskutočnia na Slovensku viaceré podujatia, kto-
ré budú zvyšovať povedomie a iných, ako motorizova-
ných formách dopravy. Do tohto projektu sa v menšej 
miere zapája v tomto roku aj Banská Štiavnica, a to tro-
mi podujatiami určenými pre širokú verejnosť.

V piatok 21.9.2012 pripravil Mestský úrad v spolu-
práci s fotoklubom Blur netradičné sprevádzanie po 
meste. V rámci neho sa nielen dozviete niečo z histórie 

mesta, ale skúsení fotografi vám ukážu aj niekoľko za-
ujímavých vyhliadkových bodov pre vaše fotografova-
nie. Začiatok prehliadky je od 16.00 hod., stretnutie pri 
Informačnom centre na Námestí sv. Trojice.

V sobotu 22.9.2012 Mestský úrad – oddelenie 
kultúry, športu a mediálnej komunikácie v spoluprá-
ci s Klubom slovenských turistov pripravil pešiu pre-
chádzku na Tanád. Odchádzať sa bude z Námestia 
sv. Trojice o 10.00 hod. a prechádzať sa bude Klinge-

rom, Hornou Rovňou až na jeden z najznámejších 
štiavnických kopcov.

V nedeľu 23.9.2012 sme pripravili niečo pre mi-
lovníkov cyklistiky. Nenáročná trasa cyklotúry za-
čne o 10.00 hod. na Námestí sv. Trojice, pokračovať 
bude na Červenú studňu (príchod s možnosťou pri-
pojenia sa na mieste o 10.30 hod.), Richňavu, Počú-
vadlo a okolo Sitna. Akcia je pripravené v spolupráci s 
projektom Bajkom k tajchom.
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Pre milovníkov 
literatúry 
9. – 10. číslo časopisu Krásy 
Slovenska v článku Jána 
Bábika Literárne prechádzky 
po Banskej Štiavnici (str. 
40 – 43) venuje pozornosť 
významným literátom, 
ktorí sa narodili, študovali, 
prípadne pôsobili v našom 
meste.

Od slávneho autora nepreko-
nanej ľúbostnej poémy Marína 
Andreja Sládkoviča, renesanč-
ného dramatika Pavla Kyrme-
zera, Jozefa Horáka, cez menej 
známeho Ľudovíta Mateja Šu-
hajdu, režiséra Vladimíra Bah-
nu, ktorý sa zaslúžil o filmový 
prepis klasických diel sloven-
skej literatúry, až po súčas-
ných žijúcich autorov – Anton 
Hykisch, Milan Augustín, Rút 
Lichnerová a Dana Podracká. 

S Banskou Štiavnicou spoji-
li svoj život viacerí literáti – Pa-
vol Rubigall, Pavol Kyrmezer, 
Ján Botto, Pavol Dobšinský, 
Ján Kalinčiak, Daniel Gabriel 
Lichard, Andrej Radlinský, Emil 
Boleslav Lukáč a ďalší.

Článok dávame do pozor-
nosti predovšetkým učiteľom 
slovenského jazyka a študen-
tom stredných škôl.

Nora Bujnová

Dňa 16.6.2012 sa konal v 
Sabinove 16.ročník futbalo-
vého turnaja internacionálov.

Na tomto turnaji sa zúčastnili aj 
internacionáli z Banskej Štiavnice a 
zároveň aj bývalí reprezentanti Slo-
venskej republiky ako aj futbalisti 
z celého Banskobystrického kraja. 
Zúčastnili sa ho mužstvá zo Sabi-
nova, Tatrana Prešov a poľského 
mužstva. Naši internacionáli získa-
li na tomto medzinárodnom futba-
lovom turnaji 2. miesto. Na zákla-
de toho, že Sabinov bol hosťujúcim 
usporiadateľom tohto turnaja a 
vzhľadom na to, že sme zanechali 
dobrý dojem, Sabinovčania nás po-
žiadali, že by sa veľmi radi zúčast-
nili takého turnaja u nás v Banskej 
Štiavnici. Na tomto základe sme sa 
rozhodli, že usporiadame turnaj in-
ternacionálov, ktorý sa uskutoční 
22.9. (sobota) o 11. hod. na futba-
lovom štadióne FK Sitno Banská 

Štiavnica. Vzhľadom na krátkosť 
času zorganizovania tohto turnaja 
sa ho zúčastnia 3 mužstvá: Ban-
ská Štiavnica, Sabinov a Bratisla-
va a okolie. Tento turnaj by nemo-
hol vzniknúť bez spolupráce Mesta 
Banská Štiavnica v zastúpení vice-
primátora JUDr. Dušana Lukač-

ku a prezidenta Futbalového klubu 
FK Sitno Banská Štiavnica Lubomí-
ra Baráka a hlavných organizátorov 
Juraja Juricu, Vlada Popraca ml. a 
Mira Hudáka. Touto cestou Vás sr-
dečne pozývame na tento 1. futba-
lový turnaj internacionálov v na-
šom meste! Organizátori

Turnaj internacionálov

Mužstvo internacionálov foto archív šn

Štiavnica - perla banských mies, 
mesto lásky, kráľovná slnkom 
zaliatych veží i pôvabných 
zákutí, tajomná a večná múza 
umelcov…

Koľko prívlastkov len má táto sta-
robylá krásavica, a predsa ich nikdy 
nie je dosť. Presvedčili sme sa o 
tom aj v uplynulom týždni od 9.9.-
16.9.2012 počas Maliarskeho sym-
pózia Banská Štiavnica 2012, keď 
sme ju smohli nanovo objavovať a 
obdivovať srdcom a očami všadeprí-
tomných maliarov.

Maliarske sympózium zorganizo-
val Július Ciglan z Detvy, ktorý sa 
maľovaniu venuje od detstva, no in-
tenzívnejšie sa začal zaoberať tech-
nikou suchého pastelu v r. 2004.

Má za sebou niekoľko autorských 
výstav, je držiteľom viacerých oce-
není, napr. za  celoslovenské Literár-
ne spektrum 2012. Už po druhýkrát 
ponúkol neprofesionálnym umel-
com možnosť zobraziť v dielach ar-
chitektúru a prírodné krásy nášho 
regiónu. Jeho pozvanie prijalo 28 
výtvarníkov zo Slovenska i Českej 
republiky. Nechýbali také zvučné 
mená ako Štefan Pástor, Ľubomír 
Miča, Jozef Chrena, Sonja Böhme-
rová, Soňa Milová, Valéria Szépeo-
vá, Jolana Vajová, Magdaléna De-

metrovičová, Mária Rutt, Martin 
Olejár, Vojto Nehrebecký, Jozef 
Gál, Karol Malík, Jozef Kovalík, Jiří 
Bukvald, Pavol Polák, Emília Sluko-
vá, Milada Zibolenová, Soňa Kotá-
nová, Jarmila Hvizdošová, Linda 
Kováčová, Marta Rumanová, Agne-
sa Vavrínová,Albert Šmihula, Janka 
Kubiňáková, Katka Vargová, Hele-
na Kováčová a Oľga Kuchtová, kto-
rá zároveň umelcov svojím rodným 
mestom sprevádzala.

Medzi maliarmi vládla príjemná 
pohoda, mnohí sa už poznali z pred-
chádzajúcich stretnutí, delili sa o svo-
je dojmy, skúsenosti i príhody uply-
nulého dňa. Alebo len tak, zaujato 
mlčali nad započatou prácou, v pocti-
vom diele nevnímajúc čas, ani únavu. 
A aj keď o sebe hovorili, že sú nepro-
fesionálni umelci, ich obrazy dýcha-
li komerčne nepoškvrnenou čisto-

tou a krásnou človečinou. Atmosféra 
nášho mesta ich natoľko ovládla, že 
za týždeň vytvorili takmer stovku 
diel. Mnohé potešili nielen ich, ale i 
ľudí, ktorí milujú výtvarné umenie 
a Banskú Štiavnicu. Oslavou jej no-
vozvečnenej krásy bola sobotňajšia 
vernisáž na Námestí sv. Trojice, kto-
rej sa okrem autorov a pozvaných 
hostí zúčastnila aj široká verejnosť. 
Náhodní okoloidúci, turisti, či býva-
lí absolventi stredných škôl s nadše-
ním spoznávali štiavnické veže a ulič-
ky na vystavovaných olejomaľbách, 
akvareloch, pastelových kresbách. 
Mnohé z nich dokonca po dohode s 
umelcami získali nových majiteľov. A 
pre tých, ktorí toto všetko zmeškali, 
mám jednu potešujúcu správu. Pod-
ľa slov Júliusa Ciglana sa na našich 
maliarov môžeme tešiť aj v budú-
com roku.  Janka Bernáthová

Maliarske sympózium Banská Štiavnica 2012

Člen nášho oddielu Ladislav 
Prokaj, ktorý sa pravidelne zú-
častňuje na celoslovenských stret-
nutiach veteránov, kde sa v ka-
tegórii 75 – 79 rokov umiestnil 
nasledovne: 

13. mája Ružomberok – 7.miesto  �
27. mája Trenčín – 3. miesto �
9. júna Poproč (Kočice) – 2.miesto �
26. augusta Martin – 1.miesto �
9. septembra Nová Baňa – 3.miesto  �

Najlepší hráči v jednotlivých 
vekových kategóriách sa zú-
častnia na reprezentácii Slo-
venska v rámci medzištátnych 
stretnutí veteránov.

Gratulujeme k pekným úspe-
chom a ďakujeme za vzornú re-
prezentáciu klubu a nášho mesta.

Ivan Beňo

Z aktivít 
stolnotenisového 
oddielu LN Trade 
B.Štiavnica
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Majstrovstvá regiónu - 
STRED, 7.kolo,
hralo sa 16.9.2012
Sitno Banská Štiavnica - FK 
Čadca 1:2 (1:2)

Góly: 42.min. Kulik
Zostava: Pažout, Halát, Čiliak 

(78.min.Lupták), Macejko, Han-
zlík A., Barák, Necpal, Kulik, Ha-
nus, Hanzlík P., Zuberník

V druhom domácom zápase na 
domácej tráve v priebehu týždňa 
sme stratili znovu všetky body. 
Zápas začali obe mužstvá so za-
bezpečenou obranou a snažili sa 
o útočný futbal. Znovu sme po-
sadili hostí na koňa, keď sme v 
30.min. chceli rýchlo rozohrať 
priamy kop, no rozohrali sme to 
nepresne na nohu súpera a tí z 
rýchleho protiútoku otvorili skó-
re zápasu 0:1. Potom nás znovu 
podržal niekoľkokrát brankár Pa-
žout, ale v 38. min po ďalšej zby-
točnej strate lopty pri stredovom 
kruhu nasledoval znovu rýchly 
protiútok hostí, zakončený dru-
hým gólom v našej sieti. V 43. mi-
núte skvele individuálne unikol 
Kulik a nádherne trafil do šibeni-
ce hostí 1:2.Vyrovnať sme mohli v 
poslednej minúte polčasu, no Zu-
berník z trestného kopu tesne mi-
nút bránku hostí.

V druhom polčase sa výsledok 
už nemenil, i keď hostia mohli 
zvýšiť, ale nás znovu podržal 
brankár Pažout. Naše mužstvo 
mohlo vyrovnať v polovici druhé-
ho polčasu, keď sa dostal do dob-
rej šance Hanzlík A., a po  kon-
takte s brankárom hostí spadol v 
16-ke, no píšťalka rozhodcu zosta-
la nemá. I keď sa naši hráči znovu 
snažili zabodovať, individuálne 
chyby znovu rozhodli o našej dru-
hej domácej prehre v rade.

Predohrávka 15.kola 
Majstrovstiev regiónu - 
STRED, hralo sa 12.9.2012
Sitno Banská Štiavnica - Baník 
Kalinovo  0:2 (0:2)

Zostava: Pažout - Čiliak, Hanzlík 
A. (84.Šima), Necpal, Hanus, Ba-
rák, Macejko, Kulik (68.Lupták), 

Zuberník, Hanzlík P., Kminiak 
Vylúčený: Kminiak
Diváci: 150
V predohrávke 15.kola stra-

tilo naše mužstvo  prvé body na 
domácej tráve. Postaralo sa o to 
mužstvo, ktoré do tohto zápa-
su inkasovalo iba 3 góly. O jeho 
skalopevnej obrane sa presved-
čilo i naše mužstvo, cez ktorú sa 
iba ťažko presadzovalo. Hostia 
nepúšťali našich hráčov k svojej 
bráne, o čom svedčí to, že v prvej 
polovici zápasu sme bránu súpe-
ra ani neohrozili. Hostia sa dosta-
li do vedenia už v 5.minúte,keď 
ich veľmi dobrý hráč Máč vyzvŕ-
tal na pravej strane našu obra-
nu, ideálne prihral pred bránu a 
nabiehajúci hosťujúci hráč otvo-
ril skóre zápasu 0:1.Naši hráči sa 
snažili o vyrovnanie, no ich snaha 
končila na hranici 16-ky.Naopak, 
bol znovu hráč hostí Máč, ktorý 
v 36.min.  krížnou strelou strelil  
druhý gól hostí.

V II. polčase hostia kontrolova-
li vývoj zápasu a hoci sa naši hráči  
snažili urobiť niečo s výsledkom, 
do gólovej šance sa dostali iba pri 
peknej hlavičke Macejku, ktorý 

bol pri nej faulovaný, no píšťalka 
hlavného rozhodcu zostala nemá. 
V závere zápasu sa výsledok a 
niektoré signalizácie postranné-
ho rozhodcu postarali o nervozi-
tu u našich hráčov, na čo dopla-
til Kminiak, ktorý po druhej žltej 
uvidel červenú kartu.

II.trieda -juh 7.kolo,
hralo sa 16.9.2012
FK Tekovská Breznica - Sitno 
Banská Štiavnica "B " 4:0 (2:0)

Zostava: Kraják, Šovčík, Hudák 

Miroslav st., Žikla Ferenčík ml., 
Pajerský (11.Potančok st.), Barák 
Ľ. (46.Binder), Pastier M., Feren-
čík st., Baranec, Beňadik 

Naša rezerva sa z ihriska jedného 
z favoritov súťaže vrátila bez bodu.

V.liga dorast,
hralo sa 16.9.2012
FK Sitno Banská Štiavnica - ŠK 
Hrochoť 1:3 (0:0)

Góly: 68.min.Ďurovič
Zostava: Szabó, Déneši, Potan-

čok ml., Ďurovič, Neuschl, Cibuľa, 
Zupka, Pastier M., Javorský, Ma-
latinec, Petro (67.Greguš)

Po bezgólovom polčase sa naše muž-
stvo ujalo vedenia v 67. min. no hostia 
v priebehu 15.minút nám strelili tri 
góly a odviezli si domov tri body.

I.liga starší žiaci, 7.kolo,
hralo sa 15.9.2012
Sitno Banská Štiavnica - Sklo-
tatran Poltár 2.1 (0:0)

Góly: Chmelina 2

II.liga mladší žiaci, 7.kolo, 
hralo sa 15.9.2012
Sitno Banská Štiavnica - Sklo-
tatran Poltár 0.3 (0:2)

Kam na futbal

Majstrovstvá regiónu - stred
8.kolo, 23.9.2012 o 15:00.

FK Zvolen - Sitno Banská Śtiavnica

V.liga dorast 8.kolo.
23.9.2012 o 12:30.

ŠK Selce - Sitno Banská Śtiavnica

II.liga SŽ a MŽ 8.kolo
23.9.2012 o 10 a 12:00.

LaFC Lučenec - SitnoBanská Štiavnica 
Ivan Javorský, Ivan Beňo

1 Fatran Dolná Tižina 9 5 3 1 14:12 18
2 FK Čadca 9 5 2 2 15:12 17
3 MŠK Žilina B 8 5 1 2 26:6 16
4 ŠK Závažná Poruba 8 5 1 2 16:10 16
5 Tatran Krásno nad Kysucou 9 4 3 2 13:11 15
6 FK 34 Brusno - Ondrej 8 4 2 2 16:9 14
7 KINEX Bytča 9 4 2 3 18:13 14
8 MFK Banská Bystrica 8 4 2 2 13:15 14
9 Družstevník Liptovská Štiavnica 9 4 1 4 20:9 13
10 Baník Kalinovo 8 3 4 1 11:4 13
11 MFK Nová Baňa 8 2 4 2 13:13 10
12 MŠK Kysucké Nové Mesto 9 3 1 5 14:16 10
13 FK Pohronie Žiar n. Hr. / D. Ždaňa B 9 3 1 5 10:17 10
14 Sitno Banská Štiavnica 8 2 0 6 9:18 6
15 CSM Tisovec 9 1 0 8 6:18 3
16 MFK Lokomotíva Zvolen 8 0 1 7 1:32 1

Dve prehry na domácom ihrisku v priebehu týždňa

reality

služby

inzercia

Prenájom kancelárskych - skla- �
dových priestorov v BŠ, Dolná 2, 
tel.č.: 0904 448 605 

Dám do prenájmu RD v Banskej  �
Belej, tel.č.: 0903 029 083

Prenajmem 2-izbový byt pod  �
Kalváriou, tel.č.: 0903 517 868

Predám 3-izbový byt po re- �
konštrukcii, cena dohodou, tel.č.: 
0907 049 145

Predám na Povrazníku v by- �
tovom dome nadštandardný 
2-podlažný byt 100 m², cena 55 
000,-Eur, tel.č.: 0903 121 901

Predám kancelárske zariadené  �
priestory v BŠ, tel.č.: 0903 800 874

Ponúkame na predaj staveb- �
ný, zásypový kameň a dunajský 
štrk. Tel.č.: 0911 343 051, 0911 
343 052

Predám suché palivové drevo,  �
napílené, naštiepané, tel.č.: 0908 
655 270

Ponúkam výkopové práce bag- �
rom a odvoz, dovoz Áviou, tel.č.: 
0907 448 819, 0911 334 081

Predaj triedeného dekoratívne- �
ho a funkčného kameňa, štrku a 
posypového materiálu pre zákla-
dy budov, cesty a záhrady, tel.č.: 
0910 410 410

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

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630

Výhodne predám kancelársky  �
nábytok, tel.č. 0903 800 874

Predám Škodu 120 LS, platné  �
EK a TK, ťažné zariadenie + ná-
hradné kolesá, dohoda istá, tel.č.: 
0910 269 505

Predám motorovú kosačku MF  �
70 (Agrozet Jičín), tel.č.: 0908 
618 563 

Predám nákladný príves za  �
OMV, ložné rozmery 2000 x 1600 
x 400 na 14" kolesách, tel.č.: 
045/692 92 10
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Predaj už nových 
jabĺk z ovocného 
sadu Svätý Anton
Cena: I.trieda 0,50 EUR
 II.trieda 0,30 EUR
objednať padavky 0,08 EUR
Každú sobotu: 8.00-12.00 hod. 
Pracovný deň: 8.00-15.00 hod.
Predajné miesto:
Zigmund šachta - klima-
tizovaná hala na uskladnenie 
(oproti zámočníctvu Ruckschloss)

Tel.č.:   0907 800700
 0905 554433

Prerábanie bytov
a bytových jadier

0940 802 977

Prerábanie bytovPrerábanie bytov
a bytových jadiera bytových jadier
Prerábanie bytov
a bytových jadier
Prerábanie bytovPrerábanie bytov
a bytových jadier
Prerábanie bytovPrerábanie bytov
a bytových jadier
Prerábanie bytov
a bytových jadier

0940 802 977

omietky, maľovanie,
vodoinštalačné práce,
obklady, dlažby,
plávajúce podlahy,
murárske práce

Obchodík s korením a bylinkami
SEPTEMBROVÁ 20% ZĽAVA

Estragón (Palina dračia)
a Parasca väčšia

Obchodné centrum Sitno
Železničiarska 12

969 01 Banská Štiavnica

M-fashion
Ul. Kammerhofská 12

(vedľa Jazz caffé)
Obchod s pánskym a dámskym 

textilom a úplne novým
sortimentom tovaru za super ceny! 

Tešíme sa na Vás!

Prenajmeme 2 – izbový byt
( 68,12 m²)  na ulici A. T.
Sytnianskeho 2 v bytovom 

dome - oproti autoškole Bosák. 
Mesačný nájom
215 € + energie.

Kontakt: 045/692 0883
Mobil: 0915 826 295


