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InzercIa

Banská správa celoslovenského 
charakteru bola v Banskej Štiavnici už 
od stredoveku. Aj v súčasnosti tu sídlia 
viaceré celoslovenské inštitúcie ban-
ského charakteru. Vzhľadom na túto 
skutočnosť bolo najlogickejšie, keby aj 
Rudné bane, š.p., ktoré dodnes sídlia v 
Banskej Bystrici, boli premiestnené do 
Banskej Štiavnice. Primátorka nášho 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková sa ob-
rátila listom zo dňa 24.9.2012 na mi-
nistra hospodárstva Tomáša Malatin-
ského vo veci presťahovania Rudných 
Baní, š. p., do Banskej Štiavnice. List 
bol odoslaný na vedomie Roberto-
vi Ficovi, predsedovi vlády SR, Vladi-
mírovi Maňkovi, predsedovi Bansko-
bystrického samosprávneho kraja a 

Miroslavovi Gazdíkovi, prezidentovi 
Konfederácie odborových zväzov SR. 
List uvádzame v plnom znení: 

„Vážený pán minister, v nadväznos-
ti na náš rozhovor pri Vašej návšteve 
Banskej Štiavnice dňa 7.9.2012 ohľad-
ne možnosti presťahovania Rudných 
baní, š.p., Banská Bystrica do Banskej 
Štiavnice si Vám dovoľujem •3.str.

Bude sídlo Rudných baní, š.p., opäť v Štiavnici?

Vo štvrtok 27. septembra 2012 his-
torickú radnicu a naše starobylé mesto 
navštívila ďalšia skupina diplomatov, 
tentoraz to boli  ekonomickí diplomati 
Holandského kráľovstva,  Kanady, Nór-
skeho kráľovstva a Rakúskej republiky.  
Išlo o exkurziu zameranú na podnika-
teľské možnosti vo vybratých sloven-
ských mestách, ktorú pre nich zorgani-
zovala kancelária štátneho tajomníka a 
Sekcia stratégie Ministerstva hospodár-
stva SR.  Po oficiálnom prijatí  primá-
torkou mesta Mgr. Nadeždou Babiako-
vou sa uskutočnilo pracovné rokovanie 
s vedením nášho mesta o súčasnej eko-
nomickej situácii, podnikateľských prí-
ležitostiach a existujúcom potenciáli. 
Primátorka nášho historického mesta 
svetového dedičstva UNESCO vyjadri-
la  ochotu a pripravenosť nášho mesta 
vyjsť maximálne v ústrety akýmkoľvek 
rozvojovým  aktivitám,  iniciatívam a tr-
valo udržateľným riešeniam pre 3. tisíc-

ročie pri revitalizácii a skvalitňovaní in-
fraštruktúry. Sprevádzajúci pracovníci 
MH SR ako aj diplomati potvrdili svo-
ju ochotu a záujem pokračovať v začatej 
spolupráci  a po tomto prvom kontakte 
by mali nasledovať ďalšie. 

Hostia strávili v Banskej Štiavnici 
celý deň a okrem návštevy historickej 
radnice  si prezreli mesto, navštívili naj-
významnejšie pamiatky v meste a jeho 
okolí a stretli sa s niektorými podnika-
teľmi. Redakcia ŠN

Ďalší diplomati v našom meste

Podpis do Pamätnej knihy foto michal kríž

Pozvánka na MsZ
V zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov,  §-u 12 odst. 1 a §-u 
13 ods.4a) zvolávam zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Ban-
skej Štiavnici na deň 9. októbra 
2012 (utorok) o 13.hod. Zasadnu-
tie sa uskutoční v zasadacej miest-
nosti historickej radnice, prízemie 
č.dv. 4. Interpelácie občanov od 
15.hod. Srdečne pozývame!

Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Na základe návrhu spoloč-
nosti Esting, s.r.o., Nám. SNP 
2, 960 01 Zvolen, ktorá zastu-
puje spoločnosť LIDL Bratisla-
va, bolo dňa 6.9.2012 vydané 
tunajším stavebným úradom 
územné rozhodnutie o umiest-
není stavby „Predajňa potravín 
LIDL – Banská Štiavnica“, ktorá 
má vyrásť v bývalom areáli spo-
ločnosti Dužina, teraz Anton 
Antol, s.r.o., Dobrá Niva na po-
zemku CKN p.č. 5473/7 v k.ú. 
Banská Štiavnica. Územné roz-
hodnutie by malo nadobudnúť 
právoplatnosť dňa 3.10.2012.

 •2.str

Pripravovaná 
výstavba 
predajne LIDL



2 číslo 35 • 4. október 2012
sn@banskastiavnica.sknovInky

z programu
primátorky

1.10.
Redakčná rada VIO TV.  �
Pracovné stretnutie k príprave  �
a organizačnému zabezpečeniu 
podujatia k 250. výročiu zalo-
ženia Baníckej akadémie a Aka-
demici 2012. 
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

2.10. 
Príprava podkladov a riešenie  �
úpravy rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica. 
Práca v meste.     �

3.10.
Zasadnutie Mestskej rady v  �
Banskej Štiavnici. 
Pracovné rokovanie k riešeniu  �
problematiky LSPP v Banskej 
Štiavnici. 

4.10.
Účasť na oslave 20. výročia ob- �
noveného katolíckeho školstva 
v Banskej Štiavnici.
Pracovné stretnutie so zástup- �
cami Ministerstva kultúry SR.
Pracovné rokovanie so zástup- �
cami Delta Company, s.r.o., Bra-
tislava k riešeniu rekonštrukcie 
objektov vo vlastníctve spoloč-
nosti a ich následnému využitiu.

5.10.
Pracovné rokovanie k výstavbe  �
a verejnému obstarávaniu ob-
jektu zberný dvor.

Andrea Benediktyová

Kurz plávania 
Počas školského roka v utorok až 

piatok bude prebiehať v Mestskej 
plavárni v čase od 8:00 -14:00 plá-
vanie detí od 6 mesiacov do 6 rokov. 
Plavecký klub BŠ počas školského 
roka každý mesiac bude organizovať 
kurz pre plavcov začiatočníkov  v uto-
rok a štvrtok v čase od 15:00 -16:00. 

9. regionálna konferencia 
Organizácie miest svetového 
dedičstva pre členské mestá 
zo strednej a východnej 
Európy, ktorá sa konala v 
dňoch 17. - 20. 9. 2012 v 
Banskej Štiavnici, mala veľmi 
dobrý ohlas nielen u účast-
níkov konferencie, zástupcov 
jednotlivých členských 
miest, ale aj u generálneho 
tajomníka OMSD Denisa 
Ricarda.

Takéto podujatia sú výbornou 
príležitosťou na šírenie dobrého 
mena nášho mesta nielen na Slo-
venku, ale aj v zahraničí. 

O tom, že konferencia bola veľ-
mi dobre zorganizovaná a prínos-
ná pre všetkých jej účastníkov, 
svedčia aj tieto ďakovné listy, kto-
ré boli doručené primátorke mes-
ta a organizátorom konferencie.

„Pani primátorka, chcel by som 
sa Vám poďakovať za mimoriad-
nu pohostinnosť, ktorú ste pre-
ukázali účastníkom Regionálnej 
konferencie Organizácie miest 
svetového dedičstva pre členské 
mestá strednej a východnej Eu-
rópy. Veľmi si vážime čas, ktorý 
ste venovali účasti na zasadnu-
tiach, ako aj spoločenských čas-
tiach konferencie.

Na základe výborne napláno-
vaného programu sme si mohli 
intenzívne vymieňať informácie 
a nápady, ako aj dôkladne poob-

zerať dedičstvo Banskej Štiavni-
ce – hmotné aj nehmotné – a oce-
nili sme dôležitú úlohu mesta, 
ktorú hralo v strednej Európe v 
priebehu storočí. Úspešnosť kon-
ferencie zaručila osobitná pozor-
nosť, ktorú náš dlhoročný pria-
teľ Miron Breznoščák s pomocou 
Katalin Kiss venoval všetkým de-
tailom.

Po tom, ako sme zhliadli video 
prezentujúce stav budov zo 70. 
rokov, urobili na nás obrovský do-
jem rekonštrukčné práce, ktoré 
sa v Banskej Štiavnici uskutočňu-
jú posledných pár desiatok rokov.  
Vďaka Vášmu nadšeniu a odhod-
laniu pre vec, a takisto aj Vašich 
predchodcov, môžete byť hrdá na 
krásu Vášho mesta.

Ešte raz Vám ďakujem za lás-
kavé usporiadanie konferencie 
OMSD vo Vašom meste a teším 
sa, že sa uvidíme v roku 2013 v 
Oaxace v Mexiku.“
Denis Ricard,
generálny tajomník OMSD

„Ďakujem veľmi pekne za vý-
bornú a konštruktívnu konferen-
ciu. Bolo pre mňa potešením sa jej 
zúčastniť a verím, že dosiahneme 
dlhodobo kvalitné výsledky v ob-
lasti ochrany kultúrneho dedič-
stva.“
Vjenceslav Pejša, Trogir,
Chorvátsko

„Som vďačná za perfektne zor-
ganizovanú konferenciu! Som do-
jatá Vašimi vedomosťami, kom-
petentnosťou a veľmi milým 
spôsobom, ako sa správate k ľu-
ďom. Pre mňa ako architektku 
mesto  Banská Štiavnica zostane 
veľkým a nezabudnuteľným zá-
žitkom.  Som rada, že som Vás 
stretla. Dúfam, že zostaneme v 

kontakte a budeme v budúcnosti 
spolupracovať!“
Jolita Norekiené, Vilnius, Lit-
va

„Český Krumlov pozdravu-
je Banskú Štiavnicu a ďakuje. Sr-
dečne Vás pozdravujem z České-
ho Krumlova a chcem sa veľmi 
poďakovať za pozvanie k Vám, za 
skvelý program konferencie, Vašu 
pohostinnosť a prívetivosť. Gra-
tulujem k nádhernému mestu a 
príjemným ľuďom, zobrala som si 
domov milé spomienky.“
Jitka Zikmundová, Český 
Krumlov, Česká republika

 „Chcem Vám pogratulovať k 
úspechu Regionálnej konferencie 
OMSD a poďakovať za rozhodujú-
cu úlohu, ktorú ste zohrali pri do-
siahnutí tohto úspechu. Okrem 
výborného plánovania bolo tam 
aj teplo, ktoré ste ukázali pri pri-
vítaní všetkých nás vo Vašom 
meste. 

Počas rokov ste stálou posta-
vou pre OMSD v Banskej Štiavni-
ci.  Vaše neúnavné úsilie  pri tej-
to konferencii,  aj pri predošlej, 
ktorú Vaše mesto spoluorganizo-
valo, ale tiež každoročné organi-
zovanie detskej výtvarnej súťaže 
ako aj prítomnosť na svetových 
kongresoch a regionálnych konfe-
renciách Vás zaraďujú medzi naj-
vernejších, najspoľahlivejších a 
najpracovitejších podporovateľov 
OMSD.

Ďakujem za Vaše svedomité ve-
novanie sa OMSD a za výnimoč-
nú prácu, ktorú robíte a ktorá pri-
spieva k napredovaniu OMSD.“
Denis Ricard,
generálny tajomník OMSD

Miron Breznoščák,
Henrieta Godová

Ozveny 9. regionálnej konferencie OMSD

Rokovanie účastníkov konferenie  foto marián garai

Otvorenie konferencie
foto marián garai

Pripravovaná 
výstavba 
predajne LIDL

•1.str. Spoločnosť LIDL by mala 
teraz zabezpečiť projektovú doku-
mentáciu pre stavebné povolenie, 
následne požiadať stavebný úrad o 
stavebné povolenie a predpoklad sa-
motnej výstavby predmetnej stavby 
by sa mala uskutočniť v roku 2013.

Robert Vavro
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polícia
informuje•1.str. predložiť nasledovné 

zdôvodnenie presťahovania tohto 
podniku do nášho mesta:  Z his-
torického, súčasného, ako aj prag-
matického hľadiska bolo by najop-
timálnejším riešením etablovanie 
tohto podniku v Banskej Štiavnici. 
Banská Štiavnica bola nielen naj-
významnejším strediskom ťažby 
zlato-strieborných rúd na Sloven-
sku v minulosti, ale aj sídlom ria-
diacich orgánov Banskej správy s 
celoslovenskou pôsobnosťou. Od 
stredoveku tu bolo sídlo Banskej 
komory, od konca 16. storočia sídlo 
Hlavného komorskogrófskeho úra-
du a následne aj Štátneho banské-
ho riaditeľstva až do roku 1946. V 
súčasnosti je tu sídlo viacerých mi-
moriadne významných celosloven-
ských inštitúcií - Hlavného ban-
ského úradu, Slovenskej banskej  
komory, Združenia baníckych spol-
kov a cechov Slovenska, ale aj Slo-
venského banského múzea a Štát-
neho ústredného banského archívu. 
Okrem toho je tu stále aktuálny do-
bývací priestor v Štiavnicko - hod-
rušskom rudnom rajóne. V tomto 
meste je mimoriadne veľa erudova-

ných banských odborníkov, legisla-
tívcov, banských historikov, archi-
várov a pamiatkarov, čo všetko je 
neodmysliteľne potrebné ku kva-
litnému, erudovanému a efektívne-
mu  zabezpečovaniu činnosti budú-
ceho podniku v Banskej Štiavnici o 
to viac, že so všetkými spomínaný-
mi  celoslovenskými inštitúciami v 
Banskej Štiavnici musia mať  Rud-
né bane, š.p., čo najužšiu súčinnosť.  
Rudné bane, š. p., Banská Bystrica 
sa čoraz viac sústreďujú na likvidá-
ciu starých banských diel na Sloven-
sku, pričom samostatná pozornosť 
bude v budúcnosti venovaná aj ich 
ochrane a prípadnej  revitalizácii a 
využitiu ako vzácneho historického 
dedičstva z hľadiska cestovného ru-
chu. Bezkonkurenčne najväčší po-
čet najvýznamnejších banských diel 
na Slovensku má Banská Štiavnica s 
celým  Banskoštiavnicko – hodruš-
ským rudným revírom. Podnik Rud-
né bane, š.p.,  popri terajšej hlavnej 
činnosti zabezpečovania banských 
diel a likvidácie následkov banskej 
činnosti, vrátane vyplácania osobit-
ných príspevkov, by mal pôsobiť aj 
ako výrobná jednotka pri ťažbe dra-

hokovových rúd.
Vláda SR, ktorej predsedom bol 

Robert Fico v rokoch 2006 – 2010, 
si už vtedy uvedomila  nevyhnut-
nosť vzájomnej a neodmysliteľnej 
symbiózy svetoznámej baníckej mi-
nulosti nášho mesta s  adekvátnym  
využívaním tohto jedinečného po-
tenciálu aj pre budúce generácie. 

Demonštrovala to svojím výjazdo-
vým zasadnutím historického význa-
mu v Banskej Štiavnici dňa 3.9.2008. 
Banská Štiavnica, ktorá je aj súčas-
ťou svetového dedičstva UNESCO 
od decembra 1993, si určite zaslúži 
aj to, aby Rudné bane, š. p., mali to 
najadekvátnejšie sídlo práve v našom 
meste. Okrem erudovaných ban-
ských odborníkov vieme poskytnúť 
aj nanajvýš dôstojné priestory v jed-
nom z niekdajších sídiel  svetozná-
mej Baníckej akadémie – v národnej 
kultúrnej pamiatke Belházyovskom 
dome, ktorý je majetkom nášho mes-
ta a môže byť poskytnutý bez akých-
koľvek problémov k dispozícii Rud-
ným baniam, š.p. 

Verím vo Vaše porozumenie a po-
chopenie. Nadežda Babiaková,

                       primátorka mesta

Bude sídlo Rudných baní, š.p., opäť v Štiavnici?

Oznam
Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje obchodnú verejnú súťaž na 
odpredaj domu súp. č. 921, na Ul. 
Križovatka 25 a prislúchajúcich 
pozemkov p. č. C KN 1957/1 o vý-
mere 260 m2 a 1957/2 o výmere 
228 m2.  Minimálna požadovaná 
cena je 50.000 eur.  Podmienky na 
www.banskastiavnica.sk 

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

Vážená pani primátorka, 
Uplynulo niekoľko dní od diplo-

matickej cesty veľvyslancov sídlia-
cich v Slovenskej republiky, ktorá 
bola zameraná na Banskobystrický 
samosprávny kraj a Banskú Štiav-
nicu. Jej iniciátorom bolo Veľvy-
slanectvo Cyperskej republiky a 
spoluorganizátorom a sponzorom 
firma EMED Slovakia. Veľmi dôle-
žitá podpora celého podujatia priš-
la najmä z Vašej strany ako primá-
torky starobylého baníckeho mesta 
Banská Štiavnica.

Dovoľte mi úprimne sa poďako-
vať za morálnu podporu a výbor-
nú spoluprácu pri organizovaní 
spomenutej cesty diplomatov i za 
Vašu priamu účasť, ktorá bola vyso-
ko ocenená všetkými prítomnými. 
Vašu podporu, rozvahu a spravod-
livosť v rozhodovaní i komuniká-
cii si vážime obzvlášť v špecifickej 
situácii, v ktorej sa firma EMED 
Slovakia nachádza. Celá diploma-
tická cesta i idea rozvoja cestovné-
ho ruchu s Banskobystrickým sa-
mosprávnym krajom a Banskou 
Štiavnicou, predostretá zúčastne-
ným predstaviteľom iných štátov 

sa stretla s mimoriadne pozitívnym 
ohlasom a veríme, že konkrétne 
kroky v jej realizácii budú čoskoro 
nasledovať a prispeje tak k zlepše-
niu života na Slovensku, k šíreniu 
našej kultúry v zahraničí i celkové-
ho pozitívneho obrazu Slovenska 
vo svete. Ba čo viac, mesto očarilo 
všetkých prítomných svojou atmo-
sférou, krásou okolia i architektú-
ry i perspektívami, ktoré ponúka. 

Napriek faktu, že niektorí z účast-
níkov navštívili Banskú Štiavni-
cu už predtým, aj počas tejto cesty 
objavili nové a ešte krajšie zákutia 
tohto mesta a jeho historických pa-
miatok. 

Rád by som vyslovil presvedče-
nie, že naša vzájomná spolupráca 
bude pokračovať i naďalej a nado-
budne i nové všeobecne prospešné 
formy. Marián Urban

Poďakovanie primátorke nášho mesta

Prijatie diplomatov na Radnici foto archív šn

Marenie výkonu úradného 
rozhodnutia

Na základe vyšetrovania po-
verený policajt  OOPZ  Banská 
Štiavnica vzniesol obvinenie oso-
be B.J. za prečin marenie výko-
nu úradného rozhodnutia pod-
ľa § 348 ods.1 písm.d) Trestného 
zákona, nakoľko tento viedol  
osobné motorové vozidlo Ško-
da Felícia po ulici SNP v Banskej 
Štiavnici, pričom bol zastavený 
hliadkou OOPZ Banská Štiavni-
ca a pri následnej kontrole bolo 
zistené, že B.J. má uložený zákaz 
činnosti viesť motorové vozidlá.

Krádež
Poverený policajt  OOPZ  Ban-

ská Štiavnica začal trestné stí-
hanie pre prečin krádež podľa § 
212 ods.2 písm.a), ods.3 písm.a) 
Trestného zákona, ktorého sa 
dopustil doposiaľ nezistený pá-
chateľ tým, že sa vlámal do re-
kreačnej chalupy na ulici Daniela 
Licharda v Banskej Štiavnici, kde 
odcudzil  motocykel, rôznu elek-
troniku a potraviny, čím spôsobil  
majiteľovi M.H. škodu vo výške 
3.500.-€.

Priestupok proti majetku
OOPZ Banská Štiavnica vyko-

náva vyšetrovanie vo veci prie-
stupku proti majetku podľa § 50 
ods.1 Zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch, ktorého sa do-
pustil M.S. tým, že v obchodnom 
dome Billa v Banskej Štiavnici od-
cudzil fľašu alkoholu, čím spôsobil 
spoločnosti Billa, s.r.o., Bajkalská 
19/A škodu vo výške 7,39.-€.

Milan Kašiar
zástupca riaditeľa OO PZ BŠ
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Z dôvodu zmeny Zákona NR SR 
č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“), 
ktorá nadobudla účinnosť 
1. októbra 2012 dochádza 
k zvýšeniu niektorých 
správnych poplatkov, ktoré 
sa dotknú ľudí pri konaní pred 
správnymi orgánmi.

Zmeny správnych poplatkov sa 
týkajú aj konania pred  orgánmi sa-
mosprávy.

Pri stavebnej konaní ide o zme-
nu sadzieb napríklad za stavebné 
povolenie vo vzťahu k právnickým 
osobám, za predĺženie platnosti 
stavebného povolenia,  za kolaudač-
né rozhodnutie, napr. v oblasti ha-
zardných hier ide o úpravu súčasne 
platnej sadzby poplatku za zmeny v 
udelenej licencii.

Uvedenou zmenou zákona do-
chádza aj k novele:

Zákona č. 171/2005 Z. z. o ha-
zardných hrách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, kde sa upra-
vujú  kompetencie Ministerstva fi-
nancií SR, ktoré z vlastného pod-
netu môže zmeniť udelenú licenciu 
na prevádzkovanie hazardných 
hier, ak dôjde k zmene zákona ale-
bo iných všeobecne záväzných práv-
nych predpisov. Upravuje sa percen-
to odvodu do štátneho rozpočtu pri 
číselných lotériách.

Zákona č. 381/2011 Z. z. o zru-
šení kolkových známok a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, kto-
rou sa posúva termín zrušenia kol-
kových známok ako jednej z mož-
ných spôsobov platenia správnych 
a súdnych poplatkov z januára 2013 
na január 2014.

Prinášame prehľad vybraných 
správnych poplatkov pri konaní 
pred orgánmi samosprávy.

Úplná novela zákon je zverejnená 
na stránke www.banskastiavnica.sk

Návrh na vydanie rozhodnutia  -
o umiestnení stavby alebo roz-
hodnutia o využití územia alebo 
rozhodnutia o zmene územného 
rozhodnutia:

1. pre fyzickú osobu - 6,50 eura
2. pre právnickú osobu - 100 eur
Návrh na predĺženie platnosti  -
rozhodnutia o umiestnení stav-
by - 20 eur.
Žiadosť o stavebné povolenie: -
a) na stavby na bývanie a na zme-

ny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s 

obstavaným priestorom podľa pro-
jektovej dokumentácie do 600m3 
vrátane  - 33 eur a za každých ďal-
ších začatých 100 m3 obstavaného 
priestoru - 20 eur

2. na stavbu bytového domu s 
obstavaným priestorom podľa pro-
jektovej dokumentácie do 3000m3  
vrátane - 750 eur a za každých ďal-
ších začatých 1000 m3 obostavané-
ho priestoru - 250 eur

b) na stavby na individuálnu re-
kreáciu (rekreačné chaty, rekreač-
né domy a záhradkárske chaty) s 
obstavaným priestorom podľa pro-
jektovej dokumentácie do 200 m3 
vrátane - 23 eur, za každých ďal-
ších začatých 50 m3 obostavaného 
priestoru - 20 eur

c) na zmeny dokončených stavieb 
na bývanie alebo individuálnu re-
kreáciu

1. rodinný dom - 100 eur
2. bytový dom - 750 eur
3. stavba na individuálnu rekreá-

ciu - 100 eur
d) na stavby, ktoré tvoria dopln-

kovú funkciu rodinného domu, na 
prípojky na existujúcu verejnú roz-
vodnú sieť - 30 eur

e) na stavbu garáže s jedným ale-
bo dvoma miestami - 30 eur

f) na zmeny dokončených sta-
vieb podľa písmen d) a e) a na zme-
ny týchto stavieb pred dokončením 
- 20 eur

g) na líniové stavby a zmeny tých-
to stavieb pred dokončením za kaž-
dých začatých 100m - 10 eur

h) na ostatné inžinierske stavby 
s doplnkovou funkciou pre rodin-
né domy, bytové domy a stavby na 
individuálnu rekreáciu (podzem-
né objekty, napr. studne, malé čis-
tiarne odpadových vôd a pod.) pre 
právnickú osobu  - 50 eur

i) na ostatné neuvedené stavby a 
na zmeny týchto dokončených sta-
vieb a zmeny stavieb pred dokonče-
ním s obstavaným priestorom pod-
ľa projektovej dokumentácie do 
3000 m3 vrátane - 1 000 eur a za 
každých ďalších začatých 1000 m3  
obstavaného priestoru - 300 eur

j) na stavby dočasných objektov 
zariadení staveniska, ak sa vydá-
va samostatné stavebné povolenie 
- 50 eur

Žiadosť o predĺženie platnosti  -
stavebného povolenia pre práv-
nickú osobu  - 100 eur
Návrh na vydanie kolaudačného  -

rozhodnutia :
a) na stavbu rodinného domu s 

obstavaným priestorom podľa pro-
jektovej dokumentácie do 600 m3 
vrátane pre fyzickú osobu - 16,50 
eura, pre právnickú osobu - 50 eur a 
za každých ďalších začatých 100 m3 
obstavaného priestoru pre fyzickú 
osobu a právnickú osobu - 10 eur

b) na stavby na individuálnu re-
kreáciu (rekreačné chaty, rekreačné 
domy a záhradkárske chaty),

1. ak zastavaná plocha nepresa-
huje 25m2 vrátane - 23 eur

2. ak zastavaná plocha je od 25 
m2 do 50m2vrátane - 33 eur

3. ak zastavaná plocha je od 50 
m2 do 80m2vrátane -  66 eur

c) na zmeny dokončených stavieb 
na bývanie alebo individuálnu re-
kreáciu

1. rodinný dom - 50 eur
2. bytový dom -  400 eur
3. stavba na individuálnu rekreá-

ciu - 50 eur
d) na stavby, ktoré tvoria dopln-

kovú funkciu rodinného domu, a na 
stavby slúžiace na podnikateľskú 
činnosť na pozemkoch rodinných 
domov, na prípojky na existujúcu 
verejnú rozvodnú sieť - 15 eur

e) na stavbu garáže s jedným ale-
bo dvoma miestami - 15 eur

f) na zmeny dokončených stavieb 
podľa písmen d) a e) - 15 eur

g) na líniové stavby za každých 
začatých 100m - 10 eur

h) na ostatné inžinierske stavby 
s doplnkovou funkciou pre rodinné 
domy, bytové domy a stavby na in-
dividuálnu rekreáciu (napr. studne, 
malé čistiarne odpadových vôd) pre 
právnickú osobu - 30 eur

i) na ostatné neuvedené stav-
by a na zmeny týchto dokončených 
stavieb s obstavaným priestorom 
podľa projektovej dokumentácie 
do 3000m3 vrátane - 500 eur a za 
každých ďalších začatých 1000 m3 
obostavaného priestoru - 150 eur

Výpis z matriky, s výnimkou pr- -
vého výpisu z knihy narodení, 
manželstiev a úmrtí - 5 eur.
Zmena mena alebo priezviska  -
(ak nejde o meno maloletých 
detí ani o hanlivé či neosobné 
meno) - 100 eur.
Uzavretie manželstva pred zastu- -
piteľským úradom SR - 250 eur
Žiadosť o zápis matričnej uda- -
losti v cudzine do osobitnej mat-
riky -25 eur

Ivana Nikolajová,
prednostka MsÚ

Novela zákona o správnych poplatkoch mení 
poplatky za konanie pred orgánmi samosprávymestská polícia

informuje
Verejný poriadok 

Dňa 22.9.2012 o 13.45 hod. 
hliadka MsPo zistila, že na Ul. 
Mládežnícka leží na ceste nezná-
ma osoba, ktorá je značne pod 
vplyvom alkoholických nápojov. 
Po zistení totožnosti išlo o P.Z. z 
Banskej Štiavnice. Priestupok bol 
riešený v zmysle priestupkového 
zákona v blokovom konaní.    

Rušenie nočného pokoja 
Dňa 23.9.2012 o 02.40 hod. 

bolo na útvar MsPo oznámené, že 
na Ul. L. Svobodu v Banskej Štiav-
nici dochádza k rušeniu nočné-
ho pokoja. Po overení oznámenia 
bolo zistené, že k rušeniu nočné-
ho pokoja dochádza v byte J.B., 
ktorá  si hlasno púšťala hudbu.   
Priestupok bol riešený v zmysle 
priestupkového zákona v bloko-
vom konaní.

Podávanie alkoholických ná-
pojov maloletým a mladistvým 
osobám 

Dňa 23.9.2012 o 19.30 hod. vy-
konala v reštauračných  zariade-
niach hliadka MsPo kontrolu  za-
meranú na podávanie alkoholu 
maloletým a mladistvým osobám. 
V jednom prípade bolo zistené po-
dávanie alkoholických nápojov 
mladistvej osobe. Priestupok bol  
riešený v zmysle priestupkového 
zákona v blokovom konaní.

Jozef Mego,
zást. náčelníka MsPo

Plavecké preteky
Štiavnický kahanec

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje obyva-
teľom a návštevníkom mesta Ban-
ská Štiavnica, že dňa 13.10.2012 a 
14.10.2012 (sobota a nedeľa) bude 
prevádzka Mestské kúpele – plavá-
reň  pre verejnosť zatvorená, z dôvo-
du konania sa plaveckých pretekov 
Štiavnický kahanec.

Slezáková Denisa

Motto dňa
„Pite burčiak! Lepšie je pos..ť sa 

ako oslepnúť!“
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Tento rok je významným  
rokom baníckej školy. Slávime 
250 rokov od založenia 
Baníckej akadémie. 

Tak spoločne nazrime do histórie 
a súčasnosti našej školy. Písal sa rok 
1735, keď v Banskej Štiavnici založi-
li prvú školu na výchovu odborníkov 
pre bane, huty a hámre vo vtedajšom 
Uhorsku. Na základe písomného pod-
netu majstra Tadeáša Peinthera pa-
novníčke Márii Terézií vo Viedni sa 
rozhodlo o zriadení samostatnej školy 
vyššieho typu dňa 22. októbra 1762, 
ktorá by vychovávala baníckych a hut-
níckych odborníkov. Banícka akadé-
mia, ktorú v roku 1846 premenovali 
na Banícku a Lesnícku akadémiu, bola 
viac ako 150 rokov pýchou „striebor-
ného mesta“. Počas existencie prešla 
menšími úpravami. Menili sa učeb-
né plány a osnovy, profesori, asisten-
ti i obsahová náplň prednášok a la-
boratórnych cvičení. Škola sídlila vo 
viacerých budovách. Sú to Belházyho 
dom, Kammerhof, Berggericht, Žem-
berovský dom, Fritzov dom, Krečmá-
ryho dom, Budova Fortuny, Starej 
nemocnice a tri budovy Baníckej a 
Lesníckej ukadémie umiestené v Bo-
tanickej záhrade. Škola existovala až 
do roku 1918, keď ju presťahovali do 
maďarskej Šoprone. Ešte pred presťa-
hovaním navštívil školu člen francúz-
skeho národného konventu, ktorý v 
roku 1794 vysoko vyzdvihol vyučo-

vacie metódy štiavnickej akadémie a 
podľa jej vzoru navrhol zorganizovať 
parížsku polytechniku. Dodnes je ško-
la najväčšou pýchou Banskej Štiavni-
ce, ktorá má tú česť sídliť v jej bývalých 
priestoroch. Po vzniku ČSR nebola na 
Slovensku žiadna vysoká škola, kto-
rá by vychovávala odborníkov v ob-
lasti baní, huty či chémie. Tak po dlh-
šom rokovaní sa dosiahla  dohoda, 
že namiesto vysokej školy sa v Ban-
skej Štiavnici zriadi Štátna priemy-
selná škola s príslušnými odbormi. 
Škola v plnej zostave fungovala až do 
roku 1950/51, keď sa od ŠPŠ odčle-
nilo banícke oddelenie a od 1. febru-
ára 1951 sa stalo Priemyselnou ško-
lou baníckou, ktorá sa presťahovala 

do bývalej budovy štátneho reálne-
ho gymnázia. Po rozdelení sa škola v 
dnešnej Botanickej záhrade oriento-
vala na organickú chémiu a potravi-
nárstvo. Názov oboch škôl sa menil 
s vyučovacími odbormi a významný-
mi profesormi. V bývalom Štátnom 
reálnom gymnáziu od roku 1951-
1960 existovala Odborná škola ba-
nícka, pôvodne dvojročné štúdium 
sa postupne predĺžilo na štvorročné 
a ukončilo sa maturitnou kúškou. Od 
roku 1960 niesla škola názov SPŠ ba-
nícka a hutnícka a začal sa jej najväčší 
rozvoj ako aj vtedajšej SPŠ chemickej. 
V roku 1997 pri oslavách prijala bý-
valá škola banícka názov SPŠ Samue-
la Mikovíniho, ako aj bývalá chemic-

ká SPŠ Samuela Stankovianskeho. 
Školy zažívali ľahké i ťažké chvíle, a 
tak sa v roku 2008 školy spojili do bu-
dovy bývalej SPŠ S. Stankovianskeho 
a odvtedy nesie škola názov SPŠ Sa-
muela Mikovíniho. Pevne verím, že 
nielen ja, ale aj pán riaditeľ našej ško-
ly, pedagogickí zamestnanci a ostatní 
zamestnanci a študenti školy, sú pyš-
ní na jej budovu, ktorá má za sebou 
veľmi dlhú, slávnu a krásnu históriu. 
K 250. výročiu založenia akadémie 
chcem popriať za seba i za všetkých 
študentov  škole len to najlepšie, aby 
fungovala najbližších 250 rokov v 
tomto prekrásnom historickom, ale 
hlavne baníckom meste- meste Ban-
ská Štiavnica. Filip Golian

Významný rok Baníckej akadémie 

Historické budovy Baníckej a Lesníckej akadémie  foto archív šn

Banská Štiavnica v tomto roku 
oslavuje 250. výročie založenia 
Baníckej akadémie, ale aj 150. 
výročie organizovanej telový-
chovy.

Poslucháči, ktorí prichádzali do 
Banskej Štiavnice z mnohých kra-
jín, žili bohatým spolkovým živo-
tom. S podporou pokrokovo zmýš-
ľajúcich profesorov poslucháči 
Ľ.Cseh a A.Hampel viedli od kon-
ca roka 1860 náraďový telocvik a 
šerm šabľou a kordom. Cvičili naj-
prv v miestnosti Nového zámku a 
neskoršie v hostinci Pod zeleným 
stromom. Keď v roku 1864 ukonči-
li Cseh a Hampel štúdiá a odišli, na-
stala stagnácia, ale v roku 1865 sa 
vrátili a založili na základe stanov 
„Akademický telocvičný a šermiar-
sky spolok“.

Športové hnutie akademikov 
čoskoro presahovalo rámec svoj-
ho spolku a zanechalo odozvu u ši-
rokej verejnosti a po ročnej prípra-
ve bol 28.11.1867 schválený v sále 
mestskej radnice štatút „Štiavnické-
ho telovýchovného spolku“ (Schem-
nitzer allgemeine Turverein). Členo-
via spolku boli rozdelení do štyroch 
skupín. Do prvej patrili posluchá-
či a ostatní zamestnanci Akadémie, 
do druhej Katolícke gymnázium, do 
tretej Evanjelické gymnázium a do 
štvrtej ostatní členovia. Prvým pred-
sedom spolku sa stal profesor E. Pö-
schl. Mesto poskytlo okrem miest-
ností Starého zámku aj záhradu na 
Hornom majeri pre letné a zimné 
cvičenia. Činnosť spolku pre nedo-
statok financií postupne upadala, a 
preto akademici, ktorých odrádzalo 
platenie členských príspevkov, cviči-

li samostatne v rôznych skupinách. 
K zjednoteniu týchto skupín došlo 
roku 1880 a vystupujú už pod no-
vým názvom „Telovýchovná a šer-
miarska jednota“. Týždenne cvičili 4 
hodiny náraďový telocvik a šerm. Po 
krátkej stagnácii roku 1884 spolok 
opäť ožil, ale už pod názvom „Aka-
demický atletický klub“. Postupne 
zavádzali nové atletické disciplíny, 
napr. behy, skoky, vrhy a víťazov od-
meňovali plaketami, ktoré si dali vy-
hotoviť v Kremnici.

Posledné desaťročie 19.stor. zna-
menalo úpadok športovej činnos-
ti napriek tomu, že sa organizujú 
tradičné športové súťaže doplne-
né súťažami v zápasení a vzpieraní. 
V nasledujúcom desaťročí dochá-
dza k oživeniu športovej činnosti. 
Miestne noviny Selmeci Ujság uvá-
dzajú, že v roku 1900 boli usporia-

dané cyklistické preteky a v roku 
1903 ľahkoatletické preteky podľa 
pravidiel atletického zväzu. V roku 
1904 akademici zohrali propagačné 
futbalové stretnutie a v roku 1907 
sa uskutočnili na Klingeri plavecké 
preteky. V tomto roku je aj záznam o 
streleckých pretekoch. Vysokoškol-
ský športový klub v týchto rokoch 
mal ustálený charakter, organizujú 
sa tradičné súťaže a zavádzajú ďal-
šie športové odvetvia.

Telovýchovná činnosť na Vyso-
kej škole baníckej a lesníckej bola 
dôležitým prvkom vzdelávacej a 
záujmovej činnosti. Ako prvý v ce-
lom Uhorsku bol tu založený telo-
výchovný spolok, ktorý za celé ob-
dobie svojej činnosti vychoval veľa 
výborných športovcov, úspešných 
reprezentantov Uhorska.

Vladimír Pešl

Športová činnosť na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici
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V dnešnej dobe je už nevyhnut-
nosťou a zároveň očakávanou 
samozrejmosťou „byť na 
internete“. Tento fakt reflektuje 
aj Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok, organizácia, 
ktorej 20. výročie vzniku si 
tento rok pripomíname.

Za dvadsať rokov činnosti je už 
možné hodnotiť a v prípade nášho 
spolku je aj čo hodnotiť. Nie je ale 
cieľom tohto článku písať o tom, 
ako sa podarilo naplniť vytýče-
né úlohy. V každom prípade mož-
no ale poznamenať, že za 20 rokov 
spolok výrazne rozšíril svoju čin-
nosť a stal sa významným subjek-
tom spolupracujúcim pri uchová-
vaní baníckych zvykov a tradícií v 
banskoštiavnickom regióne. Mož-
no hovoriť o jeho nadregionálnej 
pôsobnosti, keďže sa výrazne pri-
činil o rozvoj baníckeho spolkové-
ho života  na Slovensku. Podieľal sa 
napríklad na organizácii šachtágov 
vo viacerých baníckych mestách a 
obciach Slovenska a vďaka svojim 
skúsenostiam mal veľký vplyv na 
profiláciu baníckych organizácií a 

pri kreovaní celoslovenských ban-
ských orgánov a inštitúcií.

V jubilujúcom roku svojej exis-
tencie sa Banskoštiavnicko-hod-
rušský banícky spolok rozhodol 
pristúpiť k skvalitneniu, zrých-
leniu a zvýšeniu dostupnosti ší-
renia informácií o svojej činnos-
ti a podujatiach, ktoré organizuje 
alebo sa do ich organizácie zapá-
ja. Práce na príprave stránky za-
čali koncom januára tohto roku, v 
prevádzke je od mája, pričom jej 
chod a postupné zapĺňanie zabez-
pečujú členovia spolku.

Internetová stránka má ambí-
ciu prinášať aktuálne informácie o 
dianí v spolku, cez „Kalendárium“ 
upozorňuje na významné akcie v 
regióne, samozrejmosťou je prepo-
jenie na najdôležitejšie portály tý-
kajúce sa baníctva na Slovensku a 
na stránku mesta Banská Štiavni-
ca. V štruktúre majú svoje miesto 
informácie o spolku, jeho činnos-
ti, samozrejmosťou je sekcia „His-
tória“. Za istú nadstavbu, ktorá 
zasluhuje pozornosť aj z celoslo-
venského pohľadu, možno pova-
žovať aplikáciu „Multimediálny 

sprievodca banským turizmom“. 
Podobne zasluhuje pozornosť 
Štiavnický Náco – legendárna po-
stava štiavnického a hodrušského 
baníctva, ktorý má tiež na stránke 
svoje pevné miesto. Záverom tre-
ba povedať, že vďaka bohatej foto-
galérii podáva internetová strán-
ka Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku kvalitný vizuál-
ny obraz o baníckom živote v ban-
skoštiavnickom regióne.

Tento príspevok nemá informo-
vať o tom, čo konkrétne sa na strán-
ke Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku nachádza, o  tom 
sa dozviete na internetovej adrese: 
www.prvybanickyspolok.sk 

Daniel Harvan

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

V dňoch 16. - 23. septembra 
2012 sa študenti 4.ročníka 
odboru Geodézia, kartografia 
a kataster Strednej priemy-
selnej školy Samuela Miko-
víniho v Banskej Štiavnici: 
Majka Majdová Erika Stašová, 
Lívia Gundová, Miroslav 
Oravec, Marcel Graus a Matej 
Čiaš zúčastnili študentského 
workshopu Jesenná univerzita 
architektúry 2012 ( JUA 2012).

Toto podujatie organizuje Fakul-
ta architektúry Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave už štvr-
tý rok. Koordinátorkou, hlavou aj 
srdcom projektu počas všetkých 
ročníkov je Ing. arch. Katarína 
Vošková, PhD., odborným garan-
tom je Prof. Ing. arch. Pavol Gre-
gor, PhD. Projekt finančne pod-
porilo Ministerstvo kultúry SR. 
Témou 4. ročníka JUA 2012 bola 
dokumentácia ohrozených pamia-
tok v Pamiatkovej rezervácii Ban-
ská Štiavnica a dokumentácia his-
torických brán v Pamiatkovej zóne  
Krupina. Naši študenti pracovali a 

zúčastňovali sa prednášok v kruhu 
univerzitných študentov Staveb-
nej fakulty a Fakulty architektúry 
z Bratislavy a Prahy.

Úlohou workshopu bolo zdo-
kumentovanie stavebných pa-
miatok, z ktorých mnohé sa mož-
no nenávratne stratia v ruinách 
a v kope sutiny. Stredoškoláci zo 
SPŠ Samuela Mikovíniho spolu-
pracovali so študentmi architek-
túry na dokumentácii banícke-
ho domu na Ulici Dolná Resla a 
Ulici Pavla Kyrmezera v Banskej 
Štiavnici, kde vykonali geodetic-
ké zameranie týchto objektov. 
Na workshope vzniklo prirodze-
né prepojenie nielen študentov 
rôznych odborov, ale aj prepoje-
nie stredoškolskej a univerzit-
nej úrovne vzdelávania. Zaniete-
nie, nadšenie a vysoké pracovné 
nasadenie všetkých účastníkov 
prinieslo svoje ovocie vo forme 
veľmi pekných a kvalitných vizu-
alizácií, plánov, pohľadov a iných 
foriem dokumentácie k uvede-
ným stavebným pamiatkam. Sú-
časťou podujatia boli aj zaujíma-

vé večerné prednášky tematicky 
spojené s ochranou a rekonštruk-
ciou stavebných pamiatok vedené 
reprezentantmi súčasnej odbor-
nej špičky v tejto oblasti na Slo-
vensku a v Čechách.

Výsledky workshopu boli pre-
zentované verejnosti na vernisá-
ži uskutočnenej 23. septembra 
2012 na detašovanom pracovisku 
Fakulty architektúry STU v Ban-
skej Štiavnici.

Všetkým účastníkom aj organi-
zátorom patrí veľká vďaka za zaují-
mavo a príjemne strávený týždeň a 
už dnes sa tešíme na budúci ročník 
Jesennej univerzity architektúry.

Dalibor Kostra

Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho na JUA 2012

Spracúvanie výsledkov
foto archív šn

Mesto Banská Štiavnica, v zastúpe-
ní primátorom mesta, vypisuje výbe-
rové konanie na obsadenie funkcie: 

Vedúci odd. regionálneho roz-
voja 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 výberovému 
konaniu získate na Mestskom úra-
de 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: Výberové 
konanie – vedúci oddelenia RRaMV.

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

oblasti prípravy a realizácie rozvojových 
projektov a projektov na získavanie fi-
nančných prostriedkov, občianska bez-
úhonnosť, organizačné schopnosti.

Uchádzači o výberové kona-
nie k prihláške doložia: písomnú 
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

Výberové 
konanie

Spoločenská kronika

Banská Štiavnica – moje rodisko
8.6.2012 Diana Vicianová, 

12.9.Lucia Potančoková, 16.9. 
Michal Kubala, 21.9. Alex Čierny, 
21.9. Emil Polkoráb, 24.9. Patrik 
Uríček, 28.9. Andrej Zenko. 
Na spoločnú cestu životom
sa vydali

1.9. Mgr. Ivan Kminiak  a MUDr. 
Lucia Paprčková, 8.9.Andrej Ivanco a 
Katarína Trilcová, 22.9. Miroslav Bla-
hút a Alena Haragová, 21.9. Norbert 
Píš a Ivana Madarová, 28.9. Radoslav 
Nigríni a Ing. Zuzana Luptáková.
Navždy ná opustili 

12.9. Gabriela Paczeltová vo veku 
89 rokov,  13.9. Mária Čiliaková vo 
veku 84 rokov, 23.9. Marek Ko-
nopka vo veku 39 rokov, 30.9. Ar-
pád Pál vo veku 73 rokov 30.9. Má-
ria Parillová vo veku 91 rokov. 

Jarmila Simonidesová
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Boh má prá-
vo rozhodnúť, tu 
však zdá sa pri-
skoro, Tvoj čas 
ešte nemal prísť, 
viac mal si zhliadnuť obzorov.

Niečie ruky zostali prázdne,
niečie srdcia pýtajú sa, prečo
ešte chvíľu mal si zostať,
uzrieť ďalšie leto.
Ján Jausch by dňa 

8.10.2012 oslávil svoje 49. na-
rodeniny. Venujme mu preto 
tichú spomienku. Mama, brat 
s rodinou a krstná mama.

Zájazd
a výstava

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

Mesiac úcty k starším
Živena – spolok slovenských žien 

v Banskej Štiavnici Vás srdečne po-
zýva pri príležitosti „Mesiaca úcty 
k starším“ na milé posedenie s po-
hostením a programom v Kultúr-
nom centrom (pri Hoteli Grand) v 
Banskej Štiavnici piatok 5. októb-
ra 2012 o 16:30. Na príjemné po-
sedenie s Vami sa tešia organizátori. 
Sponzori podujatia: MsÚ v Banskej 
Štiavnici, SMER – SD, p. Lesičko. 

Oznam
Spojená škola, Špitálska 4, 

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

Spomienka

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú občanom, že sa v 
mesiaci október 2012 bude reali-
zovať zvoz nebezpečného odpadu 
a elektroodpadu (chladničky, prač-
ky, televízory, počítače, telefóny, pí-
sacie stroje, žehličky, žiarivky, aku-
mulátory,...).
Zvozy sa uskutočnia nasledovne:

Dňa 08.10.2012 sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu zo Špi-
tálky (rodinné domy), Ul.Drieňová, 
Kysihýbelská, Okrajová, Ovoc-
ná, Poľovnícka a Roľnícka, sídliska 
Drieňová, sídliska Juh (Križovatka 
), Ul. Dolná, 1.mája, Okrúhla, No-

vomestského.
Dňa 10.10.2012 sa uskutoční 

zvoz na vyzbieranie odpadu z ulíc: 
Augustu, Belianska, Belianske jaze-
ro, D.Licharda, Dolná a Horná Res-
la, Dolná a Horná Ružová, Gagari-
na, Hájik, Hella, Hodžu, Hurbana, 
Kamenná, Kukučína, Langsfelda, 
Malá Okružná, Mierová, Michal-
ská, Pecha,  Staromestská, Staro-
nová, Starozámocká, Strieborná, 
Václavekovej, Vodárenská, Vý-
skumnícka, Banícka, Družstevná, 
Gwerkovej, Mládežnícka, Pletiar-
ska, Pod Kalváriou, Podjavorinskej, 
Poľnohospodárska, SNP, Športová, 

Tótha, Údolná, 8.mája, Akademic-
ká, Botanická, Farská, Holého, Ka-
tova, Kammerhofská, Malé trho-
visko, Novozámocká, Palárika, Pod 
Troj.vrchom, Remeselnícka, Spoj-
ná, Višňovského, Zigmund šachta

Dňa 12.10.2012 sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu z mes-
ta, zo Štefultova, z časti Sitnianska 
a z Povrazníka

Prosíme občanov, aby si spomína-
ný odpad vyložili v dobe do 7,00 hod. 

V prípade nepriaznivého počasia 
budeme informovať o náhradnom 
termíne zvozu. Peter Heiler,

riaditeľ podniku

Zvoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Dňa 22.septembra 2012 sa v 
Štiavnických Baniach na ZŠ s MŠ 
M. Hella uskutočnil I. ročník vo-
lejbalového turnaja s názvom „Pu-
tovný pohár starostu 2012“. Vo-
lejbalového turnaja sa zúčastnilo 
päť družstiev, pričom podmienkou 
účasti bolo pre súťažiacich postaviť 
družstvo z troch mužov a z troch 
žien. Volejbalového mixu sa teda 
zúčastnili družstvá s názvom UP-
SVaR, ORIM, BLAVA, ČISTÁ PRÁ-
CA  a v neposlednom rade aj orga-
nizátori turnaja družstvo DŽANI 
alias ŠTIAVNICKÉ BANE. Sláv-
nostné otvorenie turnaja uskutoč-
nil starosta obce Štiavnické Bane 
Stanislav Neuschl, ktorý tento tur-
naj podporil nielen ako starosta, ale 
aj ako občan a priaznivec športové-
ho života. K zorganizovaniu tohto 
športového dňa nás viedla myšlien-
ka zviditeľnenia obce Štiavnické 
Bane, snaha oživiť kultúrne dianie 
nielen v obci, ale aj v meste Banská 
Štiavnica, keďže dobrí športovci 
nielen telom, ale aj duchom sa vždy 
radi stretnú, zasúťažia si spoločne 
posedia a zabavia sa. Brali sme to aj 
ako akúsi predprípravu na začiatok 
mestskej volejbalovej ligy mix druž-
stiev, ktorej oficiálny začiatok bude 
dňa 13.10. 2012 o 9. hod. v priesto-
roch telocvične Základnej školy na 
sídl. Drieňová, kde sa odohrajú aj 
prvé zápasy. Týmto Vás zároveň na 
slávnostné otvorenie srdečne pozý-
vame. Tak ako pri každej hre ani na 
tomto turnaji nechýbala súťaživosť 
a snaha zvíťaziť, čo sa napokon po-
darilo družstvu UPSVaR, ktoré si 
odnieslo so sebou nielen víťazný 
pohár a pekné ceny, ale aj Putovný 

pohár starostu obce na celý tento a 
budúci rok. Ako 2. sa umiestnili sú-
ťažiaci z družstva ORIM  a 3. prieč-
ku sme obsadili my „Džani“ ako zá-
stupcovia obce Štiavnické Bane. 
Každé družstvo získalo hodnotné 
ceny, poháre, ale hlavne dobrý po-

cit, že sobotu strávili a prežili prí-
jemne a nielen vo svoj prospech. To-
uto cestou by sme sa chceli zároveň 
poďakovať všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli k zrealizovanou tejto 
myšlienky a poskytli nám nielen fi-
nančné prostriedky, ale aj materiál 
– či už to v podobe mäsa na fantas-
tický guláš, minerálky a ochute-

né vody na občerstvenie, ale aj vý-
borné koláče, nátierky a rôzne iné 
„fajnoty". Veríme, že spokojnosť a 
dobrá nálada nás bude motivovať 
k realizácii podobných športových 
akcií. Naše heslo: nie je dôležité vy-
hrať ale vyhrať. Vážení priaznivci 

športu a dobrej nálady - zdar. Ďa-
kujeme sponzorom: OÚ Štiavnic-
ké Bane, ZŠ s MŠ M.Hella Štiavnic-
ké Bane, firma a rod. Kališeková, 
M.Blaško, P.Zajac, firma Chaiten, 
poisťovňa Wüstenrot, p.Antalová, 
potraviny K.Paksi, p.Maruniak, ka-
menárstvo Hudec, K.Ivanič a firma 
Cemix, s.r.o. Monika Vančová

Putovný pohár starostu 2012

Prvé miesto  obsadili členovia družstva UPSVaR  foto archív šn

Druhí skončili členovia druž-
stva Orim foto archív šn

Členovia družstva Džani
skončili tretí foto archív šn
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Úspešným príkladom spolu-
práce komerčného a nezis-
kového sektora pri obnove 
kultúrnych pamiatok je 
nedávno realizovaná rekon-
štrukcia vstupných portálov 
(Dolného a Horného prekopu k 
šachte Lill) v Banskej Hodruši.

Kooperácia Nadácie Ekopolis, Ob-
čianskeho združenia Kerling Hodruša-
Hámre a ČSOB vyústila do obnovy his-
torických banských portálov. 

Spolupráca Ekopolisu a ČSOB   po-
kračovala 10. mája 2012, keď nadácia 
zorganizovala pre zamestnancov ban-
ky brigádu na oddelení BMP. Okrem 
záhradníckych prác – čistenia areálu 
od náletových drevín a sadenia stro-
mov, vedenie ČSOB malo záujem po-
môcť múzeu aj pri konzervovaní „neja-
kých banských strojov“. Po vzájomnej 
konzultácii boli vybrané banské loko-
motívy umiestnené v priestore remízy. 
Niekoľko lokomotív brigádnici čiastoč-
ne očistili – odstránili staré nátery a hr-
dzu. Aby vykonaná práca mala zmysel, 
bolo potrebné pokračovať v konzervá-
cii – chemickom odhrdzení a namaľo-
vaní očistených strojov. Vďaka podpo-
re ČSOB a Nadácie Ekopolis múzeum 
získalo dotáciu na materiálne a mzdo-
vé náklady a realizácia obnovy moh-
la plynule pokračovať. Jej výsledkom 
bola komplexná konzervácia piatich lo-
komotív.

V priestoroch remízy sa nachádza 
niekoľko ďalších kusov banských loko-
motív. Možno povedať že originálnych, 
keďže podobne ako spomenuté kusy, 
niektoré z nich patria k posledným za-
chovaným kusom na Slovensku. Ide o 
stroje používané v slovenských baniach 
v druhej polovici 20. storočia. Prevažne 

sú to dieselové lokomotívy, vyrábané v 
Československu závodmi Banské stav-
by, n. p., Prievidza, Turčianske strojár-
ne, n. p., závod Hliník nad Hronom a 
pod. (typ DR, BSD, DH, BND). Staršie 
stroje z obdobia prvej polovice minu-
lého storočia reprezentuje elektronaf-
tová lokomotíva GÉBUS GDD 20/100, 
vyrobená v roku 1934. Naopak, k naj-
modernejším patrí podvesná lokomo-
tíva LPB-35 H vyrobená v roku 1975, 
ktorej súčasťou je aj podvesná kabína.

Záverom je treba vyzdvihnúť nie-
koľko pozoruhodných faktov. Remíza 
lokomotív, resp. zbierky umiestnené v 
jej priestore, patria medzi najexkluzív-
nejšie v rámci zbierkového fondu SBM. 
Predovšetkým z dôvodu ich jedineč-
nosti. Nemenej významný je aj rozmer 
zbierky banských lokomotív vo vzťahu 
k dokumentácii vývoja horizontálnej 
banskej dopravy v 20. storočí na úze-
mí Slovenska. 

Druhým významným faktom je to, 
že SBM ako inštitúciu (o zrušení ktorej 

sa pred cca. 15. mesiacmi viedli diskusie) 
sa podarilo opätovne obhájiť opodstatne-
nosť svojej existencie. Tentoraz  v spolu-
práci s partnermi z komerčného a ne-
ziskového sektora zrealizovalo finančne 
nákladnú akciu, výsledkom ktorej je od-
borná ochrana zbierkových predmetov.

Realizáciu konzervátorských prác 
vykonal v priebehu troch mesiacov bý-
valý zamestnanec Rudných baní, ne-
skôr SBM, Ján Ziman. Aj vďaka jeho 
príkladnému prístupu sa podarilo za-
staviť prirodzený proces ich degradá-
cie a zachovať ich vedeckú, historickú, 
a kultúrnu hodnotu.

No a predovšetkým je to pozoruhod-
ný prístup predstaviteľov ČSOB a Na-
dácie Ekopolis, ktorí svojím postojom (a 
nielen slovami) ukázali, že im nie je ľaho-
stajný osud kultúrneho dedičstva tohto 
národa. Dúfame, že spomenutý príklad 
je začiatkom ďalšej spolupráce pri záchra-
ne bansko-technických pamiatok.

Daniel Harvan

Spolupráca pri záchrane kultúrneho dedičstva

Vynovené banské lokomotívy  foto lubo lužina

Otváracie hodiny v Slovenskom banskom múzeu
pre mesiace október a december 2012

Oznam 
Nové zdravotné stredisko na síd-

lisku Drieňová od 1. októbra 2012 
rozširuje ponuku poskytovaných slu-
žieb pre pacientov o Ambulanciu 
imunológie a alergológie. MUDr. Il-
dokó Paálová je Vám k dispozícii kaž-
dý utorok od 7.00- 14.00 hod. a každú 
druhú stredu (párny týždeň) od 7.00 - 
14.00 hod. Objednať sa možete na tel. 
č.: 0908 647 625.

p. Eva Uhrinčaťová, čitateľka 
Štiavnických novín

Jablkové gule 

Potrebujeme: 
80 dkg uvarené zemiaky
30 dkg polohrubá múka
1 vajce
soľ
jablká
škoricový cukor
maslo
mak (orechy, strúhanka)
cukor

Postup: 
Vymiesené cesto vyvaľkáme, 

nakrájame na štvorčeky a do nich 
zabalíme kúsky jabĺk obalené v 
škoricovom cukre. Varíme asi 5 
minút, vyberieme a posypeme 
cukrom, makom a maslom.  

Dobrú chuť!

Memoriál Michala Buzalku
Hubertova jazda

6.10.2012 o 13:00
Ranč Nádej

Kontakt: 0911 806 499

Pozvánka
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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: 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-
priek 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?

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

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky z 
č.33/2012: „Nenáhlite sa, aby ste do-
siahli úspech! Prečo by ste potom žili? 
Radšej si stanovte za svoj cieľ horizont, 
ten bude vždy pred Vami.“ Výhercom 
sa stáva Ivan Madara, Dolná 23, Ban-
ská Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Sar-
tra: A., Rúra na odtok vody, borovica, 
druh malinovky, B., Začiatok tajničky, 
spoluhláska v slove uši, C., Družka bara-
na, hviezda, Ivko, somár česky, D., Hlas 
trúbky, nebdel, správca Emirátov, vrah 
Desdemóny, E., Označenie áut Rakúska 
a Talianska, ťahaj za sebou, citoslovce 
placnutia, predložka, značka kozmeti-
ky, F., Zákusok, mlieko anglicky, kňaz 
zastarane, ples, G., Rub, namotaj, drob-
né čiastočky nečistoty, obydlie pre fará-
ra, H., Smola, podarovalo, večerný pán-

sky oblek, meno Bužbu, I., Hliník, 
väzenie, odoberať, francúzsky ko-
ňak, J., Ukončenie tajničky, K., 
Úrodnosť pôdy, neobuté, ohlasu-
jem, L., Smrť, Idka, olemovala, se-
lanka. 1., Ústretovosť, hŕba, Klub 
basketbalistov Slovenska, 2., 600 
v Ríme, var sa, druh auta, potok, 
3., Tára, český dirigent, anglic-
ký spevák, 4., Veliteľstvo maďar-
skej armády, sláčik, patriaci Dare, 
5., Značka kozmetiky, spachtoš, 
nakŕmi, 6., Ten, kto pýta neves-
tu, vlastnila park, 7., Zoťal, hor-
ký alkoholický nápoj, stará žena, 
8., Ošetrovanie člena rodiny, Boh 
v Biblii, zhon, 9., Ulitník, český 
herec, označenie áut Španielska,  
10., Čakateľ v kláštore, jesť exp., 
nie po maďarsky, 11., Vyhynu-
tý kočovník, jednoduchá zbraň, uteka-
nia, 12., Stred slova spení, strom i plod, 
zatuhovali, 13., Koncovka zdrobnenín, 

tata, česká speváčka, 500 v Ríme, 14., 
Poľovnícke sedadlo, prípravky na hole-
nie, 15., Mohol, ide do bane, stred slova 

posila, 16., Nestálo, Ala fotí,
Pomôcky: Barbusy, Fa, Ab, Bono, 

Farná, Elli, Frmol A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L



10 číslo 35 • 4. október 2012
sn@banskastiavnica.skkultúra

Pribudne už 3.diel
obľúbenej knihy

Jednou z najúspešnejších kníh, kto-
ré o našom meste doteraz vyšli, bola 
publikácia Vladimíra Bártu: Banská 
Štiavnica – Ako sme tu žili.

Autor, bývalý rozhlasový redaktor, 
umelecký fotograf, publicista, spisova-
teľ literatúry faktu a vydavateľ ju zosta-
vil nielen zo svojich osobných zážitkov, 
ale aj z príbehov ľudí rodákov a oby-
vateľov nášho mesta v druhej polovici 
uplynulého storočia. Z tejto spoluprá-
ce sa zrodilo  užitočné a milé dielo, kto-
ré oslovilo mnohých Štiavničanov, ale 
aj ich potomkov roztrúsených po Slo-
vensku i v zahraničí. Práve tento spon-
tánny ohlas čitateľskej verejnosti inšpi-
roval Vláda Bártu a jeho kolektív, aby 
pripravili pokračovanie prvých dvoch 
dielov knihy. Podarilo sa rozšíriť kolek-
tív o ďalších autorov o ďalšie pekné prí-
behy o ďalšie zaujímavé fotografie, a 
tak vznikol ďalší, teda 3.diel, ktorý je už 
v tlačiarni pred dokončením.

Ešte skôr, ako si v novučičkej publi-
kácii zalistujete, prezradíme Vám as-
poň názvy niektorých kapitol.

Mesto na prahu 20.storočia, Vla-
kom zo Štiavnice do Pukanca, Falošný 
doktor, Škola života u holičov, Tabako-
vá  - štiavnická vlajková loď, Pleta, ple-
tári a pletárky, Balet s Milkou Vášaryo-
vou, Spomienky na Bryndziareň, Plesy 
a majálesy, Keď sme Pražákom pohár 
uchmatli, Vtedy na Špitálke, Orgová-
nový vrch, Čaro štiavnických záhrad, 
Ďakujeme, pán dekan, Striptíz v rin-
gu, Paroháča chcel späť , Dáma, ktorá 
predbehla svoj čas, Spomienky na Laj-

ka Neurátha, Prežili len traja, Top ved-
ci z nášho mesta, Kajakári prišli o ihris-
ko aj lodenicu, Verná svojim láskam, 
Seňor, Boli zimy ako sa patrí, Štiavnic-
ké famílie, Elegán s loptou aj hokejkou, 
Cigáni na Bartolomejke, Spomienky na 
svojich učiteľov, Neobyčajná trieda, Aj 
diskotékami bol človek živý..., Noc vo 
vymrznutej sitnianskej chate, Prázdni-
ny na Klingeri, Nežná v Štiavnici, Neu-
veriteľná krádež, atď, atď.

Nový 3.diel knihy bude v preda-
ji opäť vo štiavnickom kníhkupectve, 
v galérii Diela slovenských umelcov, 
v predajniach suvenírov, expozíciách 
Slovenského banského múzea ako aj 
priamo vo vydavateľstve AB ART press 
s.r.o., (www.book4you.sk), ktoré pub-
likácie Banská Štiavnica vydáva. záu-

jemcom odporúča, aby si ju u predajcov 
radšej vopred rezervovali. Termín sláv-
nostnej prezentácie knihy je napláno-
vaný približne na polovicu novembra 
tohto roku a bude tak ako v minulom 
roku vo vstupnej hale Strednej priemy-
selnej škole Samuela Mikovíniho (bý-
valá chemická škola).

Ak chcete získať knihy bezplatne, za-
pojte sa do súťaže s našimi novinami.

Od budúceho týždňa budeme uverej-
ňovať fotografie Štiavničanov, ktoré boli 
uverejnené v prvých dvoch dieloch kni-
hy Ako sme tu žili. Vašou úlohou bude 
napísať ich mená a poslať do redakcie. 
Každý týždeň redakcia vyžrebuje jedné-
ho súťažiaceho, ktorému na prezentácii 
odovzdáme knihu s podpismi autorov.

Klub fotopublicistov SSN

Ako sme tu žili 3

Po dovolenkách a prázdninách sa 
v piatok 28. septembra zdvihla 
opona v divadle Pivovaru ERB.

Divadlo ponúklo „po dramatickom 
umení vyhladnutým divákom“, ktorí 
zaplnili hľadisko do posledného mies-
ta, komédiu anglického autora Davi-
da Tristrama Prípad čiernej vdovy. 
Má ju v repertoári bratislavské Teatro 
Wűstenrot.

Na úvod sa na jednoduchej scéne 
meštianskeho bytu objaví seržant (Ro-
man Pomajbo), ktorý chová v sklenej 
banke pavúka s názvom čierna vdova. 
Divákom prezradí hrozné zoologické 
fakty: ide o druh krvilačného hmyzu. Sa-
mička po kopulácii svojho partnera zo-

žerie. Krutá daň za chvíľu rozkoše! Ešte-
že sa tak nedeje v ľudskej ríši! A navyše, 
tento hmyz je jedovatý a po jeho uštip-
nutí obeť zakrátko zomiera. Seržant pri-
víta inšpektora (Jožo Pročko) a spolu sa 
púšťajú do vyšetrovania vraždy. Vtipné 
dialógy, komické reakcie „spomalené-
ho“ seržanta, využívanie mnohovýzna-
movosti slov a slovných spojení, zaťa-
hovanie divákov do deja vyvolávajú v 
hľadisku búrku smiechu. Ženská pred-
staviteľka (Oľga Belešová) sa postupne  
predvedie v piatich postavách Jej čas-
té „prevleky“ (obdivuhodne ich stíhala) 
spestrujú dianie a udržujú obecenstvo 
v napätí. Dej sa zauzľuje, mŕtvol pribú-
da... Ohrozený je aj sám inšpektor, kto-
rého uhryzne pavúk. No akoby to vy-

zeralo, keby hlavný hrdina odišiel na 
druhý svet bez rozlúštenia vraždy!. Uká-
že sa, že onen pavúk je samec, a ten je 
neškodný. A tak inšpektor zázračne oží-
va. Rozuzlenie nastáva vo chvíli, keď vy-
šetrovatelia odhalia, že za vraždou stojí 
poisťovací podvod. Za úspešné vyrieše-
nie zamotaného prípadu obaja páni sú 
za odmenu odfotografovaní pod zásta-
vou miestnej policajnej stanice.

Takmer dvojhodinové predstavenie 
potvrdilo, že dnešný divák sa chce pre-
dovšetkým zabávať. Temperamentné 
herecké výkony hlavných protagonis-
tov, ktorí dej miestami pohotovo ak-
tualizovali (český alkohol), obecenstvo 
odmenilo dlhotrvajúcim potleskom.

Nora Bujnová

Bláznivá komédia pobavila divákov

Zasadanie sa konalo dňa 18.09.2012
Prítomní členovia KŠ: Renáta 

Antalová, Ingrid Kosmeľová, Ľubo-
mír Barák, Ján Čamaj, Viktória Mi-
chalská – zapisovateľka.

K 7. zasadaniu KŠ bol určený na-
sledovný program: Otvorenie, Kon-
trola úloh, riešenie aktuálnych problé-
mov a otázok, Prerokovanie vzdanie 
sa členstva – Miloša Janovského, ná-
vrh nového člena KŠ, Rôzne, Záver.

Diskusia sa začala informáciou o 
vzdaní sa členstva Miloša Janovského. 

Renáta Antalová: Mesto Banská 
Štiavnica navrhlo za nového člena 
Ľubomíra Povinského, s čím členo-
via KŠ súhlasia, navrhnutý člen bol 
s návrhom telefonicky oboznámený 
a s členstvom súhlasí. 

Ingrid Kosmeľová: Mestská volej-
balová liga sa slávnostne otvára dňa 
13.10.2012 o 9.00 hod., pravdepo-
dobne v ZŠ J. Kollára na Drieňovej. 
Volejbalové družstvo žien sa v tomto 
roku zúčastnilo na viacerých volejba-
lových turnajoch, napr.: apríl 2012: 
Volejbalový turnaj – Zvolen. máj 
2012: Volejbalový turnaj – Tlmače. 
25. – 26.8.2012 Mošovce: O pohár 
výročia SNP (Kobelaková, Winclero-
vá, Debnárová, Tokárová, Ferenčíko-
vá, Palovičová, Hanzlíková, Današová, 
Fremalová). 15.9.2012: O putovný 
pohár – 2. ročník volejbalového tur-
naja žien – Memoriál Edky Šurkovej 
(Debnárová,. Kosmeľová, Palovičová, 
Fremalová, Didiová, Tokárová, Macá-
ková, Winclerová) – 3. miesto. 

Ján Čamaj: Dňa 13. – 14.10.2012 
sa uskutoční 32. ročník medzi-
národných plaveckých pretekov 
Štiavnický kahanec.

Ľubomír Barák: FK Sitno: Súťa-
že: Prípravka deti (7 – 10 rokov); Žia-
ci mladší aj starší – 2. liga; Dorastenci 
vypadli (hrajú 5. ligu, nechcú trénovať, 
majú problém s dochádzkou...); Muži 
– hrajú najvyššiu stredoslovenskú sú-
ťaž. Poznamenal, že na zápasy chodí 
viac divákov. Treba vyriešiť problém, 
čo s devastovanou bežeckou dráhou 
okolo futbalového ihriska (buď zatráv-
niť alebo urobiť asfalt a bude sa to dať 
využívať napr. na korčuľovanie...). Na 
náter strechy dostali z mesta príspe-
vok 250 eur, čo je málo a pokryje to vý-
davky len na kúpu farby po zľave.

Členovia komisie: Obnoviť špor-
tovisko Pod Kalváriou? Malo by to 
význam?

Ďalšie zasadanie KŠ sa uskutoč-
ní v októbri v rámci slávnostného 
otvorenia Mestskej volejbalovej ligy 
– 13.10.2012.  Viktória Michalská

Zo zasadania 
Komisie športu
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Majstrovstvá regiónu stred 
9.kolo 30.9.2012
Sitno Banská Śtiavnica -
KINEX Bytča  1:0 (0:0)

Góly: 90.Hanzlík A.
Zostava: Pažout, Halát, Hanzlík 

A., Necpal, Ferenčík st (79.min.Šov-
čík)., Barák N., Macejko, Kulik,Ha-
nus, Kminiak, Zuberník,

Za pekného počasia videli divá-
ci dobrý futbal s dramatickou kon-
covkou. Zápas sme začali aktívne 
a hneď v úvode sme si vypracova-
li tri gólové šance, ktoré zostali ne-
premenené. V 3.min. sa po kombi-
načnej akcii dostala lopta na hlavu 
Kminiaka, ale jeho hlavičku hosťu-
júci brankár kryl. O niekoľko mi-
nút neskôr znovu Kminiak sám 
pred brankárom po súboji s ním 
spadol, no píšťalka hlavného roz-
hodcu zostala nemá. V 12.minúte 
uvoľnili naší hráči Kminiaka, kto-
rý preloboval vybiehajúceho bran-
kára, ale loptu z bránkovej čiary 
vykopol obranca hostí. Postupne 
hostia hru vyrovnali a útoky sa 
striedali na oboch stranách, ale 
bez gólového  zakončenia. Taký 
istý priebeh mal i druhý polčas. 
Keď sa zdalo, že zápas sa skončí 
deľbou bodov, zahrávali naši hrá-
či rohový kop, lopta našla hlavu 
Hanzlíka A., ktorého presná hla-
vička znamenala zisk troch bodov. 
Diváci mohli zo zápasu odchádzať 
spokojní, lebo videli dobrý futbal z 
oboch strán a zlepšenú hru nášho 
mužstva.

Majstrovstvá regiónu - 
Stred dohrávka II.kola hralo 
sa 26.9.2012
MFK Banská Bystrica-
Sitno Banská Štiavnica 7:3 (4:0)

Góly: 49., 84.min. Kulik, 78.min. 
Macejko

Zostava: Pažout (46.Kraják), Ha-
lát, Necpal, Macejko, Hanus, Barák 
N.(64.min.Šovčík), Kulik, Hanzlík 
P., Zuberník, Lupták, Kminiak

V dohrávke II.kola videli diváci  
desať gólov. Prispeli k tomu hlav-
ne naši hráči svojimi chybami, kto-
ré domáci hráči trestali. Ako to 
býva v poslednom čase zvykom pri 
našich zápasoch, inkasovali sme 
už v úvode zápasu po rýchlej ak-
cii domácich 1:0.V 27.min Han-
zlík P. priťukol Kminiakovi, no ten 
z vnútra 16-ky prestrelil. O zápase 
sa rozhodlo v priebehu 12.minút v 

závere polčasu, keď nám domáce 
mužstvo strelilo tri góly. Najskôr v 
32.minúte preloboval domáci hráč 
nášho brankára a bolo 2:0. Peknou 
kombinačnou akciou rozleptali

domáci v 36.min. našu obranu a 
zvýšili na 3:0.V predposlednej mi-
núte stratili naši hráči loptu v stre-
de ihriska, nasledovalo sólo domá-
ceho hráča na našu bránku, ktoré 
skončilo gólom a zahanbujúcim 
polčasovým stavom 4:0.

Úvod do druhého polčasu nám 
vyšiel, keď Kulik v 49.min. znížil 
na 4:1, ale domáci odpovedali už v 
53.min, keď zvýšili na 5:1. My sme 
mohli znížiť stav zápasu v 61.min.,  
no nedokázali sme z pár metrov 
prekonať domáceho brankára, za 
čo nás domáci znovu potrestali a z 
rýchleho protiútoku zvýšili na 6:1. 
Pekná strela Macejku v 78. min. z 
20 m skončila v domácej sieti. V 
84. min kopal trestný kop z rohu 
16-ky Kulik a technickou strelou 
oklamal domáceho brankára 6:3.
Domáci však znovu kontrovali v 
86.min, keď znovu po našej chybe 
stanovili konečný výsledok na ho-
kejových 7:3. 

V.liga dorast 9.kolo hralo sa 
30.9.2012
Sitno Banská Štiavnica -
FK Bravecovo  4:1  (3:1)

Góly: Ďurovič 3, Malatinec
Zostava: Dudák, Malatinec, 

Pastier, Déneši, Ďurovič, Zupka, 
Petro (64.min.Javorský I.), Potan-
čok, Neuschl, Ďurovič, Ladický,

Hostia sa ujali v úvode zápasu 
vedenia, naši hráči však v ďalšom 
priebehu výsledok otočili a zaslúže-
ne zvíťazili.

II.trieda – juh 29.9.2012
FK Prenčov - Sitno Banská 
Štiavnica "B"  1:1 (0:0)

Góly: Beňadik
Zostava: Kraják, Ferenčík ml., 

Halát, Hudák M.st., Ferenčík st., 
Kmeť, Beňadik, Šima, Barák Ľ., 
Šovčík, Baranec

V okresnom derby stretnutí vide-
li diváci  okrem dvoch gólov množ-
stvo nepremenených šancí na 
oboch stranách, a tak sa zápas skon-
čil spravodlivou deľbou bodov.

II.trieda juh dohrávka 8.kola 
hralo sa 28.9.2012
Sitno Banská Štiavnica "B" - 
Strojár SMZ Vyhne   2:4  (1:2)

Góly: 31.min.Baranec, 83.min.Pastier
Zostava: Kraják, Halát, Šima, Bin-

der, Beňadik, Barák Ľ.(60.Pastier), 
Šovčík, Ferenčík st., Potančok st., 
Kulik (61.Gazda), Baranec

Nepremenené šance našich hrá-
čov nás po zápase mohli mrzieť, 
lebo hostia potrestali hrubé chyby v 
našej obrannej činnosti a prekvapu-
júco si odniesli domov tri body

II.liga starší žiaci 9.kolo hralo 
sa 29.9.2012
Sitno Banskáštiavnica - FK Tor-
ňala 5:1 (3:1)

Góly: Chmelina 4,Bartoš

II.liga mladší žiaci 9.kolo 
hralo sa 29.9.2012
Sitno Banská Štiavnica -
FK Torňala 0:1 (0:0)

Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu -STRED
10.kolo 7.10.2012 o 14.30 hod.

FK Kysucké Nové Mesto - Sitno 
Banská Štiavnica 
IV.liga - juh 
10.kolo 8.10.2012 o 14.30 hod

Štiavnické Bane -  Žarnovica
II.trieda juh
SITNO B.ŠTIAVNICA "B"

má voľno
V.liga dorast
10.kolo 7.10.2012 o 14.00 hod

FK Očová - Sitno Banská Štiav-
nica
II.liga starší a mladší žiaci
10.kolo 8.10.2012 o 11.00 a 
13.00 hod.

1 FK Horehron - Sitno Banská 
Štiavnica

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Po dvoch prehrách doma sme sa tešili z víťazstva

1 MŠK Žilina B 10 7 1 2 31:7 22
2 Fatran Dolná Tižina 11 6 4 1 18:14 22
3 Tatran Krásno nad Kysucou 11 6 3 2 19:11 21
4 FK Čadca 11 6 3 2 19:14 21
5 FK 34 Brusno - Ondrej 10 6 2 2 20:10 20
6 MFK Banská Bystrica 10 5 2 3 14:18 17
7 Družstevník Lipt. Štiavnica 11 5 1 5 22:12 16
8 ŠK Závažná Poruba 10 5 1 4 16:14 16
9 Baník Kalinovo 10 3 5 2 12:6 14

10 KINEX Bytča 11 4 2 5 19:16 14
11 MFK Nová Baňa 10 3 4 3 16:14 13
12 Sitno Banská Štiavnica 10 4 0 6 14:19 12
13 MŠK Kysucké Nové Mesto 11 3 2 6 14:19 11
14 FK Pohronie Ž. n. Hr. / D. Ždaňa B 11 3 1 7 10:22 10
15 CSM Tisovec 11 2 0 9 9:20 6
16 MFK Lokomotíva Zvolen 10 0 1 9 2:39 1

Víťazný gól sme dali v nadstavenom čase

Pod názvom Cena mesta Banská 
Štiavnica v streľbe z krátkych gu-
ľových zbraní sa 23. septembra na 
strelnici Kysihýbeľ uskutočnila súťaž, 
ktorej organizátorom bol Strelecký 
športový klub v Banská Štiavnici.

V dvoch disciplínach súťažili nielen 
strelci z nášho regiónu, ale aj zo Zvo-
lenskej Slatiny a Želiezoviec.

V disciplíne malokalibrová pištoľ 
20 rán súťažilo spolu 20 strelcov. Pre-
tože dvaja nastrieľali zhodne po 187 
kruhov, o víťazovi musel rozhodnúť 
až rozstrel. V ňom Dušan Bublák z 
Handlovej, člen ZO SZTŠ Slovalco 
Žiar nad Hronom, nastrieľal 48 z 50 
možných a zvíťazil. Druhý bol Dušan 
Gendiar zo ŠSK Strieborník Zvolen-
ská Slatina, ktorý mal v rozstrele o 6 
kruhov menej. Tretí bol JUDr. Miro-
slav Sabaka z Tekovskej Breznice, člen 
ZO SZTŠ Rudno nad Hronom, s vý-
konom 183 kruhov. O vyrovnanosti 
súťaže svedčí aj skutočnosť, že okrem 
už uvedeného rozstrelu, aj na ďalších 
miestach rozhodovali minimálne 
kruhového rozdiely, či pri zhode do-
konca 10-bodové zásahy. Zo strelcov 
reprezentujúcich usporiadajúci klub 
boli najúspešnejšími hosťujúci člen 
Ondrej Benke, ktorý so 179 kruhmi 
skončil siedmy a Radoslav Jakubík so 
176 kruhmi na 9. mieste.

V disciplíne veľkokalibrová pištoľ 
20 – OPEN súťažilo 16 strelcov. Jasne 
zvíťazil Dušan Bublák, keď nastrieľal 
182 kruhov. O 10 menej mal JUDr. 
Miroslav Sabaka a skončil na 2. mies-
te. Výsledkom 165 kruhov skončil 
na 3. mieste Radoslav Jakubík. Len 
o 2 kruhy menej mal Peter Haring 
z Hodruše-Hámrov (člen ZO SZTŠ 
Žarnovica) a skončil štvrtý. Jeho klu-
bový kolega Ľubomír Budinský skon-
čil so 159 kruhmi piaty.

Ďalšími úspešnejšími z usporia-
dajúceho klubu boli Ondrej Benke so 
158 kruhmi na 6. a Ján Kvak so 128 
kruhmi na 9. mieste.

Trojici najúspešnejších strelcov v 
oboch disciplínach odovzdal športo-
vé poháre predseda usporiadajúceho 
SŠK Peter Lupták st. Jozef Piecka

Strelecká cena 
B. Štiavnice

M. Sabaka, D. Gendiar, D. Bublák 
a R. Jakubík  foto jozef piecka
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Prenajmem priestory 
v Banskej Štiavnici na 

Dolnej 2. (bývalé OPP). 
20m2 na prízemí, vhodné 
pre kanceláriu, krajčírstvo 

a iné. Cena dohodou. 
Kontakt: 0905 912 125.

- vodoinštalácia
- omietky – maľovanie
- podlahy – zárub. dvere
- murárske práce

Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977

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

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

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

Predám v BŠ pozemok 3 740m²,  �
tel.č.: 0908 531 348 

Predám v BŠ pozemok 1 520m²,  �
tel.č.: 0914 138 988 

Predám v BŠ pozemok 1 060m ²,  �
tel.č.: 0949 268 350

Kúpim na Jergištôlni pozemok alebo  �
ruinu, tel.č.: 0908 531 348

Prenájom garáže v Banskej Štiavnici  �
v časti Križovatka, tel.č.: 0910 949 501

Prenájom skladových alebo výrob- �
ných priestorov od 100m2 do 1000m2 v 
Banskej Štiavnici, tel.č.: 0910 949 501

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

Predaj triedeného dekoratívneho a  �
funkčného kameňa, štrku a posypové-
ho 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

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

Dovoz dreva – suché štiepané, metrovi- �
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

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

Výhodne predám kancelársky náby- �
tok, tel.č. 0903 800 874

Predám piecku ,,Peterku" na pevné  �
palivo. Cena 50 €, tel.č.: 0918 996 465

Predám rohovú sedačku ekokoža 217  �
x 262 cm za 30 €, tel.č.: 0904 203 759  

Predám konzumné zemiaky, tel.č.:  �
0905 901 815

Predám suché palivové drevo, napíle- �
né, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

Predám elektický písací stroj zn.  �
Brother, tel.č. 0910 957 557

Predám motocykel JAWA 350 Typ  �
640/(najnovší), s TP a ŠPZ, technic-
ká kontrola platná do júna 2013, 
červená farba. Bezproblémová a spo-
ľahlivá. Cena 500 € + dohoda. tel. č.: 
0907 476 968


