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Banská Štiavnica má od 
septembra k dispozícii elek-
tronické aukcie. Samospráva 
si od toho sľubuje ušetrenie 
verejných fi nancií v oblasti 
obstarávania až do výšky 12%. 

E-aukcie vyhralo mesto od spoloč-
nosti DATALAN na poslednej kon-
ferencii ZMOS-u ako jedno z troch 
vyžrebovaných miest a obcí. S verej-
nými fi nanciami môže mesto teraz 
nakladať omnoho transparentnejšie 

a efektívnejšie. „Za najväčší prínos 
považujem ušetrenie fi nančných ná-
kladov, ale aj ušetrenie času. Tak isto 
očakávame zvýšenie transparent-
nosti pri celom procese verejného 
obstarávania,“ hodnotí Mgr. Nadež-
da Babiaková, primátorka mesta. 

„Elektronické aukcie chceme pra-
videlne využívať už od roku 2012, a 
to hneď pri viacerých verejných ob-
starávaniach“, dopĺňa Babiaková. 
Okrem Banskej Štiavnice sa z novej 
služby môžu tešiť aj Fiľakovo a obec 
Šenkvice. 

O zavedení elektronických auk-
cií mesto uvažovalo už v minulos-
ti. Služba od spoločnosti DATALAN 
nie je fi nančne ani logisticky nároč-
ná, ide o jednoduchý prenájom sof-

tvéru. Výhra tohto softvéru zname-
ná pre mesto ušetrené prostriedky, 
no omnoho viac samospráva ušetrí 
pri samotnom elektronickom ob-
starávaní. 

E-aukcie sú jedným zo základných 
štyroch pilierov Digitálneho mesta® 
spoločnosti DATALAN, do ktorých 
patrí aj samosprávami obľúbený mo-
dul Digitálne zastupiteľstvo, Elektro-
nické formuláre či Povinné zverejňo-
vanie zmlúv, faktúr a objednávok. V 
blízkej budúcnosti DATALAN plánu-
je zaviesť aj modul s názvom Život-
né situácie, ktorý bude slúžiť obča-
nom na elektronickú komunikáciu 
so samosprávami v prípade svadby, 
narodení dieťaťa, zmeny bydliska, či 
mnohých iných situácií.  	3.str.

Štiavnica e-aukciami ušetrí
Elektronické aukcie chceme využívať už od roku 2012, hneď pri viacerých verejných obstarávaniach

V roku 2009 Mesto Banská 
Štiavnica získalo od Minis-
terstva hospodárstva SR 
v zastúpení Slovenskou 
inovačnou a energetickou 
agentúrou, nenávratný 
fi nančný príspevok na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia 
na sídlisku Drieňová. 

V prvej polovici roku 2009 bolo 
vypísané verejné obstarávanie na 
rekonštrukciu verejného osvetle-
nia, ktoré bolo zrušené z dôvodu, 
že výber zhotoviteľa na zákazku ne-
prebehol v zmysle uplatnenia zá-

kladných princípov verejného ob-
starávania a ochrany hospodárskej 
súťaže. V auguste 2010 bola zverej-
nená druhá výzva na predkladanie 
ponúk na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. 

Na výzvu zareagovalo predlože-
ním ponuky osem uchádzačov. Po 
vyhodnotení predložených ponúk 
a zaslaní informácií z vyhodnote-
nia ponúk zúčastneným uchádza-
čom, bolo technické riešenie defi -
nované v projektovej dokumentácii 
s názvom "Technicko - ekonomická 
analýza a projekt verejného osvetle-
nia".  	3.str.

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia na Drieňovej

Použitím LED svietidiel je možné ušetriť až 60% energie pri zachovaní 
svetleného výkonu a znížiť emisie CO2 o viac ako 170kg/rok v porovnaní 
s klasickými ortuťovými a vysokotlakovými sodíkovými výbojkami.
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Vážený pán minister, 
prijatím zákona č. 58/1998 Z.z., 

ktorým bol novelizovaný zákon č. 
51/1988 Zb. došlo okrem iného aj 
k určeniu súčasných orgánov štát-
nej banskej správy. Ústredným or-
gánom štátnej banskej správy je 
MH SR, bol zriadený Hlavný banský 
úrad so sídlom v Banskej Štiavnici, 
ústava piatich Obvodných banských 
úradov zostala zachovaná. Hlavný 
banský úrad pôsobí v súlade so zá-
konom v Banskej Štiavnici, na Ul. 
Kammerhofská 25.

O zriadení a postavení Sloven-
skej banskej komory bolo rozhod-
nuté prijatím zákona č. 59/1998 
Z.z., ktoré v ust. § 2, odst.1 uvádza, 
že Slovenská banská komora sa zria-
ďuje so sídlom v Banskej Štiavnici. 
Toto ustanovenie však splnené ne-
bolo. Slovenská banská komora ne-
začala svoju činnosť podľa prijatého 
zákona. V právnom stave je vedená 
a zverejňovaná aj na stránkach in-
ternetu so sídlom v Banskej Štiavni-
ci, s tým, že úrad komory je v Prievi-
dzi na Ul. Matice Slovenskej 10.

Sme presvedčení, že banícka mi-
nulosť a tradície baníctva, boli jed-
ným z dôvodov, prečo pri schva-
ľovaní sídla Hlavného banského 
úradu ako i Slovenskej banskej ko-

mory bolo rozhodnuté práve o mes-
te Banská Štiavnica. Zástupcovia 
mesta ako i obyvatelia poukazu-
jú na túto skutočnosť a žiadajú, 
aby úrad Slovenskej banskej komo-
ry pôsobil v schválenom sídle t.j. v 
Banskej Štiavnici. Súčasný stav nie 
je v súlade so zákonom. 

Na výkon pôsobnosti Slovenskej 
banskej komory v praxi má Banská 
Štiavnica a jej okolie dostatok inte-
lektuálneho potenciálu, ktorý by bol 
schopný plnohodnotne plniť úlohy a 
ciele Slovenskej banskej komory, tak, 
ako ich mal zákonodarca na mysli.

Pokiaľ sa týka konkrétneho mies-
ta pre pôsobenie Slovenskej ban-
skej komory ponúkame pre tento 
účel budovu, do ktorej tento úrad 
historicky patrí a to objekt tzv. Bel-
házyovského domu na Ul. A. Slád-
kovičova č. 51/1, centrum Banskej 
Štiavnice. V tejto budove sa zasvä-
covali do tajov baníctva študenti Ba-
níckej akadémie v Banskej Štiavnici, 
aby využívali svoje vedomosti ďalej.

Verím, vážený pán minister, že 
požiadavku Mesta Banská Štiavnica 
prehodnotíte a vybavíte kladne. 

S úctou a želaním veľa úspechov 
v náročnej práci

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

List ministrovi 
hospodárstva SR

Prehľad žiakov
Prehľad počtu žiakov za mesto 
a okres Banská Štiavnica, v 
školskom roku 2011/12.
Stav k 15. septembru 2011

Základné školy 

škola / zriaďovateľ
počet 
žiakov 

2011/12

počet 
žiakov 

2010/11
rozdiel

ZŠ Jozefa Horáka / 
Mesto B.Štiavnica 479 484 -5

ZŠ Jozefa Kollára / 
Mesto B.Štiavnica 236 250 -14

Cirkevná ZŠ / Rím-
skokat. cirkev, Bis-
kupstvo B.Bystrica

190 191 -1

Špeciálna ZŠ / KŠÚ 
B.Bystrica 30 30 0

ZUŠ / 
Mesto B.Štiavnica 359 274 +85

Obecné ZŠ
Banská Belá 119 117 +2
Štiavnické Bane 106 105 +1
Sv.Anton 102 105 -3
Prenčov 23 39 -16

Materské školy
Obecné MŠ: B.Belá 36; Št.Bane 36; 
Sv.Anton 25; Prenčov 23; Ilija15; 
Podhorie11; Baďan 10 detí.

materská škola / 
zriaďovateľ

počet 
detí 

2011/12

počet 
detí 

2010/11
rozdiel

MŠ 1.mája / Mesto 
B.Štiavnica 125 123 +3

Bratská / Mesto 
B.Štiavnica 105 106 -1

Mierová / Mesto 
B.Štiavnica 48 42 +6

Štefultov / Mesto 
B.Štiavnica 16 15 +1

Cirkevná MŠ / Rím-
skokat. cirkev, Bis-
kupstvo B.Bystrica

46 26 +20

Nezábudka, OZ 
Kruh 26 26 0

Zariadenia záujmových aktivít 
mimo vyučovania

Centrum voľného času Banská  -
Štiavnica: 846 klientov v 68. zá-
ujmových útvaroch

Školské stredisko záujmovej čin- -
nosti pri SKŠ sv. Františka Assis-
kého: 248 žiakov

Školské stredisko záujmovej čin- -
nosti pri ZŠ Štiavnické Bane: 106 
žiakov

PaedDr.Ebert, Školský úrad

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

3. októbra - Pracovná porada k 
príprave podujatia Akademici. 

Pracovné stretnutie k proble-
matike Technických služieb, m. p.

Slávnostné prijatie p. Heleny 
Podrackej pri príležitosti jej vý-
znamného životného jubilea. 

Pracovné rokovanie so zástup-
cami spoločnosti Bytová sprá-
va, s.r.o.

Účasť na posedení pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším, kto-
ré zorganizovala Živena - spolok 
slovenských žien. 

4. októbra - Gremiálna porada 
vedenia Mesta Banská Štiavnica, 
vedúcich oddelení MsÚ a zástup-
cov mestských spoločností. 

Individuálne pracovné stretnu-
tia s obyvateľmi. 

Uskutočnila sa príprava krí-
zových štábov obcí 2011 okresu 
Banská Štiavnica. 

Pracovné stretnutie s poslan-
cami Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Štiavnici. 

 
5. októbra - Pracovné rokovanie 
k investičným akciám, územné-
mu plánu a k rozpočtu. 

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie primátorov a starostov Ban-
skobystrického a Žilinského kraja. 

6. októbra - Zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Banskej 
Štiavnici. 

7. októbra - Pracovná porada k 
riešeniu problematiky cestovné-
ho ruchu.

Slávnostné prijatie banských 
inžinierov – veteránov pri príleži-
tosti podujatia Akademici v Ban-
skej Štiavnici 2011.

8. októbra - Účasť na poduja-
tí Akademici v Banskej Štiavnici 
2011 pri príležitosti 10. výročia 
podpisu Deklarácie pokračovate-
ľov duchovného dedičstva Baníc-
kej akadémie v Banskej Štiavnici. 

Andrea Benediktyová 

Požívanie alkoholu
Dňa 19. septembra 2011 hliad-

ka Mestskej polície vykonala v 
Banskej Štiavnici kontrolu v po-
hostinstvách, reštauráciách a 
baroch, ktorá bola zameraná 
na požívanie alkoholu osobami 
mladšími ako 18 rokov a požíva-
nie alkoholu na verejnosti. Ziste-
né prípady boli riešené v zmysle 
priestupkového zákona. 

Dňa 20. septembra 2011 o 
11:15 v Banskej Štiavnici na síd-
lisku Drieňová pred predajňou 
CBA hliadka Mestskej polície vy-
konala kontrolu Š.K., ktorý po-
žíval alkohol na verejnosti a bol 
zjavne pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov. Menovaný bol po-
stihnutý v zmysle zákona o prie-
stupkoch a miesto opustil. 

Pomoc pri požiari
Dňa 20. septembra 2011 o 

20:31 hliadka Mestskej polície 
vykonala asistenciu na požiada-
nie Rýchlej zdravotnej služby na 
mieste požiaru v Banskej Štiavni-
ci na Ul. Pletiarska. Požiar vzni-
kol od horiacej cigarety, násled-
kom čoho došlo k popáleninám u 
osoby R.K. 

Dňa 21. septembra 2011 o 
13:30 hliadka Mestskej polície v 
rámci kontrolnej činnosti zistila, 
že v Banskej Štiavnici na sídlisku 
Drieňová Ul. Bratská sa nachádza 
osoba T.Š., ktorá je zjavne pod 
vplyvom alkoholických nápojov 
a vzbudzuje verejné pohoršenie. 
Vec bola vybavená v zmysle prie-
stupkového zákona a menovaný 
uvedené miesto opustil. 

Upozornenie predajcom 
alkoholických nápojov

Mestská polícia Banská Štiav-
nica týmto upozorňuje všetkých 
predajcov alkoholických nápo-
jov na dodržiavanie zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch a 
zákona č. 219/1996 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, ktoré zakazujú predaj 
alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18 rokov a osobám 
zjavne ovplyvneným alkoholom. 
Kontroly tohto charakteru bude 
Mestská polícia vykonávať pravi-
delne.  Mgr. Vladimír Kratoš 

náčelník MsPo 
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�1.str. Moduly je možné pre-
najať si komplexne aj jednotlivo 
na neurčitý čas, podľa individu-
á-lnych potrieb danej samosprá-
vy. Výhody prenájmu spočívajú 
nielen v úspore prostriedkov, 
keďže fi nančne nenáročný pre-
nájom nezaťaží miestny rozpo-
čet, ale aj v jednoduchosti apli-
kácie a používania riešenia, 
vďaka čomu mesto nepotre-
buje investovať do odbor-
ných školení a náročných 
technológií. 

Služba Digitálne mesto® získala 
dve ocenenia ITAPA 2009, víťazstvo 
v kategórii "Najlepšia prípadová 

štúdia" za Digitálne zastupiteľstvo 
v Košiciach a čestné uznanie v ka-
tegórii "Zlepšovanie procesov" za 

Digitálne zastupiteľstvo a Ma-
nažment aktivít v meste Martin. 
Okrem toho získala aj ocenenie 
Zlatý erb v kategórii "Najlepšia 
elektronická služba samospráv" 
za digitalizáciu zasadania mest-
ského zastupiteľstva v meste 
Martin.

Viac informácií o elektronic-
kých aukciách, ako aj o ďalších 

moduloch Digitálneho mes-
ta® sa predstavitelia miest a 

obcí dozvedia na konferen-
cii DATALAN DIGITÁLNE 

MESTO, ktorá sa uskutoční už 12. 
októbra 2011 vo Vyhniach.

Ivana Dorozlo

Štiavnica e-aukciami ušetrí

Po dvojmesačnej prestávke 
Komisia rozvoja a výstavy 
mesta opäť zasadala. 
Zasadnutie sa konalo dňa 27. 
septembra 2011. 

Hlavným bodom programu bolo 
prerokovanie informatívnej správy 
o prebiehajúcich prácach na objek-
te Kalvárie. Členovia komisie spojili 
prerokovanie tohto bodu aj s miest-
nou obhliadkou Kalvárie, ktorou ich 
sprevádzal za Kalvársky fond Mgr. 
Martin Macharik. 

Komisia sa zaoberala aj informa-
tívnou správou o prebiehajúcich 

prácach na Akademickej ulici a in-
formatívnou správou o prebiehajú-
com verejnom obstarávaní na zá-
kazku "Park pri pamätníku Pomníka 
padlých – ulica Kammerhofská". V 
bode rôzne sa komisia zobrala ob-
novou rodinného domu na Vodá-
renskej ulici. K tomuto bodu prija-
la uznesenie, v ktorom odporučila 
mestu zriadiť útvar hlavného archi-
tekta mesta alebo výkonom tejto 
funkcie niekoho poveriť.

Komisia si schválila plán práce svo-
jej činnosti na II. polrok 2011. V ok-
tóbri sa komisia plánuje zaoberať 
územným plánom zón mesta, úpra-

vou priestoru pred bývalou Tabako-
vou továrňou a okolia Frauenber-
gu, ako aj prípravou na zimnú držbu 
v centre mesta. Na november si ko-
misia naplánovala kontrolu postupu 
výstavby nájomných bytov na sídlis-
ku Drieňová, riešenie parkoviska pod 
Novým zámkom, informatívnu sprá-
vu k projektu VITO a správu o postu-
pe úprav verejných priestranstiev. 
V decembri sa chce komisia zaobe-
rať prípravou plánu investičnej vý-
stavby a údržby pre rok 2012, územ-
ným plánom mesta, lokalitou Šobov 
a zhodnotením svojej činnosti počas 
roka 2011.  Sidónia Kiripolská

Zo zasadnutia Komisie 
rozvoja a výstavby mesta 

- 7. októbra 2011 8:00 - 17:00 bude 
prerušená dodávka el.energie na uli-
ciach: A.Gverkovej 6 a 9, Mládež-
nícka 21-24, Športová 1-9, 2012 a 
2026, Pletiarska 1-8 , Zvonová 6 -30, 
Družstevná 1-12, Údolná 1-6, 844 a 
1835, L.Podjavorinskej 9 a S.H.Va-
janského 7. Dipečing VN/NN ZH

Oznam SSE

polícia
informuje

�1.str. Bolo však uchádzačmi spo-
chybnené a označené ako rozporu-
plné. Následne bol zrušený postup 
zadávania podprahovej zákazky aj v 
opakovanom verejnom obstaráva-
ní pre technické nedostatky v pro-
jektovom riešení rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia a nepodarilo sa 
obstarať zhotoviteľa tejto rekon-
štrukcie. 

Mesto Banská Štiavnica po via-
cerých konzultáciách v Slovenskej 
energetickej a inovačnej agentúre 

muselo pristúpiť k zmene technic-
kého riešenia, t.j. k zmene celej pro-
jektovej dokumentácie na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia na 
sídlisku Drieňová tak, aby v nasle-
dujúcom období 5 rokov, odo dňa 
realizácie projektu a pri predklada-
ní monitorovacích správ nemuselo 
Mesto Banská Štiavnica vrátiť zís-
kaný nenávratný fi nančný príspe-
vok. 

Slovenskú energetickú a inovač-
nú agentúru Mesto Banská Štiavni-

ca požiadalo najprv o zmenu termí-
nov realizácie a následne o zmenu 
technického riešenia verejného 
osvetlenia na sídlisku Drieňová. V 
súčasnej dobe prebieha na Minis-
terstve hospodárstva SR schvaľo-
vanie žiadostí o zmenu technického 
riešenia a v prípade kladnej odpo-
vede, Mesto Banská Štiavnica vypí-
še verejné obstarávanie na dodanie 
prác na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia a pristúpi k samotnej re-
alizácii.  Zuzana Kladivíková

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia na Drieňovej

Softvér e-aukcie vyhralo mesto na poslednej konferencii ZMOS-u

Krádež vlámaním
Na základe vyšetrovania povere-

ný policajt OO PZ Banská Štiavni-
ca začal trestné stíhanie pre prečin 
krádeže podľa § 212/2a Trestného 
zákona voči neznámemu pácha-
teľovi, ktorý v čase od 26. augus-
ta 2011 do 28. augusta 2011 vyko-
nal krádež vlámaním do stavby na 
Ulici SNP a to tak, že doposiaľ ne-
zisteným  predmetom vypáčil pet-
licu na dverách na prízemí stavby, 
vošiel do vnútorných priestorov 
odkiaľ odcudzil 1 ks rozvádzača 
na riadenie podlahového kúrenia, 
50m2 polystyrénu, následne pre-
šiel do technickej miestnosti od-
kiaľ odcudzil 1 ks vodného fi ltera, 
1 ks trubky na podlahové kúrenie 
a 2 ks geberitu. Následne prešiel k 
otvoru na strope, kde odcudzil 1 ks 
rozvádzača na riadenie podlahové-
ho kúrenia. Majiteľovi stavby A. M. 
spôsobil škodu odcudzením vecí vo 
výške 2000,- €.

Na základe vyšetrovania pove-
rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
prečin krádeže podľa § 212/2a 
Trestného zákona voči neznáme-
mu páchateľovi, ktorý v čase od 
17:00 dňa 24. septembra do 5:45 
dňa 26. septembra 2011 vykonal 
krádež vlámaním do Materskej 
školy vo Svätom Antone a to tak, 
že doposiaľ nezisteným spôsobom 
a predmetom otvoril uzamknu-
té vchodové dvere a odcudzil 1 ks 
práškový hasiaci prístroj, ktorým 
postriekal z vnútra celú materskú 
školu a odhodil ho na zem pred 
školou. Z priestorov spálne v ma-
terskej škole odcudzil 1 ks DVD 
prehrávač, 1 ks LCD monitor 1 ks 
LCD televízor nezistených značiek 
a výrobných čísel, čím vznikla ško-
da obci Svätý Anton na odcudze-
ných veciach vo výške 710,- € a na 
poškodenom majetku 70,-€. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ Obvodného oddelenia PZ
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V rámci výjazdu poslancov 
Národnej rady Slovenskej 
republiky, ministrov, 
štátnych tajomníkov za KDH, 
v Banskobystrickom kraji, 
ktorý sa konal 26. septembra 
2011, navštívili naše mesto a 
okres podpredseda Národnej 
rady Slovenskej republiky 
Pavol Hrušovský, vedúci 
Úradu Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, Peter Mach a 
poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky Marián 
Kvasnička. Ich program mal 
odbornú i politickú časť.

Podpredseda parlamentu, Pa-
vol Hrušovský svoj pobyt v Banskej 
Štiavnici začal návštevou Sloven-
ského vodohospodárskeho podni-
ku, š.p., a pracovným rokovaním s 
jeho generálnym riaditeľom, Danie-
lom Kvocerom. Potom besedoval so 
žiakmi a študentmi Katolíckej spo-
jenej školy, nielen o politických té-
mach, ale zahral si s nimi minifut-
bal. Ocenil modernizáciu školy a 
úroveň jej vybavenia. 

Peter Mach, rokoval s primátor-
kou mesta, prednostkou Mestské-
ho úradu, zástupcami Združenia 
turizmu, členmi Komisie obcho-

du služieb a cestovného ruchu v 
penzióne Nostalgia o aktivitách 
a možnostiach našej samosprá-
vy pri zakladaní Oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu a prínose 
pripravovaného zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky o cestov-
nom ruchu, pre banskoštiavnický 
región. Pri rokovaní boli predlože-
né, náležite zdôvodnené, konkrét-
ne návrhy na zlepšenie podmienok 
pre podporu cestovného ruchu. Ta-
kým je podnet na zjednodušenie 
evidencie pri ubytovaní turistov zo 
štátov Európskej únie a schengen-
ského priestoru. Pripravovaná kon-
ferencie Horská cyklistika ako fak-
tor miestneho rozvoja cestovného 
ruchu, ktorá sa uskutoční v našom 
meste v októbri, je tiež vhodným 
príkladom ďalšieho využívania 
prostredia Banskej Štiavnice na 
usporiadanie odborných podujatí 
o cestovnom ruchu. Ďalšími návrh-
mi sú, zaradenie rekonštrukcie ces-
ty I/51 (Hronská Breznica – Banská 
Štiavnica – Hontianske Nemce) do 
Zoznamu rekonštrukcií ciest I. trie-
dy vedúcich k významným lokali-
tám cestovného ruchu, zachovanie 
prevádzky železničnej trate Hron-
ská Dúbrava – Banská Štiavnica a 
podpora aktivít Občianskeho zdru-
ženia Štokovec v priestore železnič-

nej stanice. Tiež návrh, aby pri tvor-
be národného referenčného rámca 
pre nasledujúce programovacie ob-
dobie boli preferované možnos-
ti fi nancovania do infraštruktúry 
cestovného ruchu, s osobitným dô-
razom na lokality UNESCO, požia-
davka na zlepšenie podmienok fi -
nancovania Slovenského banského 
múzea, významného subjektu ces-
tovného ruchu nadnárodného cha-
rakteru.

Poslanec Marián Kvasnička v tom 
čase absolvoval návštevu obce Sv. 
Anton. Položil kyticu k buste Mons.
Michala Buzalku, biskupa a trpite-
ľa za vieru. Zoznámil sa s aktivita-
mi Ranča Nádej a Starého hostinca, 
poskytujúcimi služby návštevní-
kom obce a regiónu.

Následne Pavol Hrušovský a Pe-
ter Mach s neskrývaným záujmom, 
v sprievode riaditeľa SBM, absol-
vovali prehliadku areálu a expozí-
cií Starého zámku. Potom sa stretli 
v Art café s členmi, sympatizantmi 
KDH a občanmi v diskusii, ktorej 
dominovala téma Eurovalu, uvede-
nie cesty R1 do prevádzky a aktuál-
nych tém slovenskej politiky. Pavol 
Hrušovský ukončil návštevu ban-
skoštiavnického okresu účasťou na 
večernej sv. omši v Banskej Belej.

Okresné centrum KDH

Návšteva v Banskej Štiavnici

Hünenberský Spolok part-
nerstva s Banskou Štiavnicou 
usporiadal 23. septembra 
večierok s názvom Ahoj 
Štiavnica. Prítomných bolo 
asi 50 hostí, medzi inými 
aj Jeho Eminencia pán Ján 
Foltín, veľvyslanec Slovenskej 
republiky vo Švajčiarsku. 
Akordeónové duo dotváralo 
svojou hudbou príjemnú 
atmosféru večera.

Predseda spolku, pán Richard Ae-
schlimann, so starostkou Hünen-
bergu, pani Regulou Hürlimanno-
vou, privítali čestných hostí. Pán Ján 
Foltín pochválil angažmán obce Hü-
nenberg a aktivity Spolku partner-
stva a srdečne sa za to poďakoval. 
Podľa jeho slov sú predseda spolku a 
všetci angažovaní verejnými vyslan-
cami dobrej zmysluplnej veci.

Podujatie začalo pravou slo-
venskou večerou – lebo aké jedlo 
by bolo "slovenskejšie" ako haluš-
ky? Kuchynská čata, v zložení pani 
Pia Aeschlimannová, pani Zuza-
na Sarnovská a pán Štefan Sarnov-
ský vykúzlila dva druhy halušiek – 
bryndzové a furmanské – za čo si 
vyslúžila veľký potlesk.

Pán Aeschlimann ďalej pokra-
čoval v sprevádzaní večera. Najprv 
ukázal obrazy z Banskej Štiavnice, 
ktoré nafotili hünenberskí cestova-
telia v júli tohto roku. Prezentácia 
sprostredkovala živý a mnohotvár-
ny obraz dnešnej Štiavnice. Nasle-
dovali krátke príbehy a reminiscen-
cie rôznych štiavnických autorov 
s témou Námestia svätej Trojice, a 
to úryvky kníh "Krátke listy jedné-
mu mestu" Magdy Vášáryovej, "Ako 
sme tu žili" Vladimíra Bártu, a "Dé-
mon mesta" Milana Augustína.

Potom pán Aeschlimann predsta-
vil dejiny partnerstva medzi mesta-
mi Banská Štiavnica a Hünenberg, 
t.j. aktivity, ktoré sa uskutočnili v 
priebehu siedmych rokov partner-
stva – a tých bolo neobyčajne veľa: 
Pravidelné vzájomné návštevy, 
priateľské futbalové zápasy, výsta-
vy fotografi í, predstavenie diapozi-
tívnej šou Hünenberg sa predsta-
ví, fi nančný príspevok pre obnovu 
Kalvárie, školské kontakty, škol-
ský tábor v Banskej Štiavnici, vý-
stup hudobného súboru v amfi teát-
ri Banskej Štiavnice, výstup skupiny 
Sitňan v Hünenbergu atď.

Na záver si prítomní otestova-
li svoje znalosti o Banskej Štiavnici 
a tí, ktorí poznali odpovede, vyhra-
li pekné ceny.

Bol to skutočne príjemný, veselý 
a úspešný večierok v kruhu priate-
ľov. Richard Aeschlimann

Večierok v Hünenbergu

Členovia a priaznivci SZŤP v 
Banskej Štiavnici sa na rozlúčku s 
tohtoročnou turistickou sezónou 
vydali na trasu ďalším nádherným 
kútom Štiavnicka po trase Červe-
ná studňa – Hadová – tajch Banky 
– obec Banky.

Za slnečného a príjemného po-
časia absolvovalo túto prechádzku 
31 účastníkov. Ivan Madara

Účastníci prechádzky na Bačian-
skom tajchu. foto archív autora

Ukončenie 
turistickej 
sezóny

30.9.2011 som v skorých ran-
ných hodinách prichádzal do Ban-
skej Štiavnice, kde som sa mal zú-
častniť dôležitej konferencie. V 
jednej úzkej neosvetlenej ulici som 
sa dostal do problémov.

S osobným automobilom som 
zapadol do otvoru vedľa cesty. Ak-
tivoval som výstražné osvetlenie a 
začal stopovať okoloidúce autá. Mal 
som šťastie v nešťastí, zastavila pri 
mne sympatická vodička. Okamži-
te zatelefonovala hasičom, ktorí jej 
po telefonickom zhodnotení situá-
cie odporučili zavolať odťahovku. 
Uvažoval som, koľko ma tento zá-
sah bude stáť času a prostriedkov. 
Pani sa po chvíli vrátila aj s pomo-
cou. Dozvedel som sa, že ide o štu-
dentov a zamestnancov z neďale-
kého internátu Strednej lesníckej 
školy. Bolo studené ráno, pár mi-
nút po šiestej a niektorí študen-
ti dobehli ešte v nočných úboroch. 
Spolu s pánom vychovávateľom 
nadvihli môj automobil a vytlači-
li ho späť na cestu. Všetko prebeh-
lo tak hladko a rýchlo, že som ne-
stihol ani poďakovať. V mestských 
novinách, ktoré som si tiež privie-
zol domov, som našiel vhodnú rub-
riku. Robím to teda dodatočne a 
medzi spomienky na historickú 
Banskú Štiavnicu si ukladám aj ten-
to zážitok. Ďakujem.

Jiří K. z Uherského Brodu 

Nestihol som 
poďakovať

7 ročné partnerstvo medzi Banskou Štiavnicou a Hunenbergom
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Štiavnická Stredná priemy-
selná škola chemická (SPŠ 
Samuela Stankovianskeho) 
bola v minulosti považovaná 
za najlepšiu na Slovensku. 
Vychovala stovky výborných 
odborníkov, ktorí sa bez 
problémov dostávali na 
vysoké školy a uplatnili sa 
v chemických závodoch v 
celom Československu. O 
dnešnej situácii na tejto škole 
nám porozprával jej súčasný 
riaditeľ Ing. Ján Totkovič

Úpadkom chemického priemys-
lu na Slovensku poklesol záu-
jem o chemikov, a tak ste muse-
li uvažovať aj o iných študijných 
odboroch. Môžete ich priblížiť 
našim čitateľom?

Úpadkom chemického priemyslu 
na Slovensku samozrejme poklesol 
aj záujem žiakov o štúdium ponúka-
ných chemických odborov, hoci po-
nuka bola pestrá – biotechnológia, 
monitorovanie životného prostre-
dia, sanácia životného prostredia. 

Od školského roku 1993/1994 
sme otvorili nechemický študijný 
odbor odevníctvo a TIS s odborným 
zameraním chémia a od školského 
roku 1994/1995 sme ponuku rozší-
rili o odbor potravinárstvo, odbor-
né zameranie potravinár – kvalitár.

Po rozdelení Československa, 
keďže jediný študijný odbor kon-
zervovanie a reštaurovanie papiera 
bol na Priemyselnej škole grafi ckej 
v Prahe, sme boli oslovení Minis-
terstvom školstva SR, ako škola s 
vynikajúcim chemickým zázemím, 
aby sme podobný študijný odbor 
otvorili na našej škole. Preto sme od 
školského roku 1995/1996 zavied-
li konzervátorské a reštaurátorské 
práce, odborné zameranie papier, 
staré tlače a knižné väzby. Súčasne s 
ním sme otvorili aj textilný umelec-
ký odbor textilné výtvarníctvo.

Dnes, keď sme sa spojili s SPŠ S. 
Mikovíniho (bývalou baníckou ško-
lou), sa udržali všetky naše živo-
taschopné odbory chemické, geo-
detické, so zameraním na životné 
prostredie a ponuku umeleckých od-
borov sme rozšírili za posledné roky 
o študijné odbory: propagačné vý-
tvarníctvo, propagačná grafi ka, di-
zajn – grafi cký a priestorový dizajn. 
Takže v súčasnosti počet našich žia-
kov študujúcich v umeleckých odbo-
roch je skoro vyrovnaný s počtom 
žiakov technických odborov. 

Čo prinieslo okrem zmeny ná-
zvu školy zlúčenie so Strednou 
priemyselnou školou S. Miko-
víniho v r. 2008?

Žiaci a učitelia pôvodnej SPŠ Sa-
muela Mikovíniho sa presťahovali 
do areálu SPŠ Samuela Stankovian-
skeho a od 1.9.2008 tvoríme jednu 
školu pod názvom Stredná priemy-
selná škola Samuela Mikovíniho. 
Pripravili sme im vhodné podmien-
ky, aby výučba ich študijných odbo-
rov – geodézia, kartografi a a katas-
ter, životné prostredie, polytechnika 
a konzervátorstvo a reštaurátor-
stvo so zameraním na omietky a 
štukovú výzdobu mohla kontinuál-
ne pokračovať v našich priestoroch. 
Samozrejme sme pokračovali vo vý-
učbe aj našich študijných odborov - 
biotechnológia a farmakológia, che-
mická informatika, konzervátorské 
a reštaurátorské práce so zamera-
ním na papier, staré tlače a knižné 
väzby, odevný dizajn a propagačné 
výtvarníctvo. Nestalo sa, že by bol 
z dôvodu presťahovania niektorý z 
odborov zanikol. 

Koľko žiakov a pedagógov 
má dnes Vaša škola?

Naša škola má 346 žiakov a 40 in-
terných pedagógov.

Ste spokojný s materiálnym 
vybavením školy?

Materiálne vybavenie našej ško-
ly pre všetky spomínané študijné 
odbory sa výrazne zlepšilo. Za po-
sledné roky sme zakúpili značné 
množstvo počítačov a notebookov 
do jednotlivých učební a kabinetov. 
Zriadili sme 2 slušne vybavené ja-
zykové učebne aj s využitím učenia 
prostredníctvom interaktívnej tabu-

le, zlepšilo sa prístrojové vybavenie 
a softvérové vybavenie pre geode-
tov (počítače, nivelizačné prístroje, 
totálna stanica NICCO N DTM 500, 
projektor), pre biotechnológov boli 
zakúpené analytické váhy, odstre-
divky, počítače, projektor, pre ume-
lecké odbory – (digitálne fotoapa-
ráty, dataprojektor, ploter COTEK 
CTK-720, notebooky a pod.).

Takže som spokojný, aj keď v bu-
dúcnosti je ešte čo vylepšovať, napr. 
prístrojové vybavenie a meraciu 
techniku v chemických odboroch a 
počítačové a najmä softvérové vy-
bavenie u propagačných výtvarní-
kov pre výučbu predmetu propa-
gačná grafi ka. 

Aké mimo vyučovacie aktivity 
vyvíja vaša škola?

Mimovyučovacie aktivity žiakov 
našej školy sa odvíjajú od širokej po-
nuky najmä krúžkovej činnosti, kto-
rú škola žiakom poskytuje. V škol-
skom roku 2011/2012 sa na škole 
rozbehla činnosť 40 záujmových 
krúžkov. Ide najmä o krúžky odbor-
né – chemickej olympiády, SOČ, ge-
odetický, reštaurátorský, umeleckej 
knižnej väzby a pod., ďalej krúž-
ky jazykové (anglického jazyka, ne-
meckého jazyka, hovorová nem-
čina), matematické, informatické, 
astronomický, až po krúžky so za-
meraním na športovú reprezentáciu 
(športové hry, fi tnes, fl oorball). 

Značná časť týchto krúžkov je za-
meraná tak, aby žiaci boli pripra-
vení úspešne reprezentovať školu 
v rôznych oblastiach. V minulom 
školskom roku sme najvýraznejšie 
úspechy dosiahli:

Chemická olympiáda kategória F  -
– II. miesto v republikovom kole 

obsadil Patrik Šuhaj, študent 3. 
ročníka, ktorý sa následne zú-
častnil 3 odborných sústredení, 
ako prípravy na medzinárodnú 
olympiádu Grand Prix Chimi-
gue, ktorá bude v tomto roku v 
Dornbirne v Rakúsku.
V SOČ v celoštátnom kole, kto- -
ré sa konalo v Trenčíne, najlep-
šie obstáli Strumiensky Lukáš a 
Čvapek Jozef. Jozef Čvapek so 
svojou prácou SOČ „Výroba sta-
roslovienskeho nápoja z medu – 
medoviny“ obsadil v odbore ché-
mia a potravinárstvo 1.miesto v 
SR. Škola sa zapája tiež v rámci 
projektu Leonardo Da Vinci kaž-
doročne do výmenných mobilít 
študentov.

Cieľom projektu je poskytnúť vy-
braným študentom školy možnosť 
zahraničnej pracovnej skúsenos-
ti vo svojom študovanom odbore v 
krajine, ktorej jazyk sa učia. Zlep-
šia sa tým nielen ich pracovné a od-
borné spôsobilosti, ale aj komuni-
kačné zručnosti v cudzom jazyku. 
V septembri 2011 sa 8 vybraných 
študentov školy spolu s vyučujúcou 
angličtiny zúčastnilo takejto mobi-
lity v Londýne a následne 8 žiakov 
s 2 vyučujúcimi nemeckého jazyka 
v Lipsku v Nemecku.

Čo plánujete v najbližších 
rokoch?

Keďže naša ponuka študijných 
odborov technických aj umeleckých 
je pomerne široká a pestrá, chcem 
najmä, aby sa tieto odbory zastabi-
lizovali, vyčlenili najperspektívnej-
šie z nich. 

Chcem, aby sa ich propagácia a re-
klama účinne dlhodobo rozvíjali tak, 
aby sme nemali problémy s počtom 
prijímaných žiakov, aby sme doká-
zali plánovaný stav bez problémov 
naplniť kvalitnými záujemcami.

Keďže materiálne vybavenie je po-
trebné neustále zlepšovať na každej 
škole a fi nancie z rozpočtu na to ne-
stačia, chcem aby sme sa aj v budúc-
nosti aktívne zapájali do perspektív-
nych projektov, ktoré nám pomôžu 
jednak fi nančne na zakúpenie po-
trebných pomôcok, ale posunú nás 
aj vyššie ako školu, ktorá nestagnu-
je, ale zaujíma sa aktívne o moderni-
záciu vyučovacieho procesu.

Pánu riaditeľovi a jeho peda-
gógom sme popriali veľa zdravia, 
energie a najmä usilovných a ve-
dychtivých žiakov. Nora Bujnová

PREDSTAVUJEME

Predstavujeme SPŠ Samuela Mikovíniho

Budova Baníckej akadémie z roku 1906. foto archív šn
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* 2.10.1925 Sereď
† 30.3.2007 Banská Štiavnica

Narodil sa 2. októbra 1925 v Se-
redi. Po "vojenčine" išiel pracovať 
do Banskej Bystrice, kde sa venoval 
mimopracovnej aktívnej činnosti v 
odvetví boxu v Klube ŠKB Banská 
Bystrica. Chodil na zápasy po celej 
republike. Mával úspechy čo doka-
zuje viacero trofejí a medailí. Boxo-
val aj so špičkovými reprezentant-
mi.

V roku 1951 sa oženil s manžel-
kou Irenkou rodenou Kaňovou, 
krátko býval s rodinou v Banskej 
Bystrici. V roku 1956 sa presťaho-
val s rodinou do Banskej Štiavni-
ce. Kúpili si domček na Ulici Staro-
mestskej č.2. Tento rok 1956 je aj 
rokom jeho vstupu za člena Dob-
rovoľného hasičského zboru v Ban-
skej Štiavnici. Do roku 1975 praco-
val vo funkcii vedúceho mládeže a 
po ňom prebral funkcionársku šta-
fetu vedúceho mládeže Vladimír 
Poprac. V roku 1976 absolvoval pre-
ventivársky kurz v Ústrednej škole 
DPO Martin a pôsobil ako preven-

tivár mesta Banská Štiavnica a člen 
preventívno - výchovnej komisie 
OV DPO Žiar nad Hronom.

V roku 1977 manželka Irenka 
Letkovičová takisto vstupuje do ha-
sičského zboru a bola dlhoročnou 
tajomníčkou Dobrovoľného hasič-
ského zboru Banská Štiavnica a pra-
covala ako hlavná zdravotná sestra 
NsP v našom meste.

Pri príležitosti 120. výročia za-

loženia Dobrovoľného hasičského 
zboru v roku 1993 bol povýšený do 
hodnosti "vrchný technik".

Za prácu v Dobrovoľnom hasič-
skom zbore bol vyznamenaný: v 
roku 1973 "Za príkladnú prácu", 
1983 "Za zásluhy", 1996 "Za mimo-
riadne zásluhy" a od roku 2005 bol, 
držiteľom medaile za "50 ročnú ver-
nosť". 

Bol držiteľom Vzorného požiar-
nika II. stupňa a Čestných uznaní v 
rámci okresu, kraja a Slovenska.

Do poslednej chvíle odchodu na 
invalidný dôchodok zastával funk-
ciu preventivára Dobrovoľného ha-
sičského zboru Banská Štiavnica. 
Pracoval aj v SČK, kde vypomáhal 
pri rôznych akciách, najmä pri od-
beroch krvi. Spolu s manželkou 
Irenkou vychovali tri deti, Jozefa 
Máriu a Magdu.

V roku 2005 bol pán Jozef Let-
kovič vyznamenaný čestným titu-
lom a medailou "Zaslúžilý člen DPO 
SR". Pochovaný je na Fraunberg-
skom cintoríne. Jožko spomíname 
na Teba s úctou a chýbaš nám. 

Vladimír Poprac

KALEIDOSKOP

 
pozvánky

Už 15 rokov ubehlo odvtedy, čo 
sme k 200. výročiu dokončenia 
a posvätenia evanjelického 
chrámu Božieho robili výstavu 
s názvom Evanjelici v Banskej 
Štiavnici a už pripravujeme 
novú. Výstava o banskoštiav-
nických evanjelikoch a ich 
tamojšom pôsobení bola 
prvou v dejinách tohto mesta 
vôbec a táto zase bude prvou 
vo vlastných výstavných 
priestoroch. Napriek tomu sa 
mi zdá, že to bolo len včera. 

Mnohí z tých, ktorí boli vtedy pri 
príprave tohto sviatku pri mne, sa 
už pominuli. Najviac však spomí-
nam na Ing. Milana Hocka, CSc., 
vtedajšieho brata dozorcu a súčas-
ne riaditeľa Slovenského banského 
múzea, ktorý túto výstavu, za účasti 
biskupov a farárov, slávnostne otvo-
ril a odovzdal verejnosti. Muž ver-
ný hodnotám, tak sa mi javí dote-
raz. Podobne ako všetci veľkí muži a 
ženy, ktorí zanechali v tomto meste 

stopu v akejkoľvek podobe či forme. 
Časomiera odmeriava a ukraju-

je aj z našich životov a žiaden z nás 
nemôže povedať, že pozná svet, že 
ho vidí dokonale a že ho tak vidia 
všetci. Aj keď medzi nás vtrhol in-
ternet a digitál. Evanjelický chrám 
Boží tu stojí už 215 rokov. V podsta-
te v nezmenenej podobe, aj v časoch 
vystavených skúškam krútiacej sa 
špirály ustavičných zmien. Ako hrad 
prepevný. Len dubové schody točia-
ce sa k emporám, ktoré my Štiav-
ničania voláme "chvory", stratili zo 
svojej hrúbky a ja neustále premýš-
ľam koľko párov nôh nimi prešlo, 
že tak stenkli. Prechádzam prstami 
po vrypoch známych či neznámych 
mien, vyrytých do masívnych kos-
tolných lavíc a pred duševným zra-
kom mi ako fi lm bežia ich životné 
príbehy, čo aj vymyslené. Meltzer, 
Sebjan, Zednik, Jents, Dobrik, Bo-
leman, či desiatky ďalších. Nepre-
stávam na nich myslieť. Najviac ma 
zamestnáva meno Tessák s vroče-
ním 17. marec 1819, vyryté do pô-

vodnej okennej tabuľky na druhom 
poschodí empor, kam každú nede-
ľu sadám do lavice mojich predkov. 
Fascinuje ma od objavenia nápisu v 
máji tohto roku, keď sme okenné 
tabuľky očistili od nánosu prachu a 
ja som ohromená prečítala originál-
ny "odkaz" spred takmer 200 rokov. 
Kto bol nositeľ tohto mena, čo robil, 
ako žil, o čom sníval, kedy zomrel a 
kde sú uložené jeho kosti ? Jeden 
z tisícov neznámych a mne predsa 
akoby čímsi blízky... 

Banská Štiavnica a evanjelická ko-
munita, v minulosti ohnisko pokro-
kových osvietenských myšlienok, 
mala tu dostatočne živnú pôdu. Flu-
idum lásky tu poletuje od čias Slád-
koviča, potenciál múdrosti a vedy 
zanechal hmatateľné stopy. A náš 
kostol už píše svoju takmer tri sto-
ročia trvajúcu históriu. A bude písať 
aj naďalej, len my tu už nebudeme. 
Kostol, toto centrum univerzálneho 
duchovna bude prístupné všetkým 
ľuďom dobrej vôle až naveky.

Oľga Kuchtová

Pred 215. výročím 
Evanjelického kostola

Žil medzi nami: Jozef Letkovič

Športovec, dobrovoľný hasič. 
foto archív autora

Glóbus smrti poriadne roz-
prúdi krv v žilách. Na hrane rizi-
ka. Oceľová guľa, v ktorej sa pre-
háňajú jazdci na motocykloch, 
je jedným z vrcholov vystúpenia 
cirkusu Romanza, ktorý rozloží 
svoje šapitó aj v Banskéj Štiavnici 
na sídlisku Drieňová. Tentokrát 
so šou nazvanou No Limits! U 
nás vždy bol a je dušou cirkusu 
klaun - na ňom je predstavenie 
založené. Atrakcia, ktorá sa po 
prvýkrát predstaví na Slovensku, 
je Brazílska šou Globe of Death - 
Glóbus smrti. Do glóbusu smrti 
si trúfnu len zkúsení jazdci. Pes-
trý umelecky náročný program 
nazvaný SHOW No Limits!, pred-
staví množstvo špičkových artis-
tických čísiel, ale aj klaunských 
vystúpení, ktoré predvedú umelci 
nielen z Českej republiky, ale tiež 
z Fínska, Talianska a ďalších kra-
jín. Najmä deťom sa určite budú 
páčiť pôsobivé ukážky drezúry 
zvierat. Kto ešte legendárny Gló-
bus smrti doteraz nevidel, stá-
le má šancu! Od 13.10. - 16.10., 
predstavenia: štvrtok a piatok o 
17:00, sobota o 14:00 a o 17:00, 
nedeľa o 11:00 hod. Tešíme sa na 
vás! Albert Tříška

Pivovar Erb pozýva na divadel-
né predstavenie Zúfalé manžel-
stvo. Tentokrát sa vám predstavia 
2 skvelí komici Ivan Vojtek a Jožo 
Pročko v bláznivej letnej komédii 
bratislavského divadla West. 

Kedy: Piatok 7. októbra o 19:00 
v divadle pivovaru ERB, pre deti 
do 15 rokov nevhodné. Vstupen-
ky v cene 18 € si môžete zakúpiť 
alebo rezervovať na webe www.
pivovarerb.sk, na tel.č.: 0917 755 
235, príp. na e-mail: kultura@pi-
vovarerb.sk.  organizátori
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oznamy, pozvánky
spomienky

Mnohí z vás si vzdychnú: „Už 
zase“. Nuž, je to tak, s občianskymi 
združeniami akoby sa vrece roztrh-
lo. Kedysi nás nedobrovoľne zdru-
žovali do mnohých bizarných orga-
nizácií, kde sme ani nechceli byť, 
ale doba to vyžadovala. Mali sme 
predsa ukázať silu štátu. A dnes sa 
združujeme dobrovoľne do men-
ších skupín, lebo si to žiada doba a 
tiež chceme ukázať silu štátu. Prvý 
rozdiel je v gramatike – v minulos-
ti združovaním preukazoval štát 
svoju silu prostému ľudu, no v prí-
tomnosti chce prostý ľud upozorniť 
štát na svoje záujmy, ktoré sú často 
odlišné od všeobecnej línie. Druhý, 
no dôležitejší je v samotnej podsta-
te zakladania občianskych združe-
ní, ktoré svojim obsahom dekla-
rujú túžbu niekoľkých (a často aj 
viacerých) občanov niečo zmeniť, 
niečomu sa venovať hlbšie, zaplniť 
medzeru, ktorá sa vytvorila v nedo-
konalom systéme ľudskej spoloč-
nosti. Všetky občianske združenia 
majú ušľachtilé ciele defi nované v 
svojich stanovách. Nie všetky ob-
čianske združenia ich aj skutočne 
napĺňajú. Občas prepadáme skep-
se pri tomto slovnom spojení hľa-
diac pritom práve na tie, ktoré od 
svojich cieľov upustili alebo ich ani 
nikdy nemienili naplniť. Reálne cie-
le boli iné, často prinášajúce iný ako 
ušľachtilý benefi t pre spoločnosť. 
Taká je už asi ľudská povaha. Na-
šťastie sú aj také občianske združe-
nia, ktoré si pravdivo stoja za svoji-
mi deklarovanými cieľmi. Tak teda 
ešte raz. Vzniklo občianske združe-
nie ECORACIO.

Vzniklo v Banskej Štiavnici a bolo 
zaregistrované na Ministerstve 
vnútra SR dňa 17.8.2011, číslo spi-
su WS/1-900/90-380 62.

Založili ho rodáci z Banskej Štiav-
nice, známeho baníckeho mesta 
zapísaného na Listine svetového 
a kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Mesta a regiónu, ktorému práve 
baníctvo prinieslo množstvo slávy, 
bohatstva, prosperity i krásy. Kul-
túrny dopad jeho rozmachu pre-
siahol ďaleko za jeho hradby i za 
hranice Slovenska. Pozorujúc však 
súčasné tendencie v krajine baníc-
tvo, geológia a ostatné prírodoved-
né odbory sa dostávajú na okraj, 
ak nie priamo do priepasti. Odbor-
níci, ktorí sú uznávanými vo svo-
jom odbore vo svete, sú u nás často 
outsidermi, ktorí len ťažko publi-
kujú svoje odborné názory v den-

nej tlači, ťažko alebo vôbec nedo-
stávajú priestor pri vyjadrovaní sa 
k aktuálnym odborným témam. 
Školy dlhodobo strácajú svoje pô-
vodné odborné zameranie, napriek 
tomu, že Slovensko má v súčasnos-
ti opäť možnosť využiť svoj nerast-
ný potenciál. Niet školy na Sloven-
sku, kde by nebol predmet ekológia 
alebo dokonca študijný odbor po-
dobného zamerania. Vysoké školy 
ročne chŕlia krajinných ekológov a 
environmentalistov, ktorí len ťaž-
ko nachádzajú zamestnanie. Príčin 
bude asi viacero, ale jednou z nich 
je dozaista aj obmedzený rozvoj 
priemyslu a ťažby nerastných su-
rovín, kde by práve títo ľudia mohli 
pôsobiť na postoch manažérov pre 
ochranu životného prostredia. Je 
mimoriadne pozitívne, že po ro-
koch tvrdého socializmu sa aj u nás 
dbá na ochranu životného prostre-
dia. I dnes si stále "užívame" a zá-
pasíme s nedbanlivosťou vtedaj-
ších priemyselných podnikov, keď 
sa všetko robilo "akože". Akože sa 
starostlivo likvidoval odpad, akože 
sa dbalo na minimalizáciu dopadu 
na životné prostredie, akože...ako-
že. Je však mimoriadne negatívne, 
že vo svete prudko sa rozvíjajúcich 
moderných a k prostrediu šetrných 
priemyselných technológií im u nás 
nedávame priestor uplatniť sa iba 
preto, že "eko" je tak ľahko zneuži-
teľné. 

Priemysel? V žiadnom prípa-
de! Veď akýkoľvek priemysel totál-
ne a nenávratne zničí naše životné 
prostredie a neprinesie krajine žia-
den prospech, prospech bude mať 
iba majiteľ podniku......podobné 
iracionálne idey sa vmanipulujú do 
hláv ľudí často neodborníkmi, ktorí 
práve za to "eko" skrývajú iné ciele. 
Áno, eko je "in". Avšak musí ísť ruka 
v ruke s odbornosťou. 

Áno, aj my chceme žiť v čistom 
prostredí, chodiť na prechádzky do 
krásnej prírody a pod., ale pevne 
veríme, že rozvoj krajiny i jednot-
livých regiónov je priamo závislý 
aj na rozvoji priemyselného poten-
ciálu, ktorý Slovensko má. Túžime 
žiť v krajine, ktorá poskytuje dosta-
tok pracovných príležitostí svojim 

obyvateľom. Sme hlboko presved-
čení, že súčasná veda a technika 
poskytuje mnoho vhodných me-
tód na uspokojenie obidvoch žela-
ní. Hlboko si pritom vážime kaž-
dého občana-laika, ktorý svojou 
dennodennou aktivitou chráni ži-
votné prostredie. Občas sme však 
svedkom, keď je ochrana životného 
prostredia zneužívaná kvôli iným 
cieľom, keď sa občanom zámer-
ne podsúvajú nesprávne informá-
cie a manipuluje sa verejná mien-
ka. A práve toto naštartovalo vznik 
nášho združenia. 

Čo vlastne chceme?
... aby na Slovensku boli upred-

nostňované názory odborníkov 
aj v oblasti ochrany životného 
prostredia 

... byť aktívni v oblasti ochrany ži-
votného prostredia, nie iba ver-
bálne, ale činmi

... rozvíjať prírodovedné vzdelanie 
a informačnú činnosť v tejto ob-
lasti

... aby vedomosti našich odborní-
kov prispeli k rozvoju baníctva a 
geológie

... sa stať verejnou platformou pre 
všetkých odborníkov, vedcov ale 
aj laickej verejnosti, ktorá je pre-
svedčená, že moderné a citlivé 
metódy prieskumu a ťažby ne-
rastných surovín dokážu priniesť 
krajine ekonomický profi t a záro-
veň zabezpečiť ochranu životné-
ho prostredia,

... chrániť nerastné bohatstvo, 
podporovať zodpovedné, citlivé 
a racionálne využívanie surovín 
a odbornú informovanosť širokej 
verejnosti

... sa hlásiť ku kultúrnym, historic-
kým a ekologickým hodnotám, 
k trvalo udržateľnému rozvoju a 
citlivému využívaniu prírodného 
bohatstva a pod.

Stručne: Chceme naplniť obsah 
svojho názvu ECO – dôraz na ochra-
nu životného prostredia, RACIO 
– dôraz na racionálny a odborný 
prístup využívania nerastných su-
rovín. Viac na www.ecoracio.eu.

Beata Nemcová

Občianske združenie ECORACIO
Prevencia a pomoc pri boles-
tiach svalov a kĺbov

JADUZA – Aneta Dunová, Pla-
váreň (Mestské kúpele), Banská 
Štiavnica, tel.č.: 0907 236 826 

Výbory SZŤP BŠ oznamujú 
svojim členom, že dňa 25. októb-
ra organizujú autobusový zájazd 
do termálneho kúpaliska Chal-
mová. Odchod autobusu o 7:30 
z Križovatky. Cena prepravného 
aj so vstupenkou je 5 €. Možnosť 
platby v kancelárii zväzu – stre-
dy 5., 12., 19.októbra od 8:00 do 
12:00. Ivan Madara, predseda

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 30. sep-
tembra prišli rozlúčiť a odprevadiť 
na poslednej ceste nášho drahého 
syna, manžela, otca a starého otca 
Jozefa Psotného. Ďakujeme za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš 
hlboký žiaľ.  Smútiaca rodina 

Blahoželanie
„Pri tvojom krás-
nom výročí slzy sa 
tisnú do očí, srdce 
sa láskou rozbúši, 
radosť nám vchá-
dza do duší, bozky 
sa snúbia s objatím 
a pery šepcú s dojatím. Ži dlho mam-
ka medzi nami, kým teba máme, nie 
sme sami.“

Vierke Murínovej k životnému 
jubileu všetko najlepšie praje man-
žel Matúš, deti Ján, Radka a Ivana 
s Radoslavom a vnúčik Leonko.

„V srdci máme 
bolesť veľkú a 
tiché spomí-
nanie. Zavre-
li sa oči, srdce 
prestalo biť. 
Nebolo lieku, 
ani sily, aby ju mohli zachrániť. 
Hviezdy pre ňu prestali svietiť 
a slnko hriať, ale tí, čo ju radi 
mali, neprestávajú na ňu spo-
mínať.“

Dňa 7.10.2011 uplynie 
rok, čo nás opustila Marta 
Miklošová. Tí, čo ste ju po-
znali venujte jej tichú spo-
mienku.  Smútiaca rodina
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Dnes varí Zuzka Patkošová, 
ml., recept z relácie Tajomstvo 
mojej kuchyne

Čučoriedkové muffi ny 
s čokoládovým krémom

Potrebujeme: 
280g hladkej múky, 1 prášok do 
pečiva, 100g práškového cukru, 
250ml mlieka, 2 vajcia, 50g mas-
la, 5 PL kyslej smotany, 200g čer-
stvých čučoriedok, vanilkový 
struk, soľ

Poleva: 100g mliečnej čokolády, 
75g mascarpone

Postup: Múku zmiešame s 
práškom do pečiva, soľou a práš-
kovým cukrom. V inej miske 
zmiešame teplé mlieko s rozto-
peným maslom, vajciami, kyslou 
smotanou a vydlabanou dužinou 
z vanilkového lusku. Do stredu 
múčnej zmesi urobíme jamku a 
do nej vlejeme mliečnu zmes. Dô-
kladne premiešame a pomaly pri-
dávame čučoriedky. Hotovým ces-
tom naplníme muffi  nové košíčky 
a pečieme pri 200 stupňoch asi 
25 minút. Mliečnu čokoládu roz-
topíme vo vodnom kúpeli a po vy-
chladnutí ju zmiešame s Mascar-
pone. Upečené muffi  ny potrieme 
čokoládovým krémom a podáva-
me.  Dobrú chuť!

KALEIDOSKOP
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Názov projektu: 
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INZERCIA

Zavítala k nám jeseň. Slnečná, 
láskavá, plná farieb, chutí 
a vôní zrelých plodov. Aj 
jeseň života môže byť taká, 
keď pri jadierkach ľudských 
sŕdc sladne láska, múdrosť a 
porozumenie. Možno práve 
preto je október, jeden z 
najkrajších mesiacov v roku, 
vyhlásený za Mesiac úcty k 
starším.

Živena - spolok slovenských žien 
v Banskej Štiavnici na našich mi-
lých seniorov nikdy nezabúda. V 
pondelok 3.októbra 2011 priesto-
ry Hotela Grand Matej opäť precit-
li hrejivým úsmevom, prívetivým 
slovom, radostným spevom a tan-
com. Pozvanie na slávnosť pri tejto 
príležitosti prijali pani primátorka 
Mgr. Nadežda Babiaková a pán vi-
ceprimátor JUDr. Dušan Lukačko. 
V úvode všetkých srdečne privíta-
la sympatická moderátorka podu-
jatia Mgr. Renátka Taligová a záro-
veň pripomenula, že starí ľudia sú 
prameňom bohatstva, ktorý je žiaľ 
niekedy nedocenený. „Nedovoľme, 
aby tí, skôr narodení mali dôvod cí-
tiť, že sa im nedostáva zaslúženej 
úcty a pozornosti. Rešpektovať ná-

zory starších a mať pochopenie pre 
nedočkavosť a snahu mladých o ži-
vot bez kompromisov. Aj o tom je 
generačná kontinuita, aj o tom je 
ľudské spolužitie.“ Aj pani primá-
torka vo svojom prejave zdôrazni-
la, že úcta človeka k človeku pat-
rí k najväčším hodnotám. Popriala 
všetkým prítomným veľa zdravia 
a lásky v kruhu najbližších a po-
ďakovala im za všetko, čo pre svo-
je mesto vykonali s múdrosťou zú-
ročenou vekom a prácou. Menovite 
poďakovala predsedníčke pani Jo-
lane Šamovej a členkám výboru Ži-
veny.

V bohatom kultúrnom progra-
me sa predstavili krásne a talento-
vané dievčatá z folklórneho súboru 
ÚSMEV, zo Sandriku. Okrem ľudo-
vých piesní a tancov sa prezentovali 
aj moderným disco štýlom a lásky-
plnou piesňou o mame. Netušili 
sme, že v Hodruši- Hámroch ras-
tú takéto šikovné tanečnice.Veľký 
a zaslúžený potlesk bol odmenou 
pre šiestich roztomilých ,,baníkov“ 
z Materskej školy 1.mája a pani uči-
teľky, ktoré ich vychovávajú a vedú 
v duchu krásnych baníckych tradí-
cií. Zároveň sme mohli na chlap-
coch obdivovať azda najmenšie ba-

nícke uniformy. Veľmi pútavé bolo 
vystúpenie skvelého mladého gita-
ristu Šimona Fujdalu, obohatené 
umeleckým prednesom Mgr. Petra 
Danáša. Odvážna kombinácia ver-
šov Jacka Preverta s hudbou Meta-
llicy bola ďalším dôkazom bezhra-
ničnosti umenia. O výbornú náladu 
sa postarala mužská spevácka sku-
pina z Močenku v zložení Štefan Ko-
lenčík, Štefan Lenčéš, Cyril Lenčéš, 
Gabriel Pecka a František Rehák, 
ktorý spevákov doprevádza na har-
monike a je tiež organistom v kos-
tole v Močenku a Hornej Kráľovej. 
Týmto pánom spríjemňuje jeseň ži-
vota láska k spevu a ľudovým pies-
ňam, osviežujúcim ako dúšky vína 
rodiaceho sa vo vinohradoch kra-
ja, o ktorom spievajú. Záver podu-
jatia patril kvetom, prejavom úcty a 
vďaky, ako aj príjemnému posede-
niu pri pesničkách a chutných kolá-
čikoch, ktorými sú už chýrne zná-
me šikovné členky Živeny.

Podujatie sa mohlo uskutočniť 
vďaka sponzorom: Mestský úrad 
v Banskej Štiavnici, Smer - SD, Pi-
vovar Erb, Hotel Grand - Matej, 
p.Ľubomír Barák a p. Marek Lešič-
ko. Srdečne ďakujeme.

Janka Bernáthová

Mesiac úcty k starším
3. októbra Hotel Grand - Matej precitol hrejivým úsmevom a slovom
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Autá 2
Sobota 8. októbra, 18:30, animák, USA, 110 min., MP, 2,30€

Hrdinovia, na čele s McQueenom, sa vydávajú na Závod šampiónov, ktorý prebehne postupne v piatich 
krajinách po celom svete. Každý závod predstavuje odlišnú disciplínu, a tak budeme sledovať aj preteky v 
štýle Formula 1 či rallye. Súťaž začína v Tokyu na hore Fuji, odkiaľ mieri do centra a pokračuje v nemeckom 
Čiernom lese, talianskom Porto Corsa, ktoré je inšpirované Monte Carlo Grand Prix, zažijeme i 24-hodino-
vý závod po Paríži na spôsob La Manche a veľké fi nále v Londýne s cieľovou rovinkou pri Buckinghamskom 
paláci.

Kovboji a votrelci
Streda 12. októbra, 18:30, sci-fi , USA, 100 min, MN12, 2,30€

Kovboj (Daniel Craig) sa preberie z bezvedomia neďaleko mestečka Absolution a vôbec nič nepamätá. Na 
ruke má podivný náramok, ktorý na prvý pohľad nie je pozemského pôvodu. To sa potvrdí, keď sa nad mes-
tom objavia lietajúce objekty, ktoré unesú väčšinu mestského obyvateľstva. Divokí západniari si to ale nene-
chajú páčiť a pomocou dopravných prostriedkov – koní sa rozhodnú stopovať jedného zraneného "démona".

Zrodenie planéty opíc
Sobota 15. októbra, 18:30, akčný, USA, 105 min., MN12, 2,30€

Mladý vedec Will (James Franco) vyvíja liek proti Alzheimerovej chorobe, ktorou trpí aj jeho otec (John 
Lithgow). Sľubný výskum sa však zadrháva kvôli nežiadúcim vedľajším účinkom, ktoré vykazujú pokusné 
zvieratá po aplikácii liečebnej látky. Sklamaný vedec opúšťa výskum, odchádza starať sa o otca a ako bonus si 
tajne odnáša šimpanzie mláďa, ktorého rodičia zomreli pri Willových pokusoch. U šimpanza Caesara sa po-
stupne začne prejavovať vysoká inteligencia a Will zistí, že za to zrejme môže pôsobenie jeho lieku. Začne mu 
ho tajne podávať a tým nechtiac otvorí bránu k ľudskej skaze.

Pavol Hammel Best of Tour
7. októbra o 19:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, predpredaj a info: Informačné centrum, 
045 694 96 53, cena lístku je 12 €, študenti a dôchodcovia 6 €

Výber hitov Best of obsahuje 17 najznámejších a najlepších skladieb sólovej kariéry Pavla Hammela, kto-
ré predstaví spevák v novej podobe a nových aranžmánoch. Skladby, medzi ktorými sa nachádza aj naprí-
klad Stále dokola, Dnes už viem, Cirkus Leto ci Čas malín, boli nanovo nahraté a Hammel na nich spolupra-
coval s osvedčenými spolupracovníkmi Jurajom Burianom, Marcelom Buntajom, Mikim Škutom, ale aj s 
členmi pražskej skupiny Alvik. Na albume sa podieľal aj legendárny Gábor Presser z kapely Locomotiv GT, 
ktorý zažiari na klávesoch v skladbe Túlavý psík. Novú podobu dostala aj kultová pesnička Mariána Vargu 
Ľalia poľná, ktorú naspieval spevák s pezinským chrámovým zborom Ad una corda.

Kultúrne centrum vás pozýva

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

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.33/2011: „Usiluj sa dosiahnuť to, 
čo máš rád, inak budeš nútený mať 
rád to, čo si dosiahol“. Výhercom 
sa stáva Eva Uhrinčaťová, Kri-
žovatka 15, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva výrok: 

A., Albert domácky, 3.časť tajnič-
ky, spoluhláska v slove uši, B., Ne-
bol prítomný, malé lietadlo, muž-
ské meno, C., Meno Chačaturjana, 
2.pád slova Slovák, ničí lámaním, 
D., Mul, latinský pozdrav, africká 
rieka, spojka, nikto, E., V poriad-
ku, opi, Slovenské povstanie, žen. 
meno, Lesnícka škola, F., Horár, 
povel pre psa, časť čižmy bez dĺž-
ňa, draslík, G., Organická zlúče-
nina, overí, grécke písmeno, H., 

Sekal, nachladol si básn., druh 
opice, I., Podmienková spojka, 
Zinajda, Poštová novinová služ-
ba, bilboardy, J., Malá žaba, mu-
lat, stred slova neporučí, dioptria, 
K., Predložka, naoraj, samohlá-
sky slova ruka, žrď na voze, rov-
ný, L., Olej, 2.časť tajničky, orgán 
čuchu.

1., 1.časť tajničky, 2., Hudobný 
nástroj, druh národnosti, spojka, 
3., Ochrana tovaru, logo naopak, 
pobaľ, 4., Kde, výzva, Nikolaj, bor, 
5., Elena skr., hrča v dreve, bie-
la časť piva, rýpaj, 6., Nie bližšie, 
Noemova archa, kovať, 7., Jelon 
bez strednej spoluhlásky, smero-
val, jednoduchá zbraň, 8., Patriaca 
Ervínovi, neoraj, 9., Štikútal, pre-
do, sója s prehodeným prízvukom, 
10., Sluha, prehra v kartách, hora, 
11., Ruská rieka, druh Mohamen-
da, púli naopak, práceneschopnosť, 

12., Plietol, onak, kuchynský náby-
tok plurál, 13., Slovenská hudobná 
skupina, Aralské jazero, jedovatá 
rastlina, 14., Mužské meno, indi-

án, orgán sluchu, 15., Slimák čes-
ky, koniec tajničky.
Pomôcky: Kanak, Kamil, svor, 
anas, Milan  Anna Rihová
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Hľadám spolupracovníkov, bližšie  
info: 0914 258 523

Dovoz dreva - štiepané, metrovi- 
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, 
piesky, brizolit a iné, 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, telefónne 
číslo: 0904 416 890

Ponúkam výkopové práce bagrom  
a odvoz Aviou, tel.č.: 0905 883 804, 
0907 448 819

Robíme nové príjazdové cesty z dr- 
veného asfaltu, tel.č.: 0903 649 835

Pomocné práce v domácnosti, ná- 
kupy, upratovanie, 0903 915 275

Poskytujem starostlivosť o deti  
rôzneho veku v domácom útulnom 
prostredí. Skúsenosť mám, opatrova-
la som detičky rôzneho veku. Pracu-
jem na živnosť. Bližšie info vám po-
skytnem na tel.č. 0907 323 753, príp. 
na osobnom stretnutí. Teším sa na 
spoluprácu a vaše ratolesti.

Opatrovateľský kurz v Banskej  
Štiavnici – akreditovaný MPSVaR. 
Bližšie info na t.č.: 0918 426 138

Staň sa tipérom a za každú preda- 
nú nehnuteľnosť, ktorú si nám pora-
dil dostaneš 100 eur. Directreal Top 
Križovatka 5, tel.č.: 0908 906 704

SUPRACID – prírodná pomoc pri  
prekyslenom organizme, bolestiach 
kĺbov, rednutí kostí a i. Info: 0904 
870 547 al. Obchod priateľov Zeme.

Predám šijací stroj starožitný,  
funkčný SINGER, 0903 915 275

Predám auto Fiat Brava 1,4 12V  
59kW., rok výroby 12.1996, telefón-
ne číslo 0905 205 939

Predám stropné a cestné panely s  
dovozom aj s uložením, 0903 649 835 

Darujem zachovalý kuchynský  
kredenc za odvoz, telefónne číslo: 
0907 210 373

Predám výbavičku pre dieťatko -  
kočík Tako Natalia – trojkomb., CAM 
- autosedačku vajíčko, stoličku, preba-
ľovací pult, pavúčik Dema, kopec hra-
čiek a oblečenia od nar. do 18 mes. 
Info na tel.č.: 0911 170 591

Lacno predám pojazdný poľský  
FIAT 126 P, platná EK a STK a dvoj-
rýchlostnú Babetu, 0915 171 136 

Dňa 1. októbra 2011 sa v areáli 
ZŠ na Drieňovej uskutočnil 
futbalový turnaj v réžii 
CVČ Banská Štiavnica. 

Do turnaja sa prihlásili štyri druž-
stvá s bizarnými menami: Pekelní-
ci, Kotolňa, Termiti a Kanárici. Pre 
účasť v tomto turnaji sa organizátori 
rozhodli osloviť mládež vo veku 14 
– 25 rokov. Želanie organizátorov sa 
splnilo, pretože všetky družstvá tvo-
rili hráči tohto vekového zloženia 
z Drieňovej. K súťaživej atmosfére 
a dobrej nálade prispelo krásne, už 
októbrové počasie. Neveľká divác-
ka kulisa ocenila pochvalnými slo-
vami niektoré výborné výkony jed-
notlivcov počas hry. Ľubo Bodžár v 
bránke družstva Pekelníkov ukázal 
úžasné brankárske schopnosti, rov-
nako dobre a s veľkým prehľadom 
sa predviedol Michal Ostrihoň, len 
premieňanie gólových príležitostí 
mu v prvých dvoch zápasoch nevy-
chádzalo. Na dno svojich síl najviac 
siahli hráči družstva Kotolňa, kto-
rí síce inkasovali najviac gólov, ale 
aj oni ukázali zaujímavé futbalové 
momenty. Čiernym koňom turnaja 
sa javilo mužstvo Termitov, ale bo-
jový výkon najmladšieho družstva 
Kanárikov bol nakoniec odmenený 
prvým miestom, z čoho sa chlapci 
úprimne radovali. Celý turnaj mal v 

rukách náš ostrieľaný rozhodca Ivan 
Beňo, ktorý chlapcom na ihrisku do-
volil len fér hru a slušné správanie.

V mene primátorky mesta, Mgr.
Babiakovej, pod patronátom ktorej 
sa akcia v rámci programu DRIEŇO-
VÁ MLÁDEŽI konala, ocenenia za 
dobré výkony počas celého turnaja 
odovzdala kapitánom družstiev 
PaedDr. Viera Ebert, vedúca odboru 
školstva MsÚ v Banskej Štiavnici. 

Umiestnenie v turnaji
1. Kanárici
2. Pekelníci
3. Termiti
4. Kotolňa

Všetkým hráčom a organizá-
torom, menovite o.i. Mgr. Jane 
Machilovej a Mgr. Tiborovi Szen-
dreiovi, patrilo poďakovanie za vý-
bornú organizáciu turnaja a ústre-
tovosť.

Ešte raz vďaka za príjemne strá-
vené športové dopoludnie, všetkým 
aktívnym účastníkom želám zdra-
vie, veľa chuti do športovania a te-
ším sa na ďalšie podobné športo-
vé a spoločenské podujatia, ktoré 
pre mladých spoluobčanov Drieňo-
vej pripravuje Centrum voľného 
času Banská Štiavnica v spolupráci 
s Mestským úradom Banská Štiav-
nica. Tibor Szendrei

Futbal mladých na Drieňovej

Účastníci futbalového turnaja. foto jana machilová

BBSK-Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom 
–Pracovisko Banská Štiavnica, 
Mestská knižnica v Banskej 
Štiavnici a Mesto Banská 
Štiavnica pripravili príjemné a 
zaujímavé stretnutie s mladou 
šarmantnou spisovateľkou, 
banskoštiavnickou rodáčkou, 
Katarínou Zacharovou, 
autorkou úspešnej knihy „Ako 
dostať od života, čo chceme“.

Rodáci, priatelia, známi, ale aj tí, 
ktorí sa s ňou túžili osobne stret-
núť prvýkrát, prijali vo štvrtok 
29.septembra pozvanie do Kapln-
ky Kammerhofu. Záujem bol po-
chopiteľne veľký a veková škála 
publika veľmi pestrá, od žiakov a 
študentov, až po tých, ktorí by už 
mohli svoje bohaté životné skúse-
nosti rozdávať. Katarína Zacharová 
svojimi myšlienkami, pozitívnym 
prístupom k životu a v neposled-

nom rade aj osobnou charizmou, 
všetkých nesmierne zaujala. S 
úsmevom na tvári odpovedala na 
otázky, týkajúce sa jej knihy, obja-
vovania vlastnej cesty k osobnému 
rozvoju, ale aj života v Kuala Lum-
pur v Malajzii, kde už tri roky pôso-
bí. Ochotne sa podelila o svoje po-
strehy, skúsenosti i plány. Možno 
práve osobným príkladom ponúkla 
návod a dodala odvahu iným, pri-
jať rozhodnutia a meniť veci v ich 
živote. Kniha „Ako dostať od živo-
ta, čo chceme“ obsahuje jednodu-
ché pravdy, ktorých uvedomenie si 
vedie k vnútornej slobode, osobné-
mu rozvoju a môže zásadne ovplyv-
niť naše smerovanie. Najhorším 
väzením pre človeka je jeho vlastný 
strach. Veľmi dôležité pri jeho pre-
konávaní je, aby sme si verili a ak sa 
v našom okolí nájdu ľudia, ktorí ve-
ria v nás, nezabúdali na vďačnosť. 
Katka v priebehu večera niekoľko-
krát vrúcne ďakovala najmä svojim 

rodičom, ktorí jej boli a stále sú veľ-
kou oporou.

Takmer dve hodiny v príjem-
nej spoločnosti a pri pútavom roz-
právaní uplynuli ako voda. Aj keď 
ostalo ešte veľa otázok nezodpo-
vedaných, čas sa naplnil. S kyticou 
krásnych ruží sa autorke prihovori-
la a poďakovala primátorka Banskej 
Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková. 
Organizátorka a moderátorka veče-
ra Mgr. Mária Petrová jej pre šťastie 
darovala malého anjelika a kamen-
né srdiečko. Príjemnú atmosféru 
umocnili nádherné gitarové tóny 
v podaní Slavomíra Michnu a ve-
čer plný pozitívnej energie ukonči-
la autogramiáda, kvety a poďakova-
nia čitateľov, i príjemné priateľské 
rozhovory pri chutnom občerstve-
ní. Lúčili sme sa s vrúcnym prianím 
ďalšieho skorého stretnutia s Kata-
rínou Zacharovou, výnimočnou no-
siteľkou svetla, nádeje a dôvery v 
nás samých. Janka Bernáthová

Stretnutie s Katarínou Zacharovou

služby

práca

inzercia
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IV. liga dospelí - 9.kolo
Neporazení si body podelili
B.Štiavnica - Brusno 0:0
Pažout, Halát, Hanzlík A., Dulaj, Po-
prac, Barák, Slaný (86’Ferenčík), Ko-
sec (79’ Pastier), Hanzlík P., Andraščík 
(89’Mayer), Kminiak

Stretnutie druhého s prvým pri-
pomínalo šachovú partiu. Nikto ne-
chcel ako prvý urobiť chybu, ktorá by 
znamenala doťahovať náskok súpe-
ra. V 1.polčase bola hra vyrovnaná s 
minimom šancí. Viac sa hralo zo za-
bezpečenej obrany a menej sa mysle-
lo na útok. 1. gólovú šancu si súper 
vytvoril v 43’, no bravúra Pažouta 
im zabránila v tom, aby odchádzali 
do kabíny s 1 gólovým náskokom. Aj 
začiatok 2.polčasu bol obrazom pr-
vého. No okolo 70’ začali hostia po-
tvrdzovať postavenie v tabuľke. Boli 
rýchlejší, ich záloha začala tlačiť na-
šich hráčov do defenzívy a začali hrať 
na víťazstvo. V 75’ zahrávali priamy 
kop z 35m, prudkú strelu náš gól-
man s námahou vyrazil pred seba, 
no následnú dorážku senzačne zneš-
kodnil. Naši hráči mali v II. časti hry 
šancu, v 62’ potiahol loptu po pravej 
strane Kminiak prihrávkou cez celú 
16-tku našiel osamoteného Slaného, 
ktorý dobrú šancu nezúžitkoval. Aj 
keď sa hostia snažili zo všetkých síl 
v záverečných minútach strhnúť ví-
ťazstvo na svoju stranu, naši chlapci 
organizovanou hrou ubránili neroz-
hodný stav a tak ani po 9.kole neo-
kúsili trpkosť prehry.  FD

Na horúcej pôde uhrali bod
Č. Balog - Š.Bane 0:0
M.Pavlík, Sojka, Osvald (76’Košar-
ník), Drexler. Sochor, Michalek (62’Še-
veček), Budinský, V.Pavlík, Venglár, 

Ondrík (89’Heiler), Turkota
Hostia opäť nastúpili v bráne s M. 

Pavlíkom a tentokrát si udržal čisté 
konto! Hráči obidvoch mužstiev si 
vypracovali dostatok dobrých gólo-
vých príležitostí, no buď ich nepre-
menili, alebo sa vyznamenali bran-
kári. Hostia nastrelili žrď domácej 
brány, zápas sa nakoniec skončil 
spravodlivou deľbou bodov. JDa

1 FK 34 Brusno 9 7 2 0 25:4 23
2 ŠK Badín 9 7 1 1 22:13 22
3 Sitno Banská Štiavnica 9 6 3 0 22:7 21
4 ŠK Čierny Balog 9 4 4 1 13:8 16
5 Baník Štiavnické Bane 9 3 5 1 14:9 14
6 MFK Revúca 9 4 2 3 11:7 14
7 FK Jesenské 9 3 2 4 12:12 11
8 BBystrica - Podlavice 9 3 2 4 15:17 11
9 SKLOTATRAN Poltár 9 3 1 5 13:12 10

10 Jednota Málinec 9 3 1 5 12:22 10
11 FC Slovan Divín 9 2 2 5 14:21 8
12 Prameň Kováčová 9 2 1 6 11:19 7
13 FTC Fiľakovo 9 2 1 6 7:17 7
14 PS Hliník nad Hronom 9 0 1 8 12:35 1

II. trieda dospelí - 7.kolo
Vysoká prehra
O.Grúň - B.Štiavnica "B" 4:0 (2:0)
Kraják - Kružlic, Ferenčík, Žikla, Bo-
roška, Kozárik (65’Gazda), Kmeť, Šima 
(46’Kosorín), Baranec, Sluka, Halát

Naši béčkari nezachytili úvod 
stretnutia a už v 8’ prehrávali. 2. gól 
dostali v 38’ po chybe v obrane. Ani 
v 2.polčase naši hráči nezapli na vyš-
šie obrátky a inkasovali ďalšie 2 góly 
a tak prehrali rozdielom triedy. FD

V derby úspešnejší Belania 
Prenčov - B.Belá 1:2 (1:0) 
39’ Frčka - 86’ Líška, 90’ Ivanič
Prenčov: Vankovič, A.Chovan, 
B.Beňovic, Dolinský, M. Beňovic, Bar-
tolovic, Výboch, Frčka, M.Chovan, 
Novčina, Brnák 
B.Belá: Prokaj, Ivanič, Buzalka, Se-
lyem, Weiss, Lasab, Puškár, Kupček, 
Líška, Debnár, Lalík

Domáci v 1.polčase nevyužili nie-
koľko gólových príležitostí, až v 
39’ sa ujali vedenia Frčkom z pria-
meho kopu. Aj v 2.polčase zahodili 
2 tutovky, čo sa im aj nakoniec vy-
pomstilo, pretože hostia v 86’ vy-
rovnali Líškom a v poslednej mi-
núte zabezpečil zisk 3 bodov pre 
B.Belú Ivanič.  JDo

1 Rudno/Hr. 7 5 1 1 14:5 16
2 H.Hámre 7 4 2 1 13:5 14
3 L.Vieska 7 4 1 2 22:10 13
4 B.Belá 7 4 1 2 14:8 13
5 M.Lehota 7 4 0 3 28:14 12
6 Š.Podhradie 7 3 1 3 13:10 10
7 B.Štiavnica "B" 7 3 1 3 12:13 10
8 O.Grúň 7 2 0 5 10:20 6
9 Prenčov 7 0 3 4 6:23 3

10 Hr.Beňadik 7 0 2 5 3:27 2

IV.liga dorast - 9.kolo 
Viac potešil výsledok ako hra
B.Štiavnica – Jesenské 3:1 (2:0) 
1’ Ďurovič, 8’ Pastier, 87’ Ferenčík
Szabó, Ferenčík, Ladický, Pastier, Čík, 
Cibuľa, Hriňák, Potančok (57’ Petro), 
Déneši (61’Malatinec), Ďurovič, Židík 
(75’Školík)

Naši dorastenci začali vo veľkom 
štýle a už v 8’ vyhrávali 2:0 a pritom 
zahodili ešte 3 tutovky. Po tomto mo-
mente akoby uťal. Ešte 1.polčas hra-
li naši hráči ako tak, no 2.polčas bol z 
ich strany veľmi slabý, čo využili hos-
tia na zníženie stavu v 54’. Boli ďale-
ko lepším mužstvom, či už v rýchlos-
ti alebo v držaní lopty. Ešte šťastie, 
že v 87’ Ferenčík defi nitívne poistil 
naše víťazstvo. A tak naši dorastenci 
získali 3 dôležité body, no hrou urči-
te nepotešili hŕstku fanúšikov.  FD

I. trieda dorast 
Lovčica - B.Belá 6:0  RK

I. trieda žiaci
V.Lehota – Š.Bane 4:9  RK

Kam na futbal?
IV. liga muži 9.10., 14:30 
Badín - Banská Štiavnica, Štiavnic-
ké Bane - Jesenské 
IV. liga dorast 9.10., 12:00 
Žarnovica - Banská Štiavnica 
III. liga SŽ a MŽ 8.10., 10:00 a 12:00
Sliač - Banská Štiavnica 
II. trieda muži 8.10., 14:30
Banská Štiavnica "B" - H.Hámre, 
Banská Belá - H.Beňadik, O. Grúň - 
Prenčov (9.10.)
I.trieda dorast 9.10., 12:00
Banská Belá - J.Lehota
I.trieda žiaci 8.10., 10:00
Lovča - BanskáBelá 

FuDo, Ján Dolinský,
 Ján Daubner, Roman Kuruc

ŠPORT

Dňa 3.9.2011 sa v Štúrove usku-
točnili medzinárodné plavecké 
preteky. Štartovalo na nich 325 
pretekárov z 36 klubov zo Sloven-
ska, Česka, Maďarska, Srbska. Me-
dzi nimi nechýbali ani plavci z Pla-
veckého klubu Banská Štiavnica.

Kategória 11 roční
Šimon Ernek
100 m prsia  1:41.47 5.
100 m znak 1:34. 75 7.
100 m motýľ 1:45.12 8.
100 m voľ. sp. 1:19.55 6.

Kategória 13 roční
Matej Ernek
100 m prsia  1:47.06 9.
100 m znak 1:31.03 8.
100 m motýľ 1:24.79 3.
100 m voľ. sp 1:16.11 12.

Kategória 14 roční
Longauer Jakub 
100 m prsia  1:33.56 9.
100 m znak 1:21.27 3.
100 m motýľ 1:18.83 3.
100 m voľ. sp 1:11.97 8

Kategória muži
Adamský Marián
100 m prsia 1:13.77 1.
100 m znak 1:08.38 3.
100 m motýľ 1:01.62 1.
100 m kraul 58.44 4.
Memoriál Juraja Junga
100 m prsia 1:13.19 3.
Konečný Marek: 
100 m prsia 1:19.78 7.
100 m znak 1:19.70 13.
100 m motýľ 1:21.77 13.
100 m voľ. sp. 1:08.14 16.
Hriňák Dávid
100 m prsia  1:22.70 10.
100 m znak  1:12.81 8.
100 m motýľ 1:04.35 4.
100 m voľ. sp. 1:01.34 8.
Ing. Ján Čamaj ml. 
100 m prsia 1:21.43 8.
100 m znak  1:10.27 5.
100 m voľ. sp. 1:02:07 10.

Kategória Juniorky
Monika Maruniaková
100 m prsia 1:28.65 5.
100 m znak 1:19.83 3.
100 m motýľ 1:19.22 4.
100 m voľ. sp. 1:11.82 5.
Denisa Tenkelová
100 m prsia 1:26.45 4.
100 m znak  1:15.64 1.
100 m motýľ 1:13.19 2.
100 m voľ. sp. 1:10.19 4.

PK Banská Štiavnica 

Štúrovské 
stovky

INZERCIA

Štiavnica stále bez prehry
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ZDARMA – predkontrola vozidla pred TK a EK, 
nastavenie svetiel a kontrola geometrie.

Pri absolvovaní kontroly u nás
ušetríte čas aj peniaze.

PONDELOK – PIATOK 7:00 – 17:00
SOBOTA 7:00 – 12:00

STK-EK
Stanica technickej a emisnej kontroly Banská Štiavnica

Nebojte sa STK – radi Vás uvidíme!
tel.č.: 045/ 672 29 19 mobil: 0910 903 505

Rekonštrukcie bytov 
– bytových jadier, 
murárske práce, 
omietky – maľovanie, 
vodoinštalácia, 
podlahy montáž

0940 802 977

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

SPORTE v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.,
aspoň 12 mesiacov A ZÍSKAJTE ÚVER

Beňo Jozef kancelária OZ PSS, a.s. 
pondelok a štvrtok od 10:00 do 15:00 hod., tel.č. 0905 418 616

DOCHÁDZA 
VÁM DREVO?

42 € / 1 prm
25 - 30 - 33 cm

dovoz dohodou

kontakt:
0944 200 347

Predám 2 – izb. tehlový byt na Kri- 
žovatke. Prerobený, zariadený. Lacno. 
Tel.č.: 0907 791 861

Predám 2-izbový byt pod Kalváriou  
prerobený, cena dohodou, viac info na 
telefónnom čísle: 0949 116 132

Predám 1-izbový byt na Dolnej ul.,  
35 m² v pôvodnom stave, cena 19 000 
€, tel.č.: 0917 402 810

Predám 2 RD na Štefultove lacno,  
tel.č.: 0903 649 835

Predám lukratívny pozemok na  
Richňave 2,5 ha, viac info na telefón-
nom čísle: 0903 649 835

Predám rekreačnú chatu nad Klinge- 
rom, bližšie info na telefónnom čísle: 
0903 524 046

Predám čiastočne zrekonštruovaný  
4-izbový byt 3/7P, na sídl. Drieňová, 
cena 45 000 €, možná dohoda, tel.č.: 
0902 259 175 

Predám 3-izbový byt (68m 2) na síd-
lisku Drieňová, zrekonštruovaný, za-
teplený. Cena dohodou, viac info na te-
lefónnom čísle: 0907 105 342

Predám garáž na Povrazníku. Cena  
4 500 €, tel.č.: 0903 121 901

Predám garáž na Starom ihrisku,  
cena dohodou, viac info na telefónnom 
čísle: 0905 737 962

Predám veľkú unimobunku cena  
300,-€, možná dohoda pri rýchlom jed-
naní, tel.č.: 045/692 19 70

Predám pozemok v BŠ neďaleko bo- 
tanickej záhrady, výmera 2600 m², 
tel.č.: 0911 552 510

Dám do prenájmu nezariadený 3-iz- 
bový byt na Drieňovej, cena 370 €/mes. 
vrátane energií, tel.č.: 0905 178 047

Dám do prenájmu 4-izbový čiastoč- 
ne zariadený byt na sídl. Drieňová, vo-
lať po 16.hod., tel.č.: 0911 733 909

Prenajmem skladové priestory na  
Povrazníku, tel.č.: 0903 121 901 

Prenajmem garáž, garsonku (Križo- 
vatka) a priestor na podnikanie, tel.č.: 
0908 288 582

Kúpim 1-izbový byt za rozumnú  
cenu, tel.č.: 0908 531 348

Kúpim na Jergištólni pozemok alebo  
starý domček al. ruinu, 0914 138 988

Kúpim pozemok do 2 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

reality


