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InzercIa

Ďalší úspech nášho mesta UNESCO
V dňoch  17. – 20. septembra 
2012 sa v Banskej Štiavnici, v 
meste svetového dedičstva 
UNESCO, uskutočnila 9. regio-
nálna konferencia Organizácie 
miest svetového dedičstva 
(OMSD) pre členské mestá zo 
strednej a východnej Európy, 
ktorú organizovalo mesto 
Banská Štiavnica v spolupráci 
s Regionálnym sekretariátom 
v Budapešti.

Záštitu nad konferenciou pre-
vzal podpredseda vlády SR a mi-
nister zahraničných vecí Miro-
slav Lajčák.

Konferencie sa okrem hostiteľ-
skej Banskej Štiavnice  zúčastnili 
predstavitelia týchto miest sveto-
vého dedičstva z nášho regiónu: 
Budapešť, Český Krumlov, Kra-

kov, Kutná Hora, Praha, Rodos, 
Riga, Toruň, Třebíč, Trogir, Var-
šava, Vilnius a Zamošč. Hosťami 
konferencie boli Denis Ricard, ge-
nerálny tajomník OMSD so síd-
lom v kanadskom Quebécu, Ákos 
Capdebo, regionálny koordinátor 
OMSD pre členské mestá zo stred-
nej a východnej Európy a Katalin 
Kiss, architektka, odborníčka na 
ochranu historických pamiatok, 
čestná regionálna koordinátor-
ka a  poradkyňa pre konferenciu. 
Slávnostné otvorenie konferencie 
sa uskutočnilo v utorok 18. sep-
tembra v priestoroch Kultúrne-
ho centra spolu so   slávnostným  
otvorením stálej výstavy „Sveto-
vé dedičstvo očami detí“.   Hlav-
ný prejav mala primátorka nášho 
mesta Mgr. Nadežda Babiaková.

 •3.str.

Riaditeľ Základnej školy Joze-
fa Horáka na Ul. P. Dobšinského 17 
v B. Štiavnici v súlade so zákonom 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelá-
vaní (školský zákon) a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov (podľa § 
150 ods. 5) poskytuje žiakom ria-
diteľské voľno z prevádzkových 
dôvodov na deň 27.09. (štvrtok) 
a 28.09. (piatok). Vo vyučovaní sa 
bude pokračovať 01.10.2012 (pon-
delok). Ján Maruniak

Základná škola 
Jozefa Horáka
oznamuje

Komisia rozvoja
a výstavby mesta 

Zasadnutie sa konalo dňa 24. 
septembra 2012. Komisia prero-
kovala projektovú dokumentáciu 
pre územné rozhodnutie 08/2012 
– rekonštrukcia Hellovho domu 
na Ulici Akademická č. 8. Ďalej sa 
zaoberala informatívnou správou 
k zmenám a doplnkom územného 
plánu mesta a informáciou ohľad-
ne rekonštrukcie objektu na ulici 
Kammerhofská č. 15, ktoré zobra-
la na vedomie. V závere komisia 
prerokovala žiadosť o povolenie 
umiestnenia propagačno-reklam-
ného materiálu na objekte Križo-
vatka 916. Uvedenú žiadosť komi-
sia odporučila neschváliť. 

Sidónia Kiripolská

Diplomati v Banskej Štiavnici
Dňa 24.9.2012 zavítal do 
Banskej Štiavnice diploma-
tický zájazd z Bratislavy.

Pozývateľom diplomatickej 
cesty bola Cyperská ambasáda 
pod vedením Jeho Excelencie 
Mariosa Kountouridesa pri prí-
ležitosti predsedníctva Cypru v 

Európskej únii.
Spolurganizátorom návštevy 

bola firma EMED Slovakia, ktorej 
materská firma EMED MINING je 
založená na Cypre. Táto diploma-
tická cesta mala niekoľko cieľov: 
podporiť a načrtnúť ďalšie možnos-
ti rozvoja cestovného ruchu medzi 
Banskobystrickým samosprávnym 

krajom a ostatnými krajinami, pre-
zentovať Banskú Štiavnicu, ako 
aj informovať o aktivitách firmy 
EMED Slovakia pri prieskume a 
ťažbe nerastných surovín na Slo-
vensku. Na toto stretnutie boli po-
zvaní všetci veľvyslanci zo všetkých 
krajín, ktoré majú zastúpenie na 
Slovensku.   •3.str. 
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Mesiac úcty k 
starším

Živena – spolok slovenských 
žien v Banskej Štiavnici Vás srdeč-
ne pozýva pri príležitosti „Mesia-
ca úcty k starším“ na milé posede-
nie s pohostením a programom v 
Kultúrnom centrom (pri Hoteli 
Grand) v Banskej Štiavnici piatok 
5. októbra 2012 o 16:30. Na prí-
jemné posedenie s Vami sa tešia 
organizátori. Sponzori podujatia: 
MsÚ v Banskej Štiavnici, SMER – 
SD, p. Lesičko.  Organizátori

Rekonštrukcia drevených schodov

Po mnohých rokoch mesto Banská 
Štiavnica poverilo Technické služby, 
m.p., úplnou rekonštrukciou dreve-
ných schodov, ktorá bola vykonaná 
na uliciach Kammerhofskej popri 
Prima banke, Žigmund šachta, kde 
bola vykonaná aj čiastočná rekon-
štrukcia lavičky idúcej od Katovej 
ulice na Žigmund šachtu, Starozá-
mockej ulice a jedna z najkrajších re-
konštrukcií drevených schodov bola 
vykonaná od Ul. Akademickej popri 
Art café vedúcich do Ul. Dolná ružo-
vá. Uvedené rekonštrukcie by nebo-
lo možné vykonať bez dobročinných 
sponzorov, ako je Ing. arch. Peter 

Chovan, ktorý daroval už hotové na-
pílené hranoly a dubové fošne, a fir-
my Píla Rybníky, kde bolo bezplatne 
napílené dubové drevo na hranoly a 
fošne, ktoré mestu boli poskytnuté 
od Mestských lesov vďaka ich ria-
diteľovi Ing. Jaroslavovi Dudíkovi. 
V uvedených rekonštrukciách sa 
bude aj naďalej pokračovať s cie-
ľom skrášľovania nášho krásneho 
historického mesta, no najmä k čo 
najbezpečnejšiemu užívaniu ob-
čanmi tohto mesta, jeho turistami 
pri peších potulkách historickými 
ulicami Banskej Štiavnice.

Gejza Volf

Miesto výkonu LSPP: Bratská 17, 
Banská Štiavnica
Čas vykonávania LSPP: Soboty, 
nedele a sviatky 07,00 – 07,00 hod 
nepretržite
Prevádzkovateľ: Nemocnice a po-
likliniky, n.o., Záhradnícka 46, Bratislava 

Poskytovateľ, ktorý poskytuje 
všeobecnú ambulantnú starost-
livosť v špecializačnom odbore 
všeobecné lekárstvo, je povinný 
vykonávať lekársku službu pr-
vej pomoci pre dospelých  podľa 
rozpisu určeného samosprávnym 
krajom /§ 79 ods. 1 písm. v) zá-
kona č. 579/2004 Z.z. o poskyto-

vateľoch zdravotnej starostlivos-
ti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdra-
votníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov/. V prípade, že 
poskytovateľ nemôže z vážnych 
dôvodov lekársku službu prvej 
pomoci  vykonať, je  povinný za-
bezpečiť si poskytovateľa, ktorý 
službu vykoná (náhradu) a vopred 
túto skutočnosť oznámiť  držite-
ľovi  povolenia na prevádzkova-
nie ambulancie LSPP pre dospe-
lých (prevádzkovateľovi LSPP). 

Ľudmila Lysinová

Rozpis lekárskej služby 
prvej pomoci pre dospelých

Dátum Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

6.10.2012 Ambulancia – MUDr. Daniela Burdová, s.r.o.

7.10.2012 MUDr. Kindernayová Dana

13.10.2012 ADAMOVICOVA, s.r.o.     

14.10.2012 MEDPROM, s.r.o. ( MUDr. Vacval)   

20.10.2012 MUDr. Gubricová Hana

21.10.2012 MUDr. Luptáková Eva  

27.10.2012 MEDPROM, s.r.o. ( MUDr. Vacval)   

28.10.2012  MUDr. Ferjančiková Oľga

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v mesiaci Október

Zadržaný páchateľ 
Dňa 15.9.2012  o 21.50 hod. 

hliadka MsPo zistila, že v Ban-
skej Štiavnici na Radničnom ná-
mestí pred Všeobecnou úverovou 
bankou neznáma osoba  zvalila 
kameninový odpadkový kôš, ná-
sledkom čoho došlo k jeho poško-
deniu. Príslušníci MsPo vykona-
li preverenie okolia miesta činu 
pri čom na Ul. Strieborná sa na-
chádzal R.Z., trv. bytom Banská 
Štiavnica. V priebehu  výsluchu sa 
menovaný ku skutku doznal. Ná-
sledne bol prípad zdokumentova-
ný a v súčasnej dobe je preverova-
ný ako priestupok proti majetku. 

Voľný pohyb psov
Dňa 17.9.2012 hliadka MsPo 

preverovala 5 prípadov voľných 
pohybov psov v meste Banská 
Štiavnica. Na základe toho MsPo 
upozorňuje všetkých majiteľov 
psov na dôsledné dodržiavanie 
VZN č.3/2011 o podmienkach dr-
žania psov. V prípade zistenia, že 
došlo k jeho porušeniu, zodpo-
vedná osoba bude postihnutá v 
zmysle priestupkového zákona. 
V prípade, že pes spôsobí vážne 
zranenie, môže dôjsť k naplne-
niu skutkovej podstaty trestné-
ho činu.

Krádež krytov 
V čase od 10.9. do 18.9.2012 

doposiaľ neznámy páchateľ v Ban-
skej Štiavnici na Ul. Pod Trojickým 
vrchom odcudzil zo 4 stĺpov ve-
rejného osvetlenia 4 ks kovových 
krytov o rozmeroch 80x30cm čím 
Technickým službám, m.p., Ban-
ská Štiavnica spôsobil škodu vo 
výške 40,- €. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

24.9.
Slávnostné prijatie účastní- �
kov diplomatického zájazdu do 
Banskej Štiavnice.
Pracovné rokovanie k riešeniu  �
vodovodu, kanalizácie a elektric-
kých sietí na Akademickej ulici. 

25.9. 
Pracovná porada k organizač- �
nému zabezpečeniu podujatia 
Akademici 2012.
Individuálne pracovné stret- �
nutia. 

26.9.
Príprava materiálov pre  Mest- �
skú radu a Mestské zastupiteľ-
stvo v Banskej Štiavnici. 
Práca v meste. �

27.9.
Prijatie ekonomických diplo- �
matov Dánska, Kanady, Nórska 
a Rakúska.

28.9.
Pracovná porada k riešeniu úhra- �
dy strát autobusovej dopravy. 

Andrea Benediktyová

Informačné centrum Banská 
Štiavnica rozširuje svoje 
služby o predaj produktov 
najznámejších cestovných 
agentúr.

V priestoroch Informačné-
ho centra si môžete z kataló-
gov objednať a kúpiť zájazd zo 
širokej ponuky. V každom čísle 
Štiavnických novín ponúkneme 
zaujímavý zájazd a začíname 
cestovnou kanceláriou Bubo. 

India, Nepál 20.11.-
5.12.2012 Unikátna kombi-
nácia v srdci hinduizmu. Hin-
duistická Mekka pri Gange vo 
Varanasi a chrám živej bohyne 
Kumari. Najlepšie safari Nepá-
lu v Chitwane a rodisku Budhu. 
Pokhara s výhľadom na Anna-
purnu a let k Everestu z Kath-
mandú. Taj Mahal, postavený 
z lásky a Jaipur, postavený pre 
maharadžov. Rafting v Nepále 
a cyklorikše v starom Delhi. Až 
do 11 pamiatok UNESCO na 
jednej ceste.

Bližšie info: Informačné cen-
trum Banská Štiavnica, Námestie 
sv. Trojice č.6, tel.:045/6949653, 
e-mail: ic@banskastiavnica.sk.

Libor Chmelíček

Predaj zájazdov

Schody medzi Ul. Akademická a Ul. Dolná ružová foto michal kríž
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Milí záhradkári na výstavu ovo-
cia a zeleniny, ktorá sa koná 13. a 
14.10.2012, treba vzorky doniesť 
dňa 12.10.2012 po 17:00 do Kul-
túrneho domu na Štefultove ale-
bo do Elektra IMO p. B. Mojžišo-
vi do 16:30. Ďalej oznamujeme, že 
na nultý ročník „Tekvicové hody 
na 1 000 spôsobov“ uvítame rôzne 
nápady a ochutnávky z tekvíc a cu-
kiet. Výrobky z tekvíc a cukiet mô-
žete doniesť dňa 13.10. do 9:00 ale-
bo 12.10. po 17:00 do Kultúrneho 
domu s označením alebo názvom 
výrobku. Výstava je otvorená pre ve-
rejnosť: 13.10. od 12:00 – 18:00 a 
14.10 od 9:00 – 14:00. SZZ

•1.str. Denis Ricard a Ákos Cap-
debo vo svojich privítacích príhovo-
roch vysoko ocenili už 18-ročné úsilie 
nášho mesta pri organizovaní výtvar-
ného podujatia pre detí zo siete miest 
svetového dedičstva ako aj to, že naše 
mesto sa podujalo zorganizovať také-
to významné medzinárodné podujatie 
a že hlavné témy  konferencie sú veľmi 
praktické.  Podobne sa vyjadrili vo svo-
jich pozdravných príhovoroch aj ďalší 
hostia, ktorí sa otváracej slávnosti zú-
častnili  –  prof. RNDr. Ľudovít Molnár, 
DrSc., predseda Slovenskej komisie pre 
UNESCO, dr. Igor Otčenáš z Odboru 
verejnej a kultúrnej diplomacie Minis-
terstva zahraničných vecí SR, Mgr. De-
nisa Zdechovanová z Odboru pamiat-
kového fondu Ministerstva kultúry 
SR.   Kultúrny program pripravil spe-
vokol „Štiavničan“ a detský súbor „Per-
moník“ a slávnosti sa zúčastnili aj deti 
ZŠ a verejnosť. 

Konferencia pokračovala v priesto-
roch historickej radnice prvým zasa-
daním,  v úvode  ktorého  predniesol  
správu o práci  a programe OMSD jej 
generálny tajomník Denis Ricard.  Po-
tom nasledovala prvá téma konferen-
cie – Výchova školskej mládeže k ochra-
ne svetového dedičstva UNESCO – ku 
ktorej hlavnými rečníkmi boli Mgr. Na-
dežda Babiaková (Svetové dedičstvo 
očami detí) a Katalin Kiss (Projekt spo-
lupráce ZŠ z Budapešti a ZŠ J. Horáka 
v našom meste). Obidve venovali oso-
bitnú pozornosť iniciatívam Banskej 
Štiavnice v tejto oblasti a vyzdvihli veľ-
mi konkrétne výsledky týchto inicia-

tív v celosvetovom meradle. Nasledo-
vali príspevky zúčastnených miest, v 
ktorých prezentovali aktivity v jednot-
livých mestách. Mnohé príspevky boli 
veľmi inšpiratívne, nasledovaniahod-
né a zrejme nájdu svoju realizáciu aj v 
ďalších mestách. 

V úvode druhého zasadnutia kon-
ferencie predniesol správu o regionál-
nych aktivitách a programe regionálny 
koordinátor Ákos Capdebo. Hlavnými 
rečníkmi pri druhej téme konferencie 
– Naše využitie značky svetového de-
dičstva UNESCO – boli Ákos Capdebo 
a Miroslawa Romanyszyn z poľskej To-
rune. Vyzdvihli predovšetkým využi-
tie tejto značky pri získavaní fondov z 
Európskej únie a podelili sa s prítom-
nými o svoje skúsenosti. Podobne ako 
pri prvej téme sa v ďalšej časti vyjadro-
vali zástupcovia jednotlivých zúčastne-
ných miest a znovu odznelo veľa pozi-
tívnych skúseností a postupov ako ešte 
viac a efektívnejšie využívať takúto re-
nomovanú značku pri ochrane sve-
tového dedičstva UNESCO. Osobitný 
záujem vzbudil príspevok primátorky 
nášho mesta, ktorá sa podelila nielen s 
pozitívnymi skúsenosťami, ale s prob-
lémami nielen v našom meste, ale aj na 
celoslovenskej úrovni. 

Druhý deň konferencie bol venova-
ný návšteve pamiatok svetového de-
dičstva UNESCO v našom historic-
kom meste a technických pamiatok 
v jeho okolí. Účastníci sfárali do Glan-
zenberg štôlne, ochutnali „slovenský 
hamburger,“ (ktorý im mimochodom 
veľmi chutil aj s cibuľou), budovy Kam-
merhofu, Botanickú záhradu s budova-
mi Baníckej akadémie, Štátny ústredný 
banský archív, kde bola pripravená špe-
ciálna výstava „Pamäť sveta UNESCO“ 
a Štiavnický betlehem. O tom, že Ban-
ská Štiavnica má naozaj čo ponúknuť 

celému svetu, svedčia aj slová Denisa 
Ricarda, ktorý povedal: „Banská Štiav-
nica musela byť veľmi významným, 
veľkým a dôležitým mestom, keď sa v 
nej nachádza na takom malom mies-
te také veľké množstvo pokladov a 
unikátov.“ V podvečerných hodinách 
navštívili technické pamiatky v oko-
lí Banskej Štiavnice, hlavne tajchy a aj 
napriek nepriaznivému počasiu vyjad-
rovali obdiv a uznanie. 

V tretí deň konferencie sa usku-
točnilo záverečné zasadanie v Rytier-
skej sále Starého zámku. Denis Ricard 
a Ákos Capdebo urobili závery konfe-
rencie, znovu vyjadrovali poďakovania 
a uznanie primátorke Banskej Štiavni-
ce za organizovanie konferencie a or-
ganizátorom za jej plynulý, efektívny a 
zaujímavý priebeh. Na záver celej kon-
ferencie bol slávnostne podpísaný Do-
kument z Banskej Štiavnice, v ktorom  
signatári vyjadrili ochotu a odhodlanie 
pokračovať v ďalšej spolupráci v rámci 
regiónu, využiť pozitívne príklady a po-
stupy vo svojich mestách pri záchrane 
svetového dedičstva UNESCO. 

Banská Štiavnica sa skutočne pre-
zentovala ako veľmi dobrý organizá-
tor tohto medzinárodného podujatia, 
aj na základe bezprostredných reakcií 
účastníkov, ako aj následných ďakov-
ných e-mailov. Toto podujatie prispelo 
k obrovskej propagácii Banskej Štiavni-
ce hlavne v našom regióne a bolo veľmi 
výhodné pre Banskú Štiavnicu ho orga-
nizovať, pretože drvivú väčšinu nákla-
dov hradí OMSD. A ako povedali niek-
torí účastníci, takáto propagácia mesta 
môže nahradiť aj stovky strán letákov, 
propagačných materiálov a pod. Svedčí 
o tom aj záujem miest organizovať ďal-
šiu konferenciu v roku 2014. 

Miron Breznoščák,
Henrieta Godová

Krádež
Dňa 21.09.2012 poverený po-

licajt Obvodného oddelenia PZ v 
Banskej Štiavnici začal trestné stí-
hanie za prečin „Krádež“, ktorého 
sa dopustil doposiaľ nezistený pá-
chateľ tým, že od 20:00 hod. dňa 
20.09.2012 do 08:30 hod. dňa 
21.09.2012 vypáčil dvere na reš-
taurácii „Böhm“ na Ul. Striebornej 
v Banskej Štiavnici a z vnútorných 
priestorov odcudzil finančnú ho-
tovosť vo výške 310,- eur. Po pá-
chateľovi polícia pátra.

Krádež a Porušovanie domo-
vej slobody

Dňa 24.09.2012 poverený po-
licajt Obvodného oddelenia PZ v 
Banskej Štiavnici začal trestné stí-
hanie za prečin „Krádež“ a „Poru-
šovanie domovej slobody“, ktoré-
ho sa dopustil doposiaľ nezistený 
páchateľ tým, že dňa 03.08.2012 
vnikol do rekreačnej chalupy v 
časti Richňava, odkiaľ odcudzil 
plazmový televízor zn. Samsung, 
čím spôsobil škodu poškodené-
mu J.G. vo výške 550,- eur. Po 
páchateľovi polícia pátra.

Vladimír Fábry,
riaditeľ OO PZ BŠ

•1.str. Ako sa vyjadril Jeho Ex-
celencia Marios Kountourides, je 
dôležité uvedomiť si aj tu, že sme 
jedným svetom, nielen Európska 
únia, a všetci musíme ťahať za je-
den koniec. Na začiatku návštevy 
privítali prítomných diplomatov 
v Obradnej miestnosti Mestského 
úradu predseda Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja Ing. Vla-
dimír Maňka a primátorka mes-
ta Mgr. Nadežda Babiaková. Po 
príhovoroch a krátkom hudob-

nom programe v podaní spevo-
kolu Štiavničan sa diplomatická 
misia sústredila na návštevu naj-
významnejších kultúrnych pamia-
tok Banskej Štiavnice. Navštívi-
li Námestie sv. Trojice, Joergesov 
dom, Starý zámok, kde si vyskú-
šali zvonenie, expozíciu Kalvá-
ria v exile, ďalej navštívili Ban-
skoštiavnický drevený betlehem. 
Pre delegáciu bolo pripravené so-
koliarske vystúpenie v podaní so-
koliarov sv. Bavona. Odtiaľ sa pre-

sunuli do expozície Kammerhofu, 
kde ich najviac zaujali modely ban-
ských strojov a zariadení. Návšte-
va sa skončila prezentáciou firmy 
EMED Slovakia v priestoroch pri-
jímacej sály. Večer sa delegácia po-
brala naspäť do Bratislavy. 

Veľvyslanci sa veľmi zaujímali o 
rozvoj cestovného ruchu v Bansko-
bystrickom kraji, ako aj o možnos-
tiach rozvoja ťažobného priemyslu 
v Európe a na celom svete.

Beata Nemcová

Diplomati v Banskej Štiavnici

Oznam
Spojená škola, Špitálska 4, 

969 56 Banská Štiavnica ponúka 
na odpredaj hnuteľný majetok. 
Podrobnejšie informácie na webo-
vej stránke školy www.sosbs.sk

Ďalší úspech nášho mesta UNESCO



4 číslo 34 • 27. september 2012
sn@banskastiavnica.skaktualIty

Už viac ako 2 mesiace poskytu-
jeme priestor pre všetky chránené 
dielne a pracoviská na Slovensku 
na bezplatnú prezentáciu svojich 
služieb a tovarov. 

Vytvorili sme portál www.regis-
terchranenychdielni.sk, kde chce-
me sústrediť čo najväčšie množ-
stvo chránených dielní a pracovísk 
pôsobiacich na Slovensku. Jeho 
činnosť sme spustili 19. júla 
2012. Naším cieľom je ponúknuť 
priestor chráneným dielňam na 
oslovenie svojich potenciálnych 
zákazníkov a odberateľov pro-
duktov a služieb s cieľom rozvo-
ja podnikania chránených dielní 
a pracovísk, aj pomocou zákonné-
ho náhradného plnenia. 

Na našom portáli nájdete infor-
mácie, správy, zákony, pracovné po-
nuky a všetky potrebné informácie 
pre ťažko zdravotne postihnutých, 
chránené dielne a pracoviská. 

Ponúkame bezplatnú registrá-
ciu chránených dielní a pracovísk 
do Registra chránených dielní, na-
vyše ponúkame aj možnosť prezen-
tovať chránené dielne/pracoviská 
prostredníctvom PR článkov. Ďalej 
ponúkame uverejnenie pracovných 
ponúk pre chránené dielne a praco-
viská, taktiež bezplatne. 

Naším cieľom je pomôcť podni-
kaniu chránených dielní – praco-
vísk a rozvoju zamestnávania obča-
nov so zdravotným hendikepom. 

Zdenko Šmondrk 

Register 
chránených 
dielní 

Vaše Excelencie, vážený pán 
europoslanec a predseda 
BBSK, vážené dámy a páni!

Je pre mňa tou najväčšou cťou, že na 
pôde tejto starobylej radnice ešte staro-
bylejšieho mesta môžem privítať takúto 
ctenú a vysoko váženú spoločnosť pred-
staviteľov až 24 štátov z rôznych končín 
sveta. Je to aj nesmierna pocta pre naše 
mesto, že miesto vášho diplomatického 
zájazdu ste si zvolili práve Banskú Štiav-
nicu. Rozhodli ste sa nanajvýš uvážlivo, 
pretože ste prišli do mesta, ktoré po dlhé 
stáročia vďaka obdivuhodnému rozvo-
ju banskej činnosti, banskej vedy, tech-
niky a školstva, ale aj ďalších prírodných 
a exaktných vied bolo vzorom nielen pre 
Európu, ale aj mnohé ďalšie krajiny sveta. 
Od 13. až do 19. storočia tu bola mimo-
riadne mohutná ťažba zlato-strieborných 
rúd v neodmysliteľnej symbióze s tou naj-
pokrokovejšou vedou a technikou, ktorá 
sa odtiaľto šírila aj do rôznych končín sve-
ta. Zlatým vekom Banskej Štiavnice bolo 
obdobie 18. storočia. Ťažba zlato-strie-
borných rúd tu dosiahla vrchol a Banská 
Štiavnica s rozsiahlym rudným revírom 
boli miestom zrodu mnohých svetových 
vynálezov. Viedlo to zákonite k založeniu 
svetoznámej Baníckej akadémie cisárov-
nou Máriou Teréziou práve pred 2 a pol 
storočím, 13. decembra 1762. 

Vaše Excelencie, prišli ste k nám v 
roku, kedy naše mesto žije v znamení 
mnohých celoslovenských ako aj medzi-
národných podujatí v súvislosti s 250. vý-

ročím založenia Baníckej akadémie. Ban-
ská Štiavnica od 13. až po 20. storočie 
bola vyslovene kozmopolitným mestom. 
To v absolútnej miere platí aj na Banícku 
akadémiu, prvú vysokú školu technické-
ho charakteru na svete. Pôsobili na nej tí 
najrenomovanejší vedci z Európy, z ob-
lasti baníctva, hutníctva, lesníctva, ché-
mie, mineralógie, ale aj ďalších prírod-
ných a exaktných vied. Mohla by som 
vymenovať množstvo svetových vynále-
zov a priorít, ktoré sa viažu ku pôsobeniu 
profesorov banskoštiavnickej alma ma-
ter, ktorá v našom meste existovala až do 
roku 1919. Obmedzím sa aspoň na jed-
nu – jedinú udalosť, keď len k roku 1786 
sa k profesorom banskoštiavnickej Baníc-
kej akadémie viažu až 4 svetové priority. 
Za ich priamej súčinnosti sa v neďalekých 
Sklených Tepliciach uskutočnila Bornova 
nepriama amalgamácia pred zrakmi ved-
cov a odborníkov z 15 európskych štá-
tov, ale aj z Mexika – čo bol v tom čase 
najefektívnejší spôsob získavania zlata 
a striebra z chudobných zlato-striebor-
ných rúd na svete. Na tomto zhromažde-
ní, ktoré sa uznáva za 1. medzinárodný 
vedecký kongres na svete jeho účastníci 
rozhodli o založení prvého medzinárod-
ného vedeckého časopisu na svete a bola 
tu založená aj prvá medzinárodná vedec-
ká spoločnosť na svete. Jej členmi boli aj 
James Watt – anglický vynálezca parné-
ho stroja, najvýznamnejší chemik na sve-
te – Francúz Lavoisier , ale aj svetoznámy 
nemecký básnik Goethe.

Vďačné ľudstvo nezabudlo na to, čo 

dala Banská Štiavnica v minulých stá-
ročiach svetu. Od roku 1993 sa historic-
ké mesto Banská Štiavnica s technický-
mi pamiatkami priľahlého okolia ocitlo 
na Zozname kultúrneho dedičstva UNE-
SCO, v takej najctenejšej spoločnosti, ako 
sú Egyptské pyramídy, Eiffelova veža, 
Čínsky múr, či ďalšie pozoruhodné a jedi-
nečné pamiatky sveta.

Vaše Excelencie, dnes sa budete mať 
možnosť zoznámiť s viacerými pamiat-
kami z rodiny tejto ctenej spoločnosti. 
Prajem Vám všetkým z ich prehliadky 
ten najhlbší a najtrvalejší zážitok.

Banská Štiavnica otvárala v minulosti 
po celé dlhé stáročia svoju náruč nezišt-
ne komukoľvek nech prišiel z ktorejkoľ-
vek krajiny sveta. Obyvatelia starobylého 
a v minulosti vo svete presláveného mes-
ta ostali verní dodnes tejto ušľachtilej tra-
dícii. Aj ja Vám všetkým, v mene všetkých 
mojich spoluobčanov otváram symbolic-
kú náruč do nášho mesta. Čo najvrúcnej-
šie Vám prajem, cíťte sa tu dobre, podávaj-
te vo Vašich krajinách to najautentickejšie 
a najvierohodnejšie svedectvo o našom 
meste a jeho obyvateľoch. Vy, i ktokoľ-
vek z Vašej krajiny príde v budúcnosti, 
bude srdečne vítaný. Nakoniec mi dovoľ-
te, aby som prostredníctvom Vás zapriala 
každej krajine, ktorú reprezentujete ďal-
ší rozkvet v tej najtvorivejšej a najúčinnej-
šej medzinárodnej spolupráci, kde vždy a 
všade ľudskosť, ohľaduplnosť, vzájomné 
porozumenie a tolerancia by mali stáť na 
tom najvyššom piedestály.

Nadežda Babiaková

Príhovor primátorky mesta

Zo života SZTP v Banskej Štiavnici
Pre slzy 
čistých 

Pre slzy čistých,
ktorým krídla oťaželi,
aj pre tých,
ktorí v úsvit neveria,
nech zaznie 
tento chorál biely
v dotyku vánku,
v nehe páperia.

Pre slzy čistých, 
ktorí ľúbiť chceli,
no láska 
rovným dielom nemeria,
anjeli z neba prileteli
na lúčoch slnka, 
ako priatelia.

Janka Bernáthová

V stredu 12. septembra 2012 sa 
vydalo na trase Richnava – Kopa-
nice 31 členov a priaznivcov Slo-
venského zväzu telesne postihnu-
tých na jesennú pešiu túru krásnou 
a fascinujúcou prírodou. Za nád-
herného slnečného počasia prešli 
niektorí zúčastnení prvýkrát tým-
to kútom okolia Štiavnice a boli ním 
uchvátení.

Po absolvovaní týchto kilometrov 
bol cieľ a v obci Kopanice, kde bolo ob-
čerstvenie v podobe klobásky, piva, či 
kávičky. Ďakujeme majiteľom za vzor-
nú obsluhu a vytvorenie príjemného 
prostredia. Všetci účastníci vyslovujú 
vďaku aj pánu Jožkovi Osvaldovi za po-
dané informácie, čo sa týka lokalít a tak-
tiež histórie prechádzaného územia. Už 
teraz sa tešíme na otvorenie jarnej sezó-
ny a prechádzku v máji 2013.

V utorok 18. septembra 2012 sa 
uskutočnil autobusový zájazd s rekon-
dičným pobytom na termálnom kúpa-
lisku Chalmová. Tiež nás sprevádzalo 
krásne a slnečné počasie, a tak sme vy-
užili vnútorné a vonkajšie bazény. Po 

kúpeľoch sme strávili 2 príjemné hodi-
ny prechádzkou a pobytom v kúpeľoch 
Bojnice. Všetkých 45 členov strávilo ďal-
ší spoločný a príjemný deň, ktorý im do-
dal veľa energie a zdravia do ďalších dní.

Ivan Madara, predseda OC SZTP

Členovia a priaznivci SZTP na prechádzke prírodou  foto archív šn
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Prinášame Vám rozhovor 
s riaditeľkou Súkromnej 
hotelovej akadémie v Banskej 
Štiavnici Ing. Jaroslavou 
Maruškovou, CSc.

1. Priblížte, prosím, našim či-
tateľom krátku históriu Vašej 
školy.

Svoju históriu začala škola pí-
sať v roku 1994 a bola jednou z pr-
vých súkromných škôl na Sloven-
sku. Počas svojej existencie prešla 
niekoľkými zmenami nielen v ná-
zve, ale aj svojho sídla. Sťahova-
la sa trikrát a paradoxne aj tri-
krát menila svoj názov. Pôvodne 
vznikla ako Súkromná hotelová 
akadémia Slovakia, neskôr sa pre-
menovala na Súkromná hotelová 
akadémia Joergesov dom a v sú-
časnosti pôsobí pod názvom Súk-
romná hotelová akadémia, Ban-
ská Štiavnica.  K najvýraznejším 
a zásadným zmenám došlo v roku 
2010, keď zmenila nielen vlastní-
ka, ale zmenilo sa vedenie školy a 
jej smerovanie na trhu škôl. Môže-
me povedať, že počas svojej exis-
tencie bola škola pevným pilierom 
nielen v oblasti vzdelávania, ale aj 
po odbornej stránke. Počas svojej 
existencie zabezpečovala repre-
zentačné recepcie na slovenských 
veľvyslanectvách v Budapešti a v 
Prahe. Po gastronomickej stránke 
pripravovala i pripravuje návštevy 
významných osobností v Banskej 
Štiavnici: všetkých troch preziden-
tov SR, arcibiskupa, ministrov vlá-
dy SR i monackého princa Alber-
ta, ako aj rôzne celoslovenské či 
medzinárodné podujatia konané 
v Banskej Štiavnici. V poslednom 
období poskytuje svoje služby aj 
pre obyvateľov svojho mesta, pre 
Banskoštiavničanov. Sú to nielen 
svadby, ale aj rodinné oslavy rôz-
neho charakteru, taktiež obedo-
vé menu pre zamestnancov pod-
nikov a podnikateľov pôsobiacich 
v meste, a rovnako aj pre obyvate-
ľov mesta. 24. mája 2004 získala 
škola európsky certifikát Interna-
tional education society, akceptu-
júci úroveň vzdelania absolventov 
školy. Certifikát IES  (Interational 
education Society) s ratingom CCC 
„Neustále sa zlepšujúca inštitúcia 
s pevným postavením na vzdelá-
vacom trhu“ dostávajú absolventi 
v slovenskom a v ďalšom cudzom 
jazyku, podľa výberu študenta, 

spolu s maturitným vysvedčením. 
Je dôležitým dokladom, ktorý po-
tvrdzuje porovnateľnosť získané-
ho vzdelania s ostatnými vzdelá-
vacími inštitúciami v zahraničí a 
zabezpečuje akceptovanie dosiah-
nutej výšky vzdelania u zahranič-
ných zamestnávateľov. I toto je 
prvok, ktorý otvára brány dob-
rých pracovných pozícií našim štu-
dentom za hranicami a šíri dobré 
meno nielen školy, ale aj mesta, v 
ktorom sa nachádza.
2. Aké študijné odbory a formy 
štúdia ponúkate?

Okrem päťročného denného štú-
dia absolventov základných škôl v 
študijnom odbore Hotelová akadé-
mia ponúka škola i trojročné vyš-
šie odborné štúdium pre absolven-
tov stredných škôl, študijný odbor: 
manažment hotelov a cestovných 
kancelárií - manažment hotelov.  
Stupeň vzdelania je Medzinárod-
nou štandardnou stupnicou vzde-
lávania ISCED  definovaný ako 
1. stupeň VYSOKOŠKOLSKÉHO 
vzdelávania zameraného na prax.  
Organizácia a štruktúra štúdia vy-
tvára v prípade dosahovania vyni-
kajúcich výsledkov predpoklady 
pre možnosť pokračovania v štú-
diu na  Ekonomickej fakulte UMB.  
Štúdium poskytuje stupeň vyš-
šieho odborného vzdelania, jeho 
ukončením je absolventská skúš-
ka, získanie absolventského dip-
lomu a titulu DiS. (diplomovaný 
špecialista). Absolventi sú odbor-
ným potenciálom pre vrcholový 
manažment v zariadeniach ces-
tovného ruchu. Popri odborných 
vedomostiach získavajú i kvalitnú 
jazykovú prípravu. V tejto forme 
štúdia môžu študovať záujemco-
via dennou – prezenčnou formou, 
ale aj dištančnou formou. Vedenie 
školy dokáže prispôsobiť záujem-
com o štúdium aj individuálny štu-
dijný plán tak, aby vyhovoval ich 
pracovným povinnostiam, ale sú-
časne aj naplnil požiadavku vzde-
lávacieho procesu.
3. Koľko pedagogických, nepe-
dagogických pracovníkov a štu-
dentov má Vaša škola?

Okrem vedenia – riaditeľka a zá-
stupkyňa riaditeľky, je na škole 5 in-
terných vyučujúcich a 5 externých 
vyučujúcich. V ročníkoch vyššieho 
odborného štúdia vyučujú aj 3 vyso-
koškolskí pedagógovia, z toho dvaja 
z EF UMB. Neodmysliteľnou súčas-

ťou školy je 7 nepedagogických za-
mestnancov, bez ktorých si nevie-
me predstaviť chod školy. Celkovo v 
oboch študijných odboroch študuje 
na škole 92 študentov. 
4. Kam posielate študentov 
na prax?

Študenti počas školského roka a 
letných prázdnin môžu absolvovať 
odbornú prax v rozsahu 3–6 me-
siacov v zahraničí. Absolvovaním 
zahraničnej praxe si žiaci upevnia 
svoje odborné zručnosti a návy-
ky, získajú nové skúsenosti a po-
znatky z odboru, organizácie práce 
v gastronomických a ubytovacích 
zariadeniach v zahraničí a preko-
návajú konverzačnú bariéru pri 
osvojovaní si cudzieho jazyka. Nie 
zanedbateľná je i finančná odme-
na, ktorou môžu následne prispieť 
k úhrade školného a odbremeniť 
tak od úhrady rodičov. Zahranič-
nú prax môžu študenti v závislos-
ti od dosahovania študijných vý-
sledkov absolvovať aj niekoľko ráz 
počas štúdia. Počas 18-ročnej exis-
tencie školy absolvovali naši žiaci 
prax v Nemecku (226 žiakov) Švaj-
čiarsku (119 žiakov), Rakúsku (24 
žiakov), V. Británii (42 žiakov), Ír-
sku (11 žiakov), Cypre (13 žiakov), 
Turecku (2 žiaci) a Francúzsku 
(56 žiakov). V súčasnom období 
sú študenti na praxi v Nemecku, 
Francúzsku, Švajčiarsku a na Cyp-
re v paťhviezdičkovom hotelovom 
komplexe.
5. Aké úspechy dosahujú Vaši 
študenti v súťažiach?

Z radov našich študentov vy-
šli vynikajúci odborníci ako junior-
ská majsterka Slovenska a Európy 
v carvingu (dekoratívne vyrezáva-
nie do ovocia a zeleniny), juniorský 
majster someliér (študent z Banskej 
Štiavnice Michal Ferko), popred-
né miesta získali naši študenti aj v 

barmanských a someliérskych súťa-
žiach. Jeden z našich študentov dl-
hodobo pracoval v 7* hoteli Al Arab 
v Dubaji, kde sa vypracoval na po-
zíciu manažéra. Neskôr odišiel do 
Írska a zamestnával v hoteli našich 
študentov.
6.Ako sa uplatňujú Vaši absol-
venti v praxi?

Možno povedať, že absolvent 
našej školy nemôže byť a nie je 
nezamestnaný. Aj keď negatívom 
je to, že veľká väčšina z nich po 
skončení štúdia neostáva na Slo-
vensku, ale nadväzuje na kontak-
ty, ktoré si počas praxe v zahra-
ničí vytvorila. Pracujú tak nielen 
v nižších pozíciách ako kuchár a 
čašník, ale aj v manažérskych po-
zíciách, a odozvy na kvalitu ich 
práce sú veľmi pozitívne. Mnohí 
z nich sa aspoň na skok vracajú 
pozrieť do školy, a to, čo im ško-
la dala, aj keď ako študenti na ňu 
nadávali, si vysoko cenia. Tým, že 
majú možnosť pôsobiť počas štúdia 
v hoteloch a reštauráciách v zahra-
ničí, získavajú vedomosti a zruč-
nosti porovnateľné s európskym 
štandardom. Ako spätná väzba pre 
nás teda pôsobí informácia, že to, 
čo sa študenti v škole naučia, je v 
súlade s najnovšími trendmi a ško-
la sa snaží držať krok so zahraničím 
a pripraviť tak vysokokvalifikova-
ných odborníkov do praxe. Študen-
ti, ktorí ostávajú na Slovensku, pra-
cujú ako čašníci, kuchári, manažéri 
- prevádzkari, majitelia a prevádz-
kovatelia reštaurácií, penziónov, 
prípadne pokračujú ďalej v štúdiu 
na vysokej škole. Často sa stretáva-
me s tým, že sa i napriek ukončené-
mu vysokoškolskému vzdelaniu v 
inom odbore, vracajú k svojej profesii 
a pracujú na manažérskych pozíciách 
v podnikoch cestovného ruchu.

Redakcia ŠN

Súkromná hotelová akadémia

Sídlo Súkromnej hotelovej akadémie foto archív šn
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V Banskej Štiavnici sa v súčas-
nosti nachádzajú tri Očné 
optiky. Chceme čitateľom ŠN 
priblížiť ich služby, sortiment 
a prípadné zvýhodnené 
cenové ponuky. 

Ako prvú sme navštívili Očnú 
optiku MGLG, s.r.o., na Dolnej 
ulici č.2, kde nás srdečne privíta-
li prevádzkar Róbert Benčaj a opto-
metristka Lea Stará.
Čo ponúkate svojim zákazníkom? 

Meranie zraku zdarma, výhod-
né akcie na okuliarové sklá a rámy, 
kontaktné šošovky a roztoky s mi-
nimálnou čakacou dobou, ochotnú 
obsluhu v príjemnom a pokojnom 
prostredí, bezplatný servis na u nás 
zakúpené  výrobky. V ponuke máme 
aj značkové slnečné okuliare a optic-
ké pomôcky. Veľký dôraz kladieme 
na kvalitu ponúkaných produktov a 
služieb. Naša optika je otvorená od 
8.2.2012, veľa ľudí o nás ešte nevie, 
ale teší nás, že tí, čo nás navštívili, od-
chádzali spokojní.
Ako prebieha vyšetrenie zraku? 

Optometristka vám pomocou špe-
ciálneho prístroja zmeria zrak a sko-
riguje dioptrie. Pokiaľ zákazník nemá 

cukrovku, šedý zákal, poruchu štítnej 
žľazy, operované oči, alebo iné zásahy 
do očí, meranie zraku robí bezplatne 
každý pracovný deň. Zákazníkom sa 
venuje s maximálnou precíznosťou, 
ochotou a trpezlivosťou dovtedy, 
kým nie sú úplne spokojní. Nedáv-
no sa jej napríklad pri meraní zraku 
podarilo zistiť začínajúci vážny zdra-
votný problém, s ktorým zákazníko-
vi odporučila návštevu odborného le-
kára. Pre zaujímavosť spomeniem aj 
dievčatko, ktoré malo panický strach 
z lekárskych vyšetrení. Nevedelo sa 

sústrediť, ani spolupracovať. V stre-
sových situáciách totiž ľudské oko re-
aguje úplne inak. Po takmer dvoch 
hodinách sa Lejke v spolupráci s ro-
dičmi podarilo dievčatku pomôcť a 
už na svet pozerá cez nové okuliare.
Čo je Vaším najväčším prianím?  

Aby boli ľudia spokojní, aby sa k 
nám vracali a ďalej nás odporúčali. 
Pre väčšie pohodlie našich zákazníkov 
sme sa 24. 09. 2012 presťahovali na 
Dolnú ulicu č. 4 (pod Poštou).

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Janka Bernáthová

Zaostrené na štiavnické optiky

Obslúžime vás s úsmevom foto janka bernnáthová

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).

Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Vyhlásenie 
výberového 
konania

Škola/školské zariade-
nie

Zriaďovateľ Počet žiakov
k 15.9.2012

Porovnanie
k 15.9.2011

Škol.stredisko
záujm.činnosti

ZŠ Jozefa Horáka Mesto B.Štiavnica 491 479

ZŠ Jozefa Kollára Mesto B.Štiavnica 236 236

CZŠ sv.F.Assiského RKC Biskupstvo B.Bystrica 179 190 193

ŠZŠ KŠÚ B.Bystrica 34 30

SZŠ Bakomi B.Štaivnica 8 -

ZUŠ Mesto B.Štiavnica 388 359

Centrum voľného času Mesto B.Štiavnica 1064 846

MŠ Ul.1.mája Mesto B.Štiavnica 157 125, 16-Štefultov

MŠ Ul.Bratská Mesto B.Štiavnica 110 105

MŠ Ul.Mierová Mesto B.Štiavnica 53 48

MŠ pri SKŠ RKC Biskupstvo B.Bystrica 56 46

Súkromná MŠ OZ Kruh B.Štiavnica 27 26

ZŠsMŠ B.Belá Obec B.Belá 116/36 119/36

ZŠsMŠ Št.Bane Obec Št. Bane 108/42 106/36 137

ZŠsMŠ Sv.Anton Obec Sv.Anton 97/34 102/25

ZŠsMŠ Prenčov Obec Prenčov 23/20 23/23

MŠ Ilija Obec Ilija 18 15

MŠ Podhorie Obec Podhorie 15 11

MŠ Baďan Obec Baďan zrušená 10

Počty detí a žiakov v MŠ, ZŠ, ZUŠ,CVČ
v meste a okrese Banská Štiavnica

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

Minimálna požadovaná cena je 
50.000 EUR.

Podmienky na www.banskas-
tiavnica.sk 

Bližšie informácie: Mestský 
úrad, odd. právne a správy majet-
ku, tel. 6949637, 0905 413 945, 
e-mail: olga.nigriniova@banskas-
tiavnica.sk.                                 MsÚ

Oznam

Viera Ebert
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

„More lá-
sky si so se-
bou vzal, 
hory boles-
ti zanechal, 
prázdno je 
tam, kde znel tvoj hlas, 
spomienka na teba zostá-
va v nás.“ 

Dňa 28. septembra 2012 
uplynie rok, čo nás po ťaž-
kej chorobe navždy opustil 
manžel, otec, svokor, sta-
rý otec, syn, priateľ Jozef 
Psotný. S láskou a úctou 
spomína smútiaca rodina. 

„ Z o s t a l i 
len spomien-
ky a odkaz 
jediný, chý-
baš nám veľ-
mi v kruhu 
našej rodiny.“

Dňa 25.9.2012 uplynie 5 
rokov, čo nás navždy opusti-
la naša dobrá mamka, starká, 
svokra Alžbeta Lepeňová z 
B.Štiavnice. S láskou všetci na 
ňu spomíname dcéra, vnučka 
Stanka, vnuk Ľubomír s rodi-
nou, zaťko a celá rodina.

Poďakovanie
Touto cestou ďakujem pani 

MUDr. Janke Kramerovej, lekár-
ke neurológie a primárke Rehabi-
litačného oddelenie v B.Štiavnici, 
ako aj zdravotnému personálu na 
tomto oddelení, ktorí mi odborne 
poskytovali  predpísané procedú-
ry na upevnenie môjho zdravia. 

Vďačný pacient S.T.

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.

Spomienky

Zákon č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v 
znení neskorších predpisov

Obvodný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor živnostenského podnikania, 
v súčasnosti plní úlohu jednotného 
kontaktného miesta - JKM, (ďalej 
len „živnostenský úrad“). Jeho pod-
statou je sústredenie  a zabezpeče-
nie jednotlivých administratívnych 
úkonov súvisiacich s podnikaním 
na jednom mieste, ako aj zjednodu-
šenie administratívy pri vybavovaní 
živnostenskej agendy s  odborným 
poradenstvom.
1. Poskytovanie elektronických 
služieb od 1.1.2012

V súvislosti so zefektívnením a 
zracionalizovaním služieb JKM a 
postupov výkonu štátnej správy, 
od 1.1.2012 živnostenské úrady za-
bezpečujú  kompletné elektronické 
služby on-line prostredníctvom in-
ternetovej stránky Ústredného por-
tálu verejnej správy (http://portal.
gov.sk). Služby sú určené pre pod-
nikateľské subjekty (fyzické aj práv-
nické osoby) a občanov, ktorí majú 
záujem získať  oprávnenie na pod-
nikanie na území SR podľa živnos-
tenského zákona, resp. vykonať 
zmeny v existujúcom živnosten-
skom oprávnení. 

Prostredníctvom elektronických 
služieb možno podať na živnosten-
ský úrad tieto žiadosti:

- ohlásenie voľnej, remeselnej, 
viazanej živnosti fyzickej a právnic-
kej osoby

- oznámenie zmeny údajov zapí-
saných v živnostenskom registri

- oznámenie o pozastavení živnosti
- oznámenie o ukončení podnikania
- žiadosť o výpis zo živnostenského 

registra (verejného aj neverejného)
- žiadosť o vydanie prehľadu údajov 

zapísaných v živnostenskom registri
- žiadosť o vydanie potvrdenia o 

tom, že poskytovanie služieb na zá-
klade živnostenského oprávnenia 
nie je obmedzené alebo zakázané.

Služby vyžadujú vyplnenie prí-
slušného elektronického formu-
lára a pripojenie prípadných po-
trebných príloh, ktoré sú následne 
doručené na príslušný živnosten-
ský úrad. Elektronický formulár aj 
prílohy musia byť podpísané zaru-
čeným elektronickým podpisom. 
Každú žiadosť je možné na zákla-
de výzvy živnostenského úradu aj 

doplniť alebo opraviť  (doplniť, vy-
meniť prílohu, opraviť alebo do-
plniť chýbajúce údaje) vyplnením 
formulára „Doplnenie odoslaného 
podania“. Výstupné dokumenty sú 
žiadateľom zasielané v elektronic-
kej podobe (podpísané zaručeným 
elektronickým podpisom a opatre-
né časovou pečiatkou), aj v listinnej 
podobe.  Zákonná lehota na vyba-
venie ohlásenia živnosti je  do 3 pra-
covných dní. V skutočnosti je sna-
ha zo strany živnostenského úradu 
túto lehotu  ešte viac skracovať.

Využívaním elektronických slu-
žieb dochádza k podstatnému zní-
ženiu správnych poplatkov. Zaplate-
nie správneho poplatku sa vyžaduje 
len pri ohlásení remeselnej a viaza-
nej živnosti vo výške 7,50 € za jed-
nu živnosť a oznámení o pozastave-
ní živnosti vo výške 2 €. Ohlásenie 
voľnej živnosti nie je spoplatnené.

Súčasťou elektronických služieb 
je aj povinnosť zo strany živnos-
tenského úradu   zabezpečiť daňo-
vú registráciu k dani z príjmov, pri-
hlásenie do systému povinného 
zdravotného poistenia (oznámenie 
zmeny platiteľa poistného) pre fy-
zické osoby. Zabezpečenie daňovej 
registrácie pre právnické osoby sa 
vykonáva na  základe žiadosti, rov-
nako ako aj podanie návrhu na pr-
vozápis právnickej osoby do Ob-
chodného registra.
2. Zrušenie niektorých povin-
ností pre právnické osoby

     V súlade s ustanovením § - u 49 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní v znení neskor-
ších predpisov ( ďalej len „živnos-
tenský zákon“) zanikla právnickým 
osobám, ktoré sa povinne zapisujú 
do obchodného registra, povinnosť 
oznamovať živnostenskému úradu 
zmeny a doplnky týkajúce sa údajov 
a dokladov ustanovených na ohláse-
nie živnosti. V praxi to znamená, že 
uvedené právnické osoby nie sú po-
vinné oznamovať živnostenskému 
úradu zmenu obchodného mena, 
sídla a zmenu štatutárneho orgá-
nu. Na základe elektronickej služby 
medzi Obchodným registrom a živ-
nostenským úradom sú tieto údaje 
po zápise v Obchodnom registri za-
pisované živnostenským úradom aj 
do živnostenského registra. Povin-
nosť právnických osôb ohlásiť nové 
živnosti, oznamovať zriadenie resp. 
zrušenie prevádzkarne a oznamo-

vať ustanovenie (ukončenia výko-
nu funkcie) zodpovedného zástup-
cu na živnostenský úrad zostáva 
zachovaná.
3. Vydávanie osvedčení o povahe 
a dĺžke praxe pre fyzické osoby

Podľa § 66 b živnostenského zá-
kona od 1.12.2011 všetky živnos-
tenské úrady vydávajú osvedčenia o 
povahe a dĺžke praxe v činnostiach, 
ktoré sú živnosťou, pre fyzické oso-
by. Osvedčenia sú vydávané pre 
účely náhradného preukázania od-
bornej spôsobilosti v krajinách Eu-
rópskej únie pre žiadateľa, ktorý bol 
činný v Slovenskej republike v čin-
nosti, ktorá je živnosťou, v postave-
ní podnikateľa, manažéra alebo za-
mestnanca. 

Predmetné osvedčenia, ktoré do 
konca  roka 2011 vydávali živnos-
tenské úrady v sídle kraja, v súčas-
nosti vydá  príslušný živnostenský 
úrad podľa miesta trvalého bydlis-
ka žiadateľa.
4. Vydávanie osvedčení o živ-
nostenskom oprávnení pre za-
hraničné osoby

Živnostenské úrady opätovne za-
čali vydávať od 1.12.2011 osvedče-
nia o živnostenskom oprávnení pre 
fyzické aj právnické zahraničné oso-
by. Príslušným pre vydanie osved-
čenia je živnostenský úrad podľa 
sídla, podniku alebo organizačnej 
zložky zahraničnej osoby.
5. Vydávanie výpisov zo živnos-
tenského registra

Každý má právo vyžadovať od 
živnostenského úradu výpis zo živ-
nostenského registra. V súčasnosti 
môže žiadateľ podať žiadosť o výpis 
zo živnostenského registra na kto-
romkoľvek živnostenskom úrade v 
rámci Slovenskej republiky. Za vy-
danie výpisu sa vyberá správny po-
platok v sume 3 eurá (s výnimkou 
žiadosti podanej elektronicky, kto-
rá je bez poplatku).

Obvodný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor živnostenského

podnikania
Námestie Matice slovenskej 8, 

965 01 Žiar nad Hronom

Poskytovanie informácii a od-
borné poradenstvo  každý deň 

počas celej pracovnej doby
telefón: 045 6781 676

mobil: 0903537163
e-mail: ozpo@zh.vs.sk

Aktuálne informácie pre podnikateľské 
subjekty v oblasti živnostenskej agendy
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V piatok 21.septembra t.r. 
bol krásny slnečný deň, 
keď sa uskutočnila v centre 
maďarskej metropoly, v legen-
dárnom Chráme sv. Štefana, 
uhorského kráľa, nevšedná 
výstava maliara, grafika, 
tvorcu kostolných vitráží a 
monumentálnej maľby Jozefa 
V.Pituka (1906 B.Štiavnica-
1991 Budapešť).

Výstava sa nachádza v netypickom 
priestore podstrešia( povaly) kostola, 
ktoré sa múdro využíva aj na výstav-
né prezentácie výtvarného umenia. 
Iniciátorom podujatia aj jeho orga-
nizátorom bol pán József Nagy, ma-
jiteľ pozostalosti po autorovi a propa-
gátor jeho diela ,kurátorkou výstavy 
autorka poslednej monografie J.V.Pi-
tuka - Katalin Benedek. Na výsta-
ve boli prezentované návrhy na vit-
ráže uhorských patrónov(sv. Štefan, 
sv. Ladislav, sv. Margita...), ktoré au-
tor aj realizoval v kaplnke sv. Jakuba, 
nachádzajúcej sa  na prízemí baziliky. 
V ďalších vystavených prácach preva-
žovala sakrálna tematika. Jedinečné 
námety z Kristovho života, ale i civil-
ná tematika a vitráže z domu umel-
ca. Program vernisáže sa skladal z 
dvoch častí: z prehliadky výstavy s 
odborným výkladom, ale i premie-
tania fotografií početných kresieb 
a grafických listov, ako aj realizova-
ných vitráží v ďalších kostoloch na 
území Maďarska. V rámci programu 
vystúpil aj katolícky kňaz pán J. Far-
kas, ktorý bol 42 rokov správcom tej-
to baziliky. Dojímavé boli jeho spo-
mienky na Jozefa V. Pituka, s ktorým 
ho spájalo krásne priateľské puto až 
do posledných chvíľ plodného života. 
Predstavil ho ako skromného, ale veľ-
mi pracovitého, kresťansky založené-
ho človeka s osobitou životnou filo-
zofiou. Vzájomná spolupráca viedla 
aj k tvorbe umeleckých vitráží v ba-
zilike. Tie sú úžasné svojou farebnou 
škálou, takou typickou pre autora, 
vhodne dopĺňajú historický priestor 
baziliky. Jozef V.Pituk bol renesanč-
ným typom umelca, veľmi všestran-
ným , ktorý si našiel originálnu cestu 
v umení. Bol výborným moderným 
kresliarom, grafikom, maliarom, 
tvorcom monumentálnych fresiek, 
autorom desiatok kostolných vitrá-
ží. Svoj mimoriadny talent rozvíjal 
v mnohých oblastiach výtvarného 
umenia, čo je dnes už nevídané. Sú-

časne bol umelcom -svetobežníkom, 
človekom humanistom a kresťanom. 
S manželkou Herthou putoval po eu-
rópskych mestách, kde intenzívne 
tvoril  pozoruhodné veduty, portré-
ty ale i grafické kompozície, inšpiro-
vané antickým a renesančným ume-
ním. V staršom veku mu učarovalo 
Taliansko, kde v Miláne v roku 1975 
za cyklus k Danteho Božskej komé-
die získal Zlatú medailu. Na vernisáži 
budapeštianskej  výstavy sa zúčastni-
la výtvarná obec a jeho priatelia z Bu-
dapešti, predstavitelia mesta a galérie 
v meste Hajdúnanás, kde má autor 
stálu expozíciu maliarskej a grafickej 
tvorby a aj my štyria z Banskej Štiav-
nice a Banskej Bystrice, obdivovatelia 
Pitukovho umenia. 

Podujatie snímala aj maďarská te-
levízia, kde sme predstavili umelca a 
mestá, ktoré boli súradnicami jeho ži-
vota a tvorby. Rodisko Banská Štiav-
nica malo v živote umelca nezastupi-
teľné miesto, nosil ho v srdci po celý 
život. Často sa doň vracal a usilovne 
tu kreslil a maľoval, pravidelne vysta-
voval. Portréty, krajiny, mestské ve-
duty, kvetinové zátišia, grafické cykly.  
Bol slnečným človekom, ktorý milo-
val farby a život. A taká je aj jeho tvor-
ba. Že v živote existujú aj veľké náho-
dy, sa udialo aj v tento deň. Súčasne 
s umelcovou vernisážou sa v hlav-
nej lodi tejto úžasnej baziliky usku-
točnil aj smútočný akt návratu ostat-

kov slávneho maďarského futbalistu 
Puskása do vlasti, ktorý v roku 1956 
emigroval do Španielska a hrával za 
Real Madrid. Množstvo policajtov a 
futbalových priaznivcov, spolu s veľ-
vyslancami bolo tiež dojímavým ak-
tom. Je pozoruhodné, ako si Maďar-
sko ctí svoje osobnosti, z rôznych 
oblastí verejného i kultúrneho dia-
nia. Banská Štiavnica v 20. storočí 
mala šťastie na významných malia-
rov J.Augustu, E.Gwerka, J.Kollára, 
Jozefa V.Pituka a ďalších. Každý z 
nich jedinečným spôsobom oboha-
til klenotnicu slovenského umenia o 
umelecký obraz mesta, jeho prírod-
ných krás, portrétov obyvateľov. Prví 
traja sú aj prezentovaní v stálej expo-
zícii banskoštiavnickej galérie. V ga-
lérii sa nachádza aj umelecká pozo-
stalosť J.V.Pituka, reprezentujúca do 
400 obrazov, grafických listov, štúdií, 
kresieb. Zatiaľ bola naposledy  pre-
zentovaná v rodnom meste pri umel-
covej storočnici v roku 2006.Veľkú 
väčšinu diel venoval pri tejto príleži-
tosti Slovenskému banskému múzeu 
práve J.Nagy. Ak máte cestu do Bu-
dapešti, ktorá nie je tak ďaleko,  vý-
stava J.V.Pituka potrvá mesiac( do 
18.10), potom bude reinštalovaná v 
Hajdúnanási. Je to obohacujúci zá-
žitok. Okrem výstavy J.Pituka a pre-
hliadky baziliky je z jej kupoly nád-
herný výhľad na Budapešť.

Mária Čelková

Výstava maliara, grafika, tvorcu 
vitráží Jozefa V. Pituka v Budapešti

p. Milka Psotná, členka Klubu 
dôchodcov na Štefultove

Paradajkový kečup (pretlak) 

Potrebujeme: 
2,5 kg paradajky
2 balíky vanilkový cukor
4 malé lyžičky kys. citrónovej
1 malá lyžička zázvoru

Postup: 
Všetko spolu rozvariť, potom 

rozmixovať na hladko.
Potom pridať 1 kg cukor a va-

riť ešte pol hodinu. Potom pridať 1 
balíček PEKTOGEL.

Horúce naliať do pohárikov.
Dobrú chuť

Oznam

Srdečne Vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny príbuz-
ných, starajúcich sa o blízkeho s 
Alzheimerovou chorobou, ktorá 
sa uskutoční dňa 04. 10. 2012 o 
14.00 hod. v spoločenskej miest-
nosti DOMOVA MÁRIE, Ul. Špi-
tálska 3, Banská Štiavnica.

Téma: Stravovanie a výživa choré-
ho s Alzheimerovou chorobou
Prednášajúci:

Bc. Zuzana Chovanová
Tešíme sa na Vás!

Kontakt:
e-mail: riaditel@domovmarie.sk
zdravdm@domovmarie.sk
Tel.: 045/6921401, 6921366
         0903/266 212

Pred Chrámom sv. Štefana foto archív šn
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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: 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.

Kino Akademik: Minister
Piatok 5.10., 21:00, Dráma, Francúzsko, 2011, 112 min. MP 15 Vstupné: 2,50€ 

Minister dopravy, Bertrand Saint-Jean, je uprostred noci prebudený svojím osobným sekretárom. Do rokliny 
sa zrútil autobus. Minister ide na miesto nehody, nemá inú možnosť. Tak sa začína odysea štátneho úradníka, na-
prieč stále zložitejšiemu a nepriateľsky naladenému svetu. Rýchlosť, boj o moc, chaos, ekonomická kríza ... V šia-
lenom slede udalostí sa strieda jedna krízová situácia za druhou. Aké obete sú títo vysoko postavení muži ochotní 
akceptovať? Ako dlho vydrží v štáte, ktorý pohltí tých, ktorí mu slúžia?

Kino Akademik: V tme
Piatok 12.10., 21:00, Klubový/Kanada, Nemecko, Poľsko, 2011, far., 145 min Vstupné:2,50€

Leopold Socha, poľský špekulant a zlodej z Ľvova, poskytne útočisko skupinke utečencov z geta. Samozrejme, 
nie zadarmo, keďže spočiatku celú vec vníma len ako príležitosť k dobrému zárobku. No časom si utečencov obľú-
bi a začnú sa v ňom prebúdzať city, aké dovtedy nepoznal. Tento Sochov postupný morálny prerod vrcholí vtedy, 
keď sa rozhodne utečencov chrániť aj za cenu ohrozenia vlastného života.

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výher-

ca môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.32/2012: „Človek, ktorý 
vie nasýtiť dušu nie je zlým člove-
kom.“ Výhercom sa stáva Marcela 
Budová, Vilová 4, Banská Štiav-
nica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Billa 
Gatesa: 

A., Začiatok tajničky, B., Samo-
hlásky v slove Kuba, osamelá, ročné 
obdobie, ročné obdobie, poľujem, s 
radosťou, C., Časti stromov, druh 
korenia, hlavné jedlo dňa, náplň 
do tlačiarne, D., Miroslav, Mária, 
Barbora, Róbert, knižná poukáž-
ka, E., Alebo rusky, druh rastlin-
ného masla, myšiaky, pripravuje je-
dlo, smrteľná choroba, F., Zvratné 
zámeno, existovalo, nádoba na kú-
panie, niečo, dolu, G., Láska po ta-
liansky, množstvo, súbor poznat-
kov, ženské meno, H., Je zavesené, 
ostrov v mori, Miroslava, Marie-
na, hlas žaby, I., Túz, 1 007 v Ríme, 
nestojí na mieste, červené kvety v 

obilí, hlas žaby, J., 
Dĺžka skr., 2 002 v 
Ríme, 3.časť tajnič-
ky, dávať zrno do 
pôdy, K., Méta ča-
sovo, má meniny s 
Petrom, opi Anku, 
L., Úhor nemecky, 
ruský súhlas, dá-
val peniaze za to-
var, ženské meno, 
nauč. 1., Pomôcka 
hokejistov, miska, 
pomimo, 2., Egypt-
ský Boh Slnka, Emí-
lia, 2. časť tajničky, 
3., Ruskí revolu-
cionári, bez topá-
nok, 2 050 v Ríme, 
4., Otec v rozpráv-
kach, vyžaruje pla-
meňom,   2 049 v Ríme, 5., Denník 
na Slovensku, melie, film s Madon-
nou, 6., Dvojhláska, kockovaná lát-
ka, 1 052 v Ríme, poštová skrat-
ka, 7., Bahniakovitý vták, láka, žiaľ 
česky, 8., Jarmila, pokladňa, druh 
stavebnice, 9., Umieraj, lom, fran-

cúzsky skladateľ, 10., Príbytok 
včiel, manželka Chaplina, badali, 
11., V poriadku, vlní hladinu, druh 
stupnice, 12., Trhá, spojka, číra te-
kutina, smie, 13., 498 v Ríme, druh 
psa, natieram, 14., Ľudové milí-
cie, býk zriedkavo, sieťka na ryby, 
hurá rusky, 15., Spraví, podarúnky, 

park,  16., Daniel, nočný motýľ, bi-
ograf, 17., Kráča, kofola, hlas žaby, 
urán, 18., Orol po nemecky, koniec 
tajničky, vyučuj.

Pomôcky: AAr, Aal, Tori, MMII, 
MMID, MVII, Elba, Sarah, Hera, 
Kari, Kola 

Pripravuje: A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Na kabaretnú komédiu Teatra 
Wüstenrot:

Kabaretná komédia, ktorá ne-
nechá žiadne oko suché! Čo sa sta-
ne, ak sa vám stratí jedovatý pa-
vúk a k tomu ešte v divadle? Môže 
sa stať všeličo a aj sa stane... Geni-
álny inšpektor Drake so svojím sna-
živým nemehlom seržantom Plo-
dom riešia najzáhadnejšiu vraždu 
v dejinách! Prečo ropnému magná-
tovi trčí z chrbta meč? Prečo je ob-
lečený v ženských šatách? Prečo 
prehltol korytnačku? Prečo toľko 

nešťastných 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 môže vidieť bratislavský 
divák, sú Opačné pohlavie a Prípad 
čiernej vdovy.
Hrajú: Roman Pomajbo, Oľga Be-
lešová, Jožo Pročko

Réžia: Ľubo Roman
Miesto a čas: Piatok 28. septembra, 
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

BBSK - Pohronské osvetové stre-
disko Žiar/Hronom - Pracovisko 
B.Štiavnica, Múzeum vo Sv. Anto-
ne, Mesto B.Štiavnica vyhlasujú 15. 
roč. fotografickej súťaže najkrajšia 
dovolenková fotografia
Kategórie súťaže:
1. Pamiatka UNESCO vo fotografii
2. Príroda a krajina
3. MÚZEÁ – oživená minulosť
4. Dovolenka dýcha človečinou – 
reportážne zábery a momentky z 
dovolenky
5. Môj najkrajší prázdninový záži-
tok – pre deti a mládež do 16 rokov  
6. Čiernobiela fotografia
7. Podoby vody...
Podmienky súťaže:

Súťaž je vyhlásená pre fotografov 
bez obmedzenia veku (s výnimkou 5. 
kategórie, ktorá je určená pre deti a 
mládež do 16 rokov) v čiernobielej a 
farebnej fotografii.

Súťažiaci môže poslať do každej ka-
tegórie najviac 5 fotografií.

Rozmery fotografií : minimálne 
18x24 cm (na fotopapieri).

Na zadnú stranu každej fotografie 
treba uviesť: Kategóriu, názov foto-
grafie a miesto. fotografovania, meno, 
priezvisko a adresu  autora  (príp. aj č. 
telefónu), v 5. kategórii aj vek autora
Uzávierka súťaže:

15. október 2012.
Vyhodnotenie súťaže a verni-

sáž zo súťažných prác: november 
2011 v Múzeu vo Sv. Antone.
Fotografie treba poslať al. 
osobne doručiť (v pevnom obale 
zabezpečenom proti poškodeniu) 
na adresu:

Pohronské osvetové stredisko, 
Kammerhofská 2, 969 01, B.Štiavnica 
Bližšie  info: 

POS, Kammerhofská 2, B. 
Štiavnica, č.tel.: 045/692 13 87, 
mobil: 0915 819 989, e-mail: pet-
rova@osvetaziar.sk a na webe sú-
ťaže www.ndf.pagestory.sk

Fotografická 
súťaž

Jeseň pomaly začala odtŕhať 
prvé septembrové listy z 
kalendára, sviežim vetríkom 
otvárať skrine s teplejším 
oblečením a záhradkárov 
napomínať k ukončovaniu 
zberu úrody a ostatných prác.

Ak sa vám zažiada, milí čitatelia, 
počas predlžujúcich sa jesenných ve-
čerov siahnuť napríklad po dobrej 
knihe, mestská knižnica prichádza s 
ponukou niekoľkých noviniek, kto-
ré v týchto dňoch môžu bez vyso-
kých nákladov spríjemniť váš voľný 
čas. Ponúkame vám niekoľko tipov:

Z vydavateľstva Evita, kde vy-
chádzajú väčšinou skutočné prí-
behy, patrí medzi najnovšie titul 
Sushi v duši od Denisy Ogino. Je 
to príbeh Slovenky v krajine gejší, 
ryže a sakury. Môžeme v nej po-
rovnať život žien a nielen žien v 
Japonsku a na Slovensku.

Ďalším titulom z vydavateľstva 
Evita je kniha od Jillian Lauren 
Môj príbeh z háremu. Žabomy-
šie vojny, ohromujúce sumy peňa-
zí, bezcenné šperky – to je hárem 
sultána. Je to príbeh ženy, ktorá 
hľadá svoju identitu, román sa číta 
ľahko, dostane sa pod kožu a máte 
pocit, že ju nemôžete odložiť, kým 
ju nedočítate.

Z vydavateľstva Motýľ pochá-
dza kniha Katie Piper pod názvom 
Krásna. Je to tiež skutočný príbeh 
mladej krásnej ženy,  ktorá mala v 
živote všetko-  krásu, mladosť, bola 
na najlepšej ceste stať sa modelkou, 
kým jej do života nevstúpil cez in-
ternet muž, ktorý zmenil jej život 
na peklo a nemocničné izby.

Sklár z Murana od Mariny Fi-
orato dáva nahliadnuť do historic-
kých Benátok, ktoré sú slávne zná-
mymi benátskymi zrkadlami, na 
ich tajnú výrobu. Historický dej 
je popretkávaný štipkou súčasnej 
modernej romantiky a rodinného 
tajomstva. Kniha je pre každého, 
kto má rád romantické príbehy, 
intrigy a európske dejiny. 

Najväčšie vydavateľstvo Ikar 
nám dáva do pozornosti rozma-
nitú ponuku titulov. Červený fé-
nix od známej a obľúbenej autorky 
detektívnych príbehov Tess Ger-
ritsenovej, kde sa znovu stretáva-
me so súdnou patologičkou Mau-
rou Islesovou, ktorá nás sprevádza 
vo väčšine kníh tejto autorky, de-
tektívny román Hlbšie ako mŕt-
vi od Tami Hoagovej, kde štyri deti 
objavia mŕtvu ženu a tento príbeh 
hlboko zasiahne do ich života a ži-
vota ich rodín, nakoľko ani netu-
šia, že niekto z ich blízkeho oko-
lia je psychopat a šíri okolo seba 
strach a hrôzovládu. Do tretice je to 
známy autor trilerov z lekárskeho 

prostredia Robin Cook, ktorý nám 
ponúka najnovšiu knihu s názvom 
Výnosná smrť. Prináša príbeh o 
prevratnom objave vedcov v oblasti 
biotechnológií a ako sa tento za ne-
malú sumu môže zneužiť.

No a pre ženy, ktoré majú radšej 
príbehy zo súčasnosti a rozprávajú 
o problémoch im podobných žien, 
máme veľkú ponuku našich auto-
riek a ich románov. Ale nielen tie-
to ponúkané tituly sa nachádzajú 
u nás. K dispozícii je aj množstvo 
nových titulov fantasy  literatúry 
(mimochodom, práve vyšla nová 
kniha Juraja Červenáka), životo-
pisné knihy, sci-fi, dobrodružná 
literatúra a iné , či už praktické, 
alebo náučné knihy. Všetky nové 
tituly nájdete na našom on-line 
katalógu.

Spríjemnite si voľné chvíle kni-
hou, alebo aj posedením si v kniž-
nici pri listovaní časopisov, radi 
vás privítame.

(V budúcom čísle prinesieme no-
vinky pre deti a mládež.) 

Mestská knižnica

Knižné novinky v mestskej knižnici

Pozvánka 
Informačné centrum mladých 

Banská Štiavnica Vás pozýva na 
jazykový kurz španielčiny pre za-
čiatočníkov aj pokročilých (od 15 
rokov, min. 2 osoby a max. 5 osôb 
na jeden kurz)

Ukážková hodina sa bude ko-
nať 1.10.2012 v ICM BS o 16:00 
hod. (ulica 1. Mája 4, horná budo-
va škôlky na Križovatke)

Viac info na 0911 185 856
e-mail bs@icm.sk alebo osobne. 
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Majstrovstvá regiónu - 
STRED 8.kolo 
MFKLokomotíva Zvolen - Sitno 
Banská Štiavnica 1:4 (0:4)

Góly:12.,28.,40. min Kulík,3.min 
Zuberník

Zostava: Pažout (79.min Kraják), 
Halát, Macejko, Necpal, Hanzlík A. 
(84.min Šima), Barák, Kulík (70.
min Lupták), Hanzlík P., Hanus, Zu-
berník, Kminiak

V zápase mužstiev z konca tabuľ-
ky sme nastúpili proti mladému do-
mácemu mužstvu a o výsledku sme 
rozhodli už v prvom polčase. Už 
v 3.min. hrubú chybu domáceho 
brankára potrestal gólom Zuber-
ník 0:1.Onedlho v 12.min.Kminiak 
prihral Kulíkovi, ktorý technickou 
strelou vymietol pravý horný roh 
domácej brány 0:2.Prudká stre-
la Kulika v 28.min z 18.m skonči-
la v sieti domácej brány 0:3. Peknú 
kombinačnú akciu našich hračov v 
40.min.ukončil svojím tretím gó-
lom opäť Kulik 0:4.Diváci,ktorí si 

mysleli, že strelecká kanonáda bude 
pokračovať i v druhom polčase, boli 
sklamaní. Naši hráči sa uspokojili s 
výsledkom a domácu bránu ohrozili 
iba Kminiakom, ktorý po úniku na-
strelil ľavú tyč. Naopak, boli to do-
máci, ktorí skorigovali v posledných 
minútach.

V.liga dorast 8.kolo hralo sa 
23.8.2012
ŠK Selce - Sitno Banská Štiavni-
ca 1:2 (1:1)

Góly: Ďurovič, Cibula
Zostava: Dudák, Schrom, Pastier 

M., Déneši, Malatinec, Neuschl, Ci-
bula, Potančok, Petro (77.min. Ja-

vorský), Zupka, Ďurovič
I v oslabenej zostave sa podarilo 

dorastu zvíťaziť a priniesť domov 
tri body.

I.liga starší žiaci 8.kolo hralo 
sa 23.8.2012
LAFC Lučenec - Sitno Banská 
Štiavnica 3:1 (1:1)

Góly: Chmelina

II.liga starší žiaci 8.kolo
LAFC Lučenec - Sitno Banská 
Štiavnica 15:0 (5:0)

Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu STRED 
9.kolo hrá sa 30.9.2012 o 15:00.
Sitno Banská Štiavnica - KINEX Bytča
Dohrávka 2.kola hrá sa 
26.9.2012 o 15:30.
MFK Banská Bystrica -
Sitno Banská Štiavnica
V.liga dorast 9.kolo hrá sa 
29.9.2012 o 14:00.
Sitno Banská Štiavnica - Sokol Braväcovo
II.liga starší a mladší žiaci hrá 
sa 29.9.2012 o 10:00 a 12:00.
Sitno Banská Štiavnica -
FK Mesta Tornaľa
II.trieda dospelí juh 9.kolo hrá 
sa 29.9.2012  o 15:00.
Prenčov - Sitno Banská Štiavnica "B"
Dohrávka II.trieda juh 8.kolo 
hrá sa  28.9.2012 o o 16.00 hod.
Banská Štiavnica "B" - FK Vyhne

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Prvé tri body z ihriska súpera

1 Družstevník Očová 7 6 0 1 28:10 18
2 OTJ Hontianske Nemce 6 5 0 1 19:4 15
3 Družstevník Bzovík 6 4 1 1 17:9 13
4 Sokol Braväcovo 7 4 0 3 36:19 12
5 ŠK Hrochoť 6 4 0 2 24:15 12
6 Tatran VLM Pliešovce 6 3 2 1 9:5 11
7 Družstevník Podzámčok 6 3 1 2 12:15 10
8 Sitno Banská Štiavnica 7 2 2 3 15:12 8
9 ŠK Selce 6 2 0 4 14:20 6

10 OFK Slovenská Ľupča 6 2 0 4 7:19 6
11 Družstevník Látky 7 1 1 5 6:15 4
12 OŠK Stožok 7 1 1 5 8:35 4
13 ŠKF Kremnica 7 1 0 6 8:25 3

1 LAFC Lučenec 7 5 1 1 30:6 16
2 MFK Strojár Krupina 7 5 1 1 16:9 16
3 FTC Fiľakovo 6 5 0 1 22:2 15
4 MFK Detva 5 5 0 0 19:4 15
5 Sitno Banská Štiavnica 7 5 0 2 22:9 15
6 1. FK Horehron Závadka n. Hr. 6 4 0 2 15:12 12
7 MŠK R. Sobota 6 3 1 2 13:16 10
8 FK Mesta Tornaľa 7 3 0 4 16:16 9
9 CSM Tisovec 7 2 2 3 9:11 8

10 MFK Žarnovica 7 2 0 5 16:18 6
11 MFK Nová Baňa 7 2 0 5 18:22 6
12 SKLOTATRAN Poltár 7 2 0 5 8:12 6
13 ŠK PARTIZÁN Čierny Balog 6 0 1 5 7:22 1
14 MFK Revúca 7 0 0 7 3:55 0

1 Fatran Dolná Tižina 10 6 3 1 16:12 21
2 FK Čadca 10 6 2 2 17:12 20
3 MŠK Žilina B 9 6 1 2 28:7 19
4 Tatran Krásno nad Kysucou 10 5 3 2 16:11 18
5 FK 34 Brusno - Ondrej 9 5 2 2 18:9 17
6 MFK Banská Bystrica 9 5 2 2 14:15 17
7 ŠK Závažná Poruba 9 5 1 3 16:12 16
8 Baník Kalinovo 9 3 5 1 11:4 14
9 KINEX Bytča 10 4 2 4 19:15 14

10 Družstevník Liptovská Štiavnica 10 4 1 5 20:12 13
11 MŠK Kysucké Nové Mesto 10 3 2 5 14:16 11
12 MFK Nová Baňa 9 2 4 3 13:14 10
13 FK Pohronie Žiar n. Hr. / D. Ždaňa B 10 3 1 6 10:19 10
14 Sitno Banská Štiavnica 9 3 0 6 13:19 9
15 CSM Tisovec 10 1 0 9 6:20 3
16 MFK Lokomotíva Zvolen 9 0 1 8 2:36 1

34.ročník medzinárodných plaveckých 
pretekov Štúrovské stovky – 1.9.2012

Spomedzi 34 oddielov zo 4 
krajín – Slovensko, Česko, 
Maďarsko, Srbsko sa naši 
reprezentanti umiestnili 
nasledovne:

Šimon Ernek
100 m prsia   13.      1,43,01
100 m motýl   15.      1,48,20
100 m voľ.spôsob   16.      1,25,90
Dalibor Daniel Orság
100 m prsia   6.      1,26,38
100 m znak   7.      1,25,57
100 m voľn.spôsob   11.      1,09,29

Jakub Longauer
100 m prsia   13.     1,33,21
100 m znak   11.     1,20,63
100 m motýľ   13.     1,20,13
100 m voľ. spôsob 16.     1,09,32
Marián Adamský
100 m prsia   4.     1,14,61
100 m znak    4.     1,09,61
100m motýľ   5.     1,04,84
100 m voľ.spôsob   4.     1,0032
Konečný Marek
100 m prsia   7.         1,21,81
100 m znak   10.       1,19,78
100 m motýľ   9.       1,21,21
100 m voľ. spôsob   11.      1,07,64
Dárius Doletina
100 m prsia   9.    1,31,25
100 m znak   9.     1,18,99
100 m motýľ   7.     1,16,17

100 m voľ.sp.   10.      1,07,51
Ján Čamaj
100 m znak   5.      1,10,92
100 m voľ.sp.   7.      1,01,27
Paulína Lepáčeková
50m prsia   8.      53,43
50 m znak   18.       58,81
50 m voľ.sp.   17.       49,57
Michaela Beracková
100 m prsia   8.     1,37,18
100 m znak   8.       1,27,36
100 m motýľ   4       1,29,14
100 m voľ.sp.  6.       1,13,84
Monika Maruniaková
100 m prsia   3.        1,27,58
100 m znak   3.        1,18,93
100 m motýľ   3.       1,17,88
100 m  voľ.sp.  5.       1,12,47

Táňa Adamská

Prenájom kancelárskych - sklado- �
vých 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 Kal- �
váriou, tel.č.: 0903 517 868

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

Predám na Povrazníku v bytovom  �
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 

Dám do prenájmu 1 – izbový byt v  �
Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 762 039

Hľadám spolubývajúcu do 3-izbové- �
ho bytu na sídl. Drieňová, Ul. L. Svo-
bodu 15, ihneď, tel.č.: 0917 972 367

Predaj triedeného dekoratívneho  �
a funkčného kameňa, štrku a posy-
pového materiálu pre základy budov, 
cesty a záhrady, tel.č.: 0910 410 410

Ponúkame na predaj stavebný, zá- �
sypový kameň a dunajský štrk. Tel.č.: 
0911 343 051, 0911 343 052

Predám suché palivové drevo, napí- �
lené, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

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

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

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

Výhodne predám kancelársky ná- �
bytok, tel.č. 0903 800 874

Predám Škodu 120 LS, platné EK  �
a TK, ťažné zariadenie + náhrad-
né 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 

Predám piecku ,,Peterku" na pev- �
né palivo. Cena 50 eur, tel.č.: 0918 
996 465

reality

služby

inzercia
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Predaj nových jabĺk
z ovocného sadu  

Svätý Anton

Pracovný deň: 8:00 - 15:00
Každú sobotu: 8:00 - 12:00

Predajné miesto: 
Zigmund šachta klimatizovaná 

hala na uskladnenie (oproti 
zámočníctvu Ruckschloss)

0907 800 700
0905 554 433

I. trieda: 0,50 €
II. trieda: 0,30 €
padavky: 0,08 €

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

0940 802 977

Prerábanie bytov
a bytových jadier

0940 802 977

M-fashion
Ul. Kammerhofská 12

(vedľa Jazz caff é)
Obchod s pánskym a dámskym 

textilom a úplne novým
sortimentom tovaru za super ceny! 

Tešíme sa na Vás!

zakladanie a zmeny
v obchodných
spoločnostiach

RÝCHLO a LACNO
založenie s.r.o. už od 315 €
zmeny v s.r.o. už do 149 €

ceny vrátane všetkých poplatkov
0948 188 000
0904 576 822


