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Svetová fi nančná kríza má do-
pady na všetky odvetvia nášho 
spoločenského a kultúrneho 
života. Prevažne sa dotýka ľudí 
zo sociálne slabších pomerov. 
Postupne dochádza k prepúš-
ťaniu zamestnancov, k strate 
zamestnania, ľudia sa dostáva-
jú do evidencie ako uchádzači 
o zamestnanie na Úradoch 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR). O aktuálnej situácii 
s vývojom nezamestnanosti 
v našom okrese a postupnom 
vývoji sme sa rozprávali s riadi-
teľom ÚPSVaR v Banskej Štiav-
nici, Ing. Štefanom Šulekom: 

ŠN: Aký má dopad fi nančná 
kríza na vývoj nezamestnanosti v 

našom meste? 
ŠŠ: „Finančná a hospodárska krí-

za sa aj v našom regióne, v spádo-
vej oblasti ÚPSVAR v B.Štiavnici, 
začala prejavovať už v mesiacoch 
september a október roku 2008. 
Najviac sa dotkla okresu Žarnovi-
ca, potom Žiar nad Hronom. Čo sa 
týka Banskej Štiavnice, k 30.8. sme 
mali disponibilný počet UoZ 936 a 
k 30.9. je to 1 343, takže je tu ná-
rast v okrese B.Štiavnica o vyše 400 
uchádzačov o zamestnanie 

( UoZ ). Najviac sa prepúšťanie 
dotklo strojárskeho priemyslu, 
najmä v oblastiach spracovania 
hliníka a spracovania plastov v 
okresoch ZC a ZH . V BŠ žiadna 
fi rma nenahlásila hromadné pre-
púšťanie, t.j. neprepustila viac ako 

20 zamestnancov v sledovanom 
kalendárnom štvrťroku. Väčšinou 
išlo o individuálne prepúšťania. 
Naopak dopyt po pracovnej sile 

sme zaznamenali v stavebnom 
priemysle. V poslednom období sa 
väčší počet ľudí vrátil zo zahrani-
čia, z Írska, Talianska, 4.str.
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Uplynulý týždeň bol mimo-
riadne bohatý na dobré správy 
súvisiace s podanými projek-
tami. Úspešnosť pri získavaní 
fi nancií zo štrukturálnych 
fondov EÚ pri doposiaľ vyhod-

notených projektoch dosiahla 
100%. 

Prvou významnou správou bolo 
ofi ciálne písomné oznámenie Mi-
nisterstva životného prostredia SR 

o schválení projektu “Zavedenie 
efektívneho systému separované-
ho zberu odpadov v meste Ban-
ská Štiavnica”, čím mesto získalo 
nenávratné fi nančné prostriedky 
vo výške 3,45 mil. EUR na vybu-

Zateplenie ZŠ Jozefa Kollára
Banská Štiavnica sa zaradila medzi najúspešnejšie mestá pri získavaní zdrojov z fondov EÚ

Nezamestnaných v našom okrese pribúda
Aktuálna miera nezamestnanosti v okrese Banská Štiavnica predstavuje 16,54%

dovanie nového zberového dvora, 
modernizáciu vozového parku 
Technických služieb, vybudovanie 
siete stojísk na odpady, nákupu 
zberných nádob na separovaný 
zber, vybudovanie kamerového 
systému a osvetovú kampaň pre 
obyvateľstvo. Práca tímu 17tich 
odborníkov po takmer dvoch ro-
koch projektovej prípravy sa tak 
úspešne zavŕšila, pričom náklady 
na prípravu projektu, vrátane prí-
slušných analýz a stavebno-tech-
nickej dokumentácie v hodnote 
necelých 50 tis. EUR, budú mestu 
z úspešného projektu preplatené vo 
výške 95% z celej sumy. 4str.

onverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €
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Dňa 3.10.2009 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. L. Svo-
bodu 22, kde dochádzalo k po-
rušovaniu VZN mesta Banská 
Štiavnica č. 2/2008 požívaním 
alkoholických nápojov 

na verejných priestranstvách. 
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že ide o R.S. a 
T.Š., obaja z Banskej Štiavnice. 
Priestupky boli riešené v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch. 

 
 Dňa 4.10.2009 bola hliadka 

MsPo privolaná na Ul. Farská, 
kde sa pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov správal agresívne 
R.B. z Banskej Štiavnice. Priestu-
pok bol riešený v zmysle zákona 
SNR č. č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch. 

Upozornenie 

 Mestská polícia upozorňuje 
občanov na dodržiavanie zákona 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ako 
aj na dodržiavanie VZN Mesta 
Banská. 9/2005 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území 
Mesta Banská Štiavnica, vytvá-
ranie čiernych skládok, nepovo-
lené uskladňovanie odpadu pri 
nádobách na separovaný odpad 
umiestnených pri cintorínoch 
na území Mesta, ale aj iných čas-
tiach Mesta. Zároveň upozorňuje 
občanov, že objemnejší odpad, 
stavebný odpad a pod. je možné 
uskladniť na Technických služ-
bách. 

 Z dôvodu pretrvávajúcich 
problémov budú zo strany MsPo 
vykonávané častejšie kontroly na 
dodržiavanie zákona o odpadoch 
ako aj VZN Mesta a v prípade zis-
tenia nedodržiavania citovaného 
zákona bude MsPo prísnejšie po-
stupovať pri ukladaní pokút, ako 
je tomu aj pri zistených priestup-
koch zo záznamu priemyselných 
kamier, určených k monitorova-
niu zberných nádob na separova-
ný komunálny odpad. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 

NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Čierna skrinka

SVP, š.p.
Sídlo SVP, š.p., násilne presunu-

té do Žiliny vrátiť do svojho pô-
vodného sídla v budove v Banskej 
Štiavnici. Požiadať poslancov NR 
SR.

Odpoveď:
Mesto Banská Štiavnica vyvíja 

snahu o vrátenie sídla Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p., 
späť do Banskej Štiavnice. V tejto 
súvislosti komunikuje aj s poslan-
cami NR SR a europoslancom. Zo 
strany  MsÚ bol pripravený návrh 
na doplnenie zákona o vodách a 
rokuje o možnosti novelizácie tohto 
zákona z hľadiska zmeny sídla SVP, 
š.p. O možnosti vrátenia sídla SVP, 
š.p., do Banskej Štiavnice rokuje 
mesto aj s Ministerstvom životného 
prostredia SR.

Mgr. Nadežda Babiaková

Reprezentácia mesta?
Chcel by som sa pánov inšpek-

torov MsPo opýtať, či by nemohli 
v rámci svojich právomocí účinnej-
šie ovplyvniť správanie sa a pobyt 
niektorých „našich spoluobčanov“, 
,ktorí sa pravidelne zhromažďujú v 
strede mesta okolo tzv. Hríbu, kde je 
náplňou ich práce popíjanie „čuča“, 
pokrikovanie, nemiestne správanie 
sa a obťažovanie návštevníkov mes-
ta. Pribudol aj nový fenomén, ob-
čan „panáčik“ nevábneho vzhľadu 
a vône, ktorý sa pod vplyvom alko-
holu v strede mesta a tiež pravidelne 
na tajchu Klinger správa nanajvýš 
nevhodne. Svojím konfl iktným aro-
gantným správaním budí pohorše-

nie najmä u cudzích návštevníkov. 
Myslím si, že týchto spomínaných 
občanov máte takpovediac zmapo-
vaných, a bolo by vhodné nejakým 
spôsobom obmedziť ich pohyb v 
historickom jadre mesta, kde nao-
zaj nie sú vhodnou reprezentáciou. 
Tiež by stálo za pokus požiadať ma-
jiteľov reštauračných zariadení, aby 
týmto indivíduám neumožnili kon-
zumáciu alkoholických nápojov vo 
svojich zariadeniach.  Občan BS

Odpoveď:
MsPo je pomocný poriadkový 

útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní 
verejného poriadku, čo v konečnom 
dôsledku znamená aj kontrolovanie 
a dodržiavanie VZN mesta o Zákaze 
požívania alkoholických nápojov na 
verejnosti, ktorý platí aj pre takých 
občanov, ktorí sa zhromažďujú v 
centre mesta a ,, Pod hríbom“. Nielen 
na základe Vášho podnetu, ale aj na 
základe vlastnej hliadkovej činnosti 
sme vykonali upozornenie majiteľov 
prevádzok, ktorí predávajú alkoho-
lické nápoje, aby zvážili, komu ho 
predávajú, či ho môžu predať a čo za 
to, keď ich Mestská alebo Štátna polí-
cia usvedčí z predaja alkoh. nápojov, 
budú mať. Myslím si však, že situá-
cia sa podstatne zmenila v prospech 
nás všetkých poriadku chtivých ľudí. 
Zakázať však niekomu pohyb v mes-
te alebo kdekoľvek inde je možné len 
za určitých, prísne defi novaných a 
zákonných podmienok. Pokaľ je to v 
silách MsPo, riešime citlivým spôso-
bom aj otázku pohybu ,,nežiadúcich“ 
osôb v meste.  JUDr. Dušan Lukačko,

 Mesto Banská Štiavnica, v zastú-
pení primátorom mesta, vypisuje 
výberové konanie na obsadenie 
funkcie: 

zamestnanec na úseku cestovné-
ho ruchu v Turisticko-informačnej 
kancelárii Mesta Banská Štiavnica

Výberové konanie sa uskutoční 
dňa 27. 10. 2009 o 13.00 hod.

v kancelárii prednostky MsÚ v 
Banskej Štiavnici.

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, 
resp. 6949615.

Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť do 

15. 10 2009 na adresu: Mestský 

úrad, Radničné námestie č. 1, 969 
24 Banská Štiavnica.

na obálke s označením: Výberové 
konanie – TIK.

Kvalifi kačné predpoklady: - úplné 
stredné vzdelanie s maturitou 

Iné požiadavky:- 1 rok praxe v 
danej oblasti

- občianska bezúhonnosťň
- jazykové znalosti (nemecký ja-

zyk, ďalšie jazykové znalosti 
 výhodou)
Uchádzači o výberové konanie k 

prihláške doložia:
- stručný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania 
- výpis z registra trestov nie starší 

ako 3 mesiace
MsÚ

Vyhlásenie výberového konania

Bolo...

4.–7.10.
Účasť na medzinárodnej konfe-

rencii v rámci európskeho projek-
tu Dial up: Dialóg pre Európu. Pa-
nel občanov na šírenie aktívneho 
občianstva, ktorá sa uskutočnila v 
meste Ariccia, provincia Rím (Ta-
liansko). Na podujatí sa zúčastnili 
všetci projektoví partneri z Ru-
munska, Poľska, Slovenska, Českej 
republiky a Talianska. Zo Sloven-
ska to bolo 25 členov panelu zo 
združenia ZMOS, ktorí sa aktívne 
zapojili do tohto projektu.  

8.10.
Uskutočnilo sa 27. zasadnutie 

Zastupiteľstva Banskobystrického 
samosprávneho kraja.

Zasadnutie Valného zhromaž-
denia spoločnosti Mestské lesy 
Banská Štiavnica, s.r.o.

Bude....

9.10.
Zasadnutie redakčnej rady ča-

sopisu Montanrevue.

10.10.
Uskutoční sa podujatie „Akade-

mici v Banskej Štiavnici“. V rámci 
podujatia sa uskutoční slávnostné 
podpísanie Dohody o partnerstve 
medzi mestami Banská Štiavnica 
a Šoproň.

12.10.
Primátor mesta navštívi naj-

staršiu občianku Banskej Štiavni-
ce p. Františku Ličkovú pri príle-
žitosti oslavy jej životného jubilea 
100. rokov.

12.- 16.10.
Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia.
Andrea Benediktyová 
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Polícia informuje 

Stredoslovenská energetika, 
a.s., Žilina oznamuje všetkým 
obyvateľom nášho mesta, že dňa 
13.10.2009 v čase od 9.00 – 16.00 
hod. bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu re-
vízie elektrického zariadenia v 
týchto častiach: Počúvadlo,  hotel 
Topky, ŠL Levice, chaty – Jedľová, 
Lodiar, Hron, Svitáčik, OMAD, 
vysielač Sitno, Orange Richňava, 
PT Sitno. 

Dispečing VN/NN Žiar nad Hronom

 Podľa § 24 zákona č. 303/2001 
Z.z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a o 
doplnení Občianskeho súdne-
ho poriadku v znení zákona 
č. 335/2007 Z.z. vám Mesto 
Banská Štiavnica oznamuje

1.Voľby do Banskobystrického 
samosprávneho kraja sa budú ko-
nať

 v sobotu 14. novembra 2009 od 
7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb je 
podľa vášho trvalého pobytu voleb-
ná miestnosť:

 a) v okrsku č. 1 je volebná miest-
nosť v zasadačke Mestského úradu, 
Radničné námestie č. 1, pre voličov 
bývajúcich v uliciach

 Akademická, Andreja Kmeťa, 
Andreja Sládkoviča, Antona Pécha, 
Bočná, Botanická, Daniela Lichar-
da, Dolná Resla, Dolná ružová, Dru-
žicová, Horná Resla, Horná ružová, 
Ing. Štefana Višňovského, Jána Bot-
tu, Jaroslava Augustu, Jozefa Karola 
Hella, Kamenná, Katova, Klinger, 
Kutnohorská, Malá okružná, Mar-
tina Kukučína, Nad Rozgrundom, 
Námestie sv. Trojice, Novozámocká, 
Pavla Kyrmezera, Pod Červenou 
studňou, Radničné námestie, Sa-
muela Mikovíniho, Staromestská, 
Staronová, Starozámocká, Striebor-
ná, Úvozná, Viery Václavekovej, Vi-
lová a Vodárenská, 

 b) v okrsku č. 2 je volebná miest-
nosť v bývalom OPP, š.p., Ul. Dolná 
č. 2 pre voličov bývajúcich v uliciach 
Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 
Palárika, Kammerhofská, Malé tr-
hovisko, Mládežnícka č. 11-25, Na 
Zigmund šachtu, Remeselnícka, 
Robotnícka, Spojná, Tabaková, Zá-
hradná a Zvonová,

 
c) v okrsku č. 3 je volebná miest-

nosť v Domove mládeže Strednej 
lesníckej školy, Ul. Mládežnícka č. 
4, pre voličov bývajúcich v uliciach 
8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllne-
rovej, Banícka, Belianska, Belianske 
jazero, Dr. Imricha Tótha, Družstev-
ná, Ďurka Langsfelda, Hájik, Jozefa 
Miloslava Hurbana, Jurija Gagarina, 
Lesnícka, Ľudmila Podjavorinskej, 
Mierová, Michala Miloslava Hodžu,  
Michalská, Mládežnícka od č. 1 
po č. 10, Osadná, Pavla Országha 
Hviezdoslava, Petra Jilemnického, 
Pod Kalváriou, Poľnohospodárska, 

Pustá, SNP od č. 1 po č. 21/A, Svä-
tozára Hurbana Vajanského, Šobov, 
Športová a Výskumnícka,

 d) v okrsku č. 4 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Ho-
ráka, Ul. Pavla Dobšinského č. 17, 
pre voličov bývajúcich v uliciach 
Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 
Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 
Križovatka, Ľudovíta Štúra, Marti-
na Hattalu, Pavla Dobšinského, Ple-
tiarska, Slovanská, Staničná, Údolná 
a Železničiarska

 e) v okrsku č. 5 je volebná miest-
nosť v Stredislu Červeného kríža, 
Križovatka č. 13, pre voličov býva-
júcich v uliciach 1.mája, Andreja 
Trúchleho Sytnianskeho, Dr. Vla-
dimíra Clementisa, Drevená, Eleny 
Maróthy – Šoltésovej, Jozefa Horá-
ka, Karola Šmidkeho, Kolpašská, 
Ladislava Novomeského, Martina 
Benku, Okrúhla, Pod Trojickým vr-
chom, Trate mládeže, miestna časť 
Počúvadlianske jazero, miestna časť 
Banky a to ulice: Hadová, Hlavná, 
Horná, Majer, Na jazero a Vyhnian-
ska,

 f) v okrsku č. 6 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Kollá-
ra, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, pre 
voličov bývajúcich v ulici Ludvíka 
Svobodu,

 g) v okrsku č. 7 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Kollá-
ra, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, pre 
voličov bývajúcich v uliciach Brat-
ská, Drieňová, Energetikov, Kysihý-

belská, Okrajová, Ovocná, Pátrov-
ská, Poľovnícka a Roľnícka,

 
h) v okrsku č. 8 je volebná miest-

nosť v Základnej škole Jozefa Kol-
lára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, 
pre voličov bývajúcich v uliciach 
MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 22 
až 39 a Učiteľská,

 i) v okrsku č. 9 je volebná miest-
nosť v Domove mládeže, Ul. Budo-
vateľská 12,pre voličov bývajúcich v 
uliciach Antolská, Brezová, Budova-
teľská, Cintorínska, Ferka Urbánka, 
G.Z.Laskomerského, Horná Huta, 
Hutnícka, Jána Amosa Komenské-
ho, Jozef Cígera Hronského, Jozefa 
Gregora Tajovského, Kremenisko, 
Ladislava Exnára, Lintich, Na Má-
ria šachtu, Obchodná, Povrazník, 
Rakytová, Špitálska a Štefana Krč-
méryho,

 j) v okrsku č. 10 je volebná miest-
nosť v Požiarnej zbrojnici, Ul. Po-
žiarnická č. 8, pre voličov bývajú-
cich v uliciach 29. augusta, Boženy 
Nemcovej, Boženy Slančíkovej - 
Timravy, Ilijská, Janka Jesenského, 
Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, 
Jozefa Škultétyho, Kríková, Krížn 
Na Matej štôlňu, Na Maximilián 
šachtu, Námestie padlých hrdinov, 
Obrancov mieru, Partizánska, Pod-
hájska, Potočná, Požiarnická, Ru-
dolfa Debnárika, Sama Chalupku, 
Srnčia, Stratená, Školská, Štefana 
Moyzesa a Úzka. Uvedená volebná 
miestnosť je príslušná aj v prípade 
konania druhého kola volieb pred-
sedu samosprávneho kraja.

 Mgr. Pavol Balžanka primátor mesta

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Nezaplatenie dane 

Dňa 1.10.2009 prísl. OSV UJKP 
Žiar nad Hronom  začal a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe M.D. z 
Banskej Štiavnici za prečin „Neza-
platenie dane“ podľa § 278 ods. 1 
Tr. Zákona, nakoľko ako podnika-
teľský subjekt podnikajúci na zá-
klade živnostenského oprávnenia 
podal dňa 31.3.2009 daňové pri-
znanie k dani z prijímov fyzickej 
osoby za zdaňovacie obdobie roka 
2008, pričom splatnú daň v lehote 
splatnosti nezaplatil a ku dňu po-
dania oznámenia mal celkový da-
ňový nedplatok vo výške 4.907,17 
€. Za uvedený skutok hrozí pácha-
teľovi trest odňatia slobody až na3 
roky.

Zakázaná jazda 

Dňa 30.9.2009 poverený prí-
sl. OSV UJKP Žiar nad Hronom 
vzniesol obvinenie osobe M.M. 
z Banskej Štiavnice za prečin 
„Marenie výkonu úradného roz-
hodnutia“  preto, že M.M. viedol 
dňa 26.8.2009 v čase o 19.50 hod. 
osobné motorové vozidlo po Ul. 
Križovatka v smere na parkovisko 
obchodného domu Billa v Banskej 
Štiavnici, kde bol na tomto parko-
visku zadržaný prísl. MsP Banská 
Štiavnica a následne bol odovzda-
ný prísl. OOPZ Banská Štiavnica, 
ktorí kontrolou zistili, že vodič má 
uložený zákaz činnosti viesť mo-
torové vozidlá Okresným  doprav-
ným inšpektorátom DI Banská 
Štiavnica. Tiež Vodič podrobený 
dychovej skúške s pozitívnym vý-
sledkom 1,24 mg/l.

Za uvedený skutok hrozí pácha-
teľovi trest odňatia slobody až na 
dva roky. 

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Prerušená dodávka EE
Oznam
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Nezamestnaných v našom okrese pribúda
1.str. Anglicka a Rakúska, 

ktorí sa prihlásili do evidencie 
UoZ. Ďalšiu časť tvoria živnostníci, 
ktorí prestali podnikať, častokrát aj 
z toho dôvodu, že sa zvýšila pod-
pora štátu na tzv. samozamestna-
nie, takže sa ľudia vracajú späť do 
evidencie UoZ a opätovne žiadajú 
o príspevky. Ďalšou významnejšou 
skupinou nezamestnaných bol tra-
dičný príliv absolventov vysokých 
a stredných škôl do našej eviden-
cie.“

ŠN: Aký vývoj očakávate v naj-
bližšom období na trhu práce? 

ŠŠ: „Myslím si, že rovnako ako 
aj v ostatných rokoch, bude v tých-
to mesiacoch mierny nárast poč-
tu evidovaných aj disponibilných 
UoZ, ale nie vyšší ako v predchá-
dzajúcich obdobiach. Predpokla-
dáme, že trh už bude trochu stabil-
nejší, čo sa už aj prejavuje. Firmy, 
ktoré začali prepúšťať postupne, 
začali prijímať zamestnancov na-
späť, ale je to naozaj veľmi opatr-
né. V tomto však zamestnávateľov 
musíme chápať. No a ako som už 
spomenul, Banskoštiavnického 
regiónu sa hromadné prepúšťania 
nedotýkali, teda miernejší bude aj 
nárast zamestnanosti.“ 

ŠN: Koľko je voľných pracov-
ných miest na trhu práce? 

ŠŠ: „V súčasnosti sa tento počet 
pohybuje okolo 90 – 100 voľných 
pracovných miest mesačne vo 
všetkých troch okresoch, pričom 
máme cca 7800 nezamestnaných 
v evidencii UoZ. Viac - menej ide 
o pracovné miesta, ktoré sú veľmi 

ťažko obsaditeľné, sú to napr. uči-
telia odborných predmetov, resp. 
jazykov, čašníci, kuchári, kde sú 
veľmi nízke mzdy a nie je záujem 
zo strany UoZ, ďalej sú to napr. 
klampiari či stavební tesári, kto-
rých je na pracovnom trhu akútny 
nedostatok. Čo sa týka nahlasova-
nia voľných pracovných miest zo 
strany zamestnávateľov je to lepšie 
ako v minulosti. Ako už bolo vyššie 
spomenuté aktuálne k 30.9.2009 je 
v evidencii úradu v okrese Banská 
Štiavnica k 1 343 UoZ a evidovaná 
miera nezamestnanosti predstavu-
je 16,54%.“

ŠN: Aké aktivity vyvíjate na 
trhu práce pre nezamestnaných?

ŠŠ: „Na svojich 5 detašovaných 
pracoviskách máme svojich agen-
tov pre voľné pracovné miesta, kto-
rí komunikujú so zamestnávateľmi 
a pýtajú sa ich na ich požiadavky, 
na ktoré sa snažíme reagovať pri 
realizácii Regionálneho plánu 
vzdelávania. Uľahčili sme proces 
nahlasovania voľných pracovných 
miest, situácia sa zjednodušila, sú 
však ešte voľné miesta, ktoré sa 
veľmi ťažko obsadzujú. Máme viac 
ako 30 aktívnych opatrení na trhu 
práce (APTP), napr. vzdelávanie 
UoZ, záujemcov o zamestnanie a 
zamestnancov, príspevky na SZČO, 
na vytvorenie nového pracovného 
miesta, udržanie zamestnancov s 
nízkymi mzdami, príspevok na za-
pracovanie a mnohé ďalšie. V pr-
vom polroku tohto roka sme robili 
13 rekvalifi kačných kurzov, a spolu 
sme zrekvalifi kovali viac ako 320 

UoZ. Realizovali sme kurzy ako 
zvárač, vodič skupiny „D“, teda na 
autobusy, SBS, PC kurzy a mnohé 
iné. Úspešnosť umiestnenia UoZ 
do zamestnania po dvoch mesia-
coch, napr. pri zváračoch, je viac 
ako 40%, pri vodičoch autobusov 
35% a predpokladáme, že bude 
oveľa vyššia. V minulom roku 
napr. pri zváračoch bola úspešnosť 
až 100%. Ponúkame príspevky 
na vytvorenie pracovného miesta 
platné od 1.5.2008, pri tzv. § 50e 
sme vytvorili viac ako 50 nových 
pracovných miest. Najväčší záujem 
je dlhodobo o príspevok na SZČO 
( vytvorenie živnosti ). V tomto 
roku vzniklo už vyše 500 živnost-
níkov a preto patrí tento príspevok 
medzi najúspešnejší nástroj, APTP, 
ktorý nám v súčasnosti reálne zni-
žuje nezamestnanosť, resp. tlmí jej 
nárast. Ďalej poskytujeme príspev-
ky na vytvorenie Chránenej dielne, 
Chráneného pracoviska pre ľudí so 
zníženou pracovnou schopnosťou 
a NP XI - Vzdelávanie zamestnan-
cov u zamestnávateľa, kde zamest-
návateľ sa zaviazal, že po ukončení 
vzdelávania svojich zamestnancov 
neprepustí, naopak, udrží pracov-
né miesta po dobu 12 mesiacov. 
Urobili sme 13 projektov s rozpoč-
tom cca 796 654 € (24 mil. Sk), kde 
sme zastabilizovali množstvo pra-
covných miest ( cca 500 ).“

ŠN: Aké aktivity pripravujete v 
najbližšom období?

ŠŠ: „Pripravujeme nové národné 
projekty. Realizujeme absolventskú 
prax, ktorú fi nancujeme zo štátne-

ho rozpočtu, pre podnikateľské 
subjekty zatiaľ do konca novembra 
2009 a verejnoprospešné organizá-
cie na 6 mesiacov. Ďalej pokračuje 
aktivačná činnosť- od 1.11.2009 
budeme podpisovať nové šesťme-
sačné zmluvy aj na menšie obecné 
služby, resp. dobrovoľníckej služ-
by. Do týchto aktívnych opatrení 
podľa §52, ktorú realizujú mestá a 
obce, je zaradených niekoľko sto-
viek UoZ a §52a pre tretí sektor, 
nemocnice a domovy sociálnych 
služieb niekoľko desiatok UoZ. 
Spúšťame nové formy vzdelávania 
cez NP III-IIa resp. b, kde budú za-
radení ďalší UoZ do rekvalifi kač-
ných kurzov, pričom budeme skú-
mať požiadavky zamestnávateľov. 
Pokračujeme v podpore SZČO, 
každý kto požiada o príspevok a 
prejde odbornou prípravou, ab-
solvuje test a pred komisiou obháji 
podnikateľský zámer, vyplatí sa mu 
príspevok vo výške 3775, 24 €. Pri-
pravujeme nové inovatívne projek-
ty, aby aj potom keď kríza ustúpi 
boli UoZ pripravení pre otvorený 
trh práce na zmenu zamestnania, 
teda na vyššiu šancu zamestnať sa. 
Realizujeme aj informačno- po-
radenské a sprostredkovateľské 
služby, ako aj odborné poradenské 
služby, aby sa naši UoZ mohli vrá-
tiť do zamestnania z ktorého boli 
prepustení. Na budúci rok predpo-
kladáme mierny pokles nezamest-
nanosti a situácia na trhu práce by 
mala byť podstatne stabilnejšia ako 
v tomto roku“, dodal na záver Ing. 
Štefan Šulek. Michal Kríž

1.str. Druhou skvelou správou z 
posledných dní bolo písomné potvr-
denie Ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR o schválení žia-
dosti na podporu projektu “Banská 
Štiavnica – zateplenie ZŠ J. Kollára”, 
čím bolo potvrdené získanie 693 tis. 
EUR, z čoho 95% bude uhradených 
z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
SR. Úspešný projekt tak zabezpečí 
fi nancie na výmenu okien a dverí na 
štyroch pavilónoch školy, ich zatep-
lenie, výmenu hydroizolácie striech, 

nákup počítačového vybavenia ško-
ly a vybudovanie novej počítačovej 
učebne. ZŠ J. Kollára na Drieňovej 
by si, samozrejme zaslúžila viac fi -
nancií, výška žiadanej sumy je však 
obmedzená podľa počtu žiakov ško-
ly. Projekt, ktorý bol schválený zís-
kal maximálnu možnú sumu. 

Záverom treba dodať, že príprava 
a realizácia projektov fi nancovaných 
zo zdrojov EÚ je administratívne 
mimoriadne náročná a vyžaduje 
si mnoho času. Začiatok realizácie 

projektu delí od jeho schválenia nie-
koľko mesiacov, čo však žiadatelia o 
podporu projektov nemôžu ovplyv-
niť. Podstatné však je, že už koncom 
budúceho roka sa budú deti učiť 
dvoch zmodernizovaných školách, 
sídliská získajú nové stojiská na od-
pady, Technické služby budú dispo-
novať novou kvalitnou technikou, 
a v roku 2011 bude v areáli bývalej 
“baterkárne” fi rmy Akutrade nový 
zberový dvor. 

 Marek Kapusta

Zateplenie ZŠ Jozefa Kollára

Aktuálna miera nezamestnanosti v okrese Banská Štiavnica predstavuje 16,54%

Banská Štiavnica sa zaradila medzi najúspešnejšie mestá pri získavaní zdrojov z fondov EÚ
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Ľudia by sa vraj mali vedieť 
pochváliť s tým čo vedia a robia 
dobre. Spoločnosť Mestské 
lesy Banská Štiavnica udržiava 
veľa družobných vzťahov v 
rámci Slovenska, ale i v rámci 
okolitých európskych krajín. Je 
dobrým zvykom, že si pracovní-
ci tejto spoločnosti vymieňajú 
skúsenosti s lesníkmi z týchto 
krajín, prípadne slovenskými 
neštátnymi i štátnymi lesníkmi.

V septembri naše mesto poctili 
tri návštevy zahraničných lesníkov. 
Prvé dve návštevy boli zo Švédska, z 
krajiny, ktorú svet pozná ako lesníc-
ku veľmoc. 2. septembra nás nav-
štívili zástupcovia neštátnych vlast-
níkov lesov vo Švédsku. Najlepším 
z týchto lesomajiteľov švédske mi-
nisterstvo umožňuje návštevu niek-
torej z krajín EÚ so zameraním na 
lesníctvo. Táto návšteva mala 8 čle-
nov a organizátorom tejto návštevy 
bolo Združenie obecných lesov SR, 

ktorého je spoločnosť Mestské lesy 
BŠ členom.

6. septembra nás navštívilo 22 
členov organizácie Ekfrämjandet 
(Spoločenstvo na podporu duba), 
ktorí sa zaujímali o spôsoby pesto-
vania duba a dubových porastov z 
pohľadu histórie i súčasného ban-
skoštiavnického lesníctva. V závere 
mesiaca, 30. septembra, prišlo 25 
poľských lesníkov z podtatranskej 
oblasti. Organizátorom tejto návšte-
vy bolo opäť ZOL SR.

Zahraniční lesníci boli nadšení 
baníckou, ale i lesníckou históriou 
nášho mesta. Zoznámili sa so zá-
kladnými údajmi existencie Baníckej 
a lesníckej akadémie v našom meste, 
prezreli si Botanickú záhradu a bu-
dovy akadémie. Živo sa zaujímali i 
o súčasný život nášho mesta. V časti 
venovanej lesníctvu sa zoznámili s 
históriou banskoštiavnických mest-
ských lesov a zaujímali sa najmä o 
súčasné spôsoby obhospodarovania 
našich lesov. Svoje otázky smerovali 

hlavne k možnostiam pestovania le-
sov na poddolovaných pozemkoch 
a obnove lesných porastov s priro-
dzeným drevinovým zložením na 
pozemkoch, kde v minulosti starí 
lesníci zmenili zloženie lesa na čisté 
jedliny v záujme baníctva.

Viac na www.mlbs.sk.
Ing. Jaroslav Dudík

Zahraniční lesníci v B. Štiavnici

Dňa 3. októbra 2009 v zasadač-
ke Dobrovoľného hasičského 
zboru v Banskej Štiavnici Ul. 
Sládkovičova 15 požiarny tech-
nik mesta B. Štiavnica Jozef 
Borský vykonal preškolenie 
členov preventívnych protipo-
žiarnych skupín.

 Čo sa bude následne kontrolovať 
u fyzickej osoby pri preventívnych 
protipožiarnych kontrolách:

Strecha: stav strešnej krytiny, 
tesnosť strešného otvoru okolo ko-
mínového telesa, stav komínového 
muriva, závady na bleskozvode a 
televízna anténa (inštalácia).

Povalový priestor: skladovanie 
(spôsob skladovania ) horľavých 
materiálov, akým spôsobom sa 
povala osvetľuje, stav elektrickej 
inštalácie, stav komínového telesa 
(omietnutie), či na komínové muri-
vo nepriliehajú, alebo dokonca nie 
sú zapustené drevené konštrukcie, 
podlaha pod vymetacími dvierka-
mi (má byť z nehorľavého mate-
riálu), vymetacie dvierka (musia 
byť tesné, nehorľavé a dvojité), pri 
vymetacích otvoroch nesmú byť 
žiadne horľavé konštrukcie, komí-
ny a ich príslušenstvo (je zakázané 
pripevňovať akékoľvek zariadenie a 

komín sa musí pravidelne čistiť.
Komunikácie: schodištia, chodba 

a východy z budovy musia byť vždy 
voľné, vyberacie dvierka poschodo-
vých komínov musia byť zaistené 
zámkou, stav elektrického osvetle-
nia, najmä na tmavých schodištiach 
a komunikáciách.

Pivnice: poloha komínových 
dvierok (ich stav), poriadok (spô-
sob uloženia rôznych materiálov) a 
elektrická inštalácia (svietidlá).

Kotolne: skladovanie palív (v ma-
lých kotolniach sa môže skladovať 
palivo priamo v kotolni na ohrade-
nom mieste, vo vzdialenosti asi 2 
metre od kotla), dodržiavanie po-
kynov výrobcu pri obsluhe kotlov, 
podlaha (nesmie byť z horľavého 
materiálu, vodovodný prívod s ha-
dičkou, (výška násypu paliva - hne-
dé uhlie maximálne 3 meter, čierne 
uhlie maximálne 4 metre.

Kôlne, prístavky: rôzne elektric-
ké provizóriá, skladovanie horľa-
vých kvapalín, náterových látok a 
garážovanie automobilov.

Garáže: skladovanie pohonných 
hmôt (na jeden automobil mož-
no skladovať 40 litrov pohonných 
hmôt v plechových nádobách), stav 
elektrickej inštalácie.

Dôležitou súčasťou preventív-

nych protipožiarnych kontrol je 
tiež oboznamovanie vlastníkov ob-
jektov alebo iných osôb s požiadav-
kami na ochranu pred požiarmi a 
poskytovanie odbornej pomoci.

Ak pri vykonávaní preventívnych 
protipožiarnych kontrol vzniknú 
pochybnosti o bezchybnom sta-
ve komínov, rozvodov elektrickej 
energie a plynu z hľadiska proti-
požiarnej bezpečnosti, kontrolná 
skupina mesta navrhne, aby mesto 
požiadalo príslušné odborné orgá-
ny alebo odborne spôsobilé osoby o 
preverenie ich stavu.

V nasledujúcom čísle ŠN: čo sa 
bude kontrolovať u právnickej oso-
by alebo podnikajúcej osoby, kde sa 
nevykonáva štátny požiarny dozor.

Vladimír Poprac, predseda DHZ

Naše mesto upozorňuje občanov

Mestský úrad v Banskej Štiav-
nici, oddelenie Kultúry, cestov-
ného ruchu a športu oznamuje 
obyvateľom Banskej Štiavnice, že 
od 21.9.2009 je presťahované z 
budovy Rubigallu do priestorov 
Belházyho domu na Ul. A. Slád-
koviča (bývalá budova Slovenské-
ho Červeného kríža, TU Zvolen), 
v smere nad budovou Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. 
Vchod je zo zadnej časti budovy a 
oddelenie KCRaŠ sa nachádza na 
1. poschodí. V tejto budove sídli aj 
redakcia Štiavnických novín. Záro-
veň upozorňujeme všetkých čita-
teľov a klientov na zmenu tel. čísla 
redakcie Štiavnických novín, tel.č.: 
045/290 90 08.                          red

Mestská knižnica oznamuje 
svojim čitateľom, že v dňoch 1. 
októbra -12.októbra 2009 bude za-
tvorená z dôvodu sťahovania. 

Dočasné priestory knižnice sa 
nachádzajú v budove ZŠ J. Kollára 
na sídlisku Drieňová. Prístup do 
knižnice bude označený na budo-
ve školy. Zmena otváracích hodín 
a výpožičných služieb bude doda-
točne oznámená prostredníctvom 
ŠN, VIO TV, resp. na www.ban-
skastiavnica.sk.

Výpožičné hodiny pre čitateľov:
Pondelok: 8.30 – 15.00 hod.
Utorok:     8.30 – 15.00 hod.
Streda:      8.30 – 17.00 hod.
Piatok:      9.00 – 16.30 hod.
Obedňajšia prestávka: 12.00 – 

12.30 hod.

Oznamy

Navštívi Banskú Štiavnicu, 
Banskú Belú a Štiavnické Bane

Ako nás informoval predseda 
okresnej organizácie SMER – SD 
a poslanec BBSK ako aj MsZ Ing. 
Marian Zimmermann- navštívi 
naše mesto a okres dňa 24.10.2009 
predseda Vlády SR Róbert Fico.

O 11,45 sa zúčastní začiatku 
osláv 60. výročia dokončenia vý-
stavby Trate mládeže z Hronskej 
Dúbravy do Banskej Štiavnice 
v priestoroch železničnej stani-
ce v Banskej Štiavnici, o 13 hod. 
slávnostného odovzdania do pre-
vádzky viacúčelového ihriska v 
Banskej Belej a o 15 hod. takého 
istého ihriska v Štiavnických Ba-
niach. Na tieto ihriská boli vyčle-
nené fi nančné prostriedky zo štát-
neho rozpočtu vo výške po 33 194 
€ (1 mil. Sk).                        J. Novák

Fico v Štiavnici



6 8. október 2009ZAUJÍMAVOSTI

Naša Spojená katolícka škola 
sv. Františka Assiského už 
niekoľko rokov úspešne roz-
víja spoluprácu s partnerskou 
školou v Nemecku so sídlom 
v Neuhause am Inn. História 
týchto priateľských kontaktov 
medzi oboma školami sa začala 
písať už v roku 1997. Odvtedy 
sa uskutočnilo už niekoľko 
výmenných pobytov žiakov. 
Slovenské deti tak mali mož-
nosť spoznať zvyklosti, obyčaje 
a aj kultúru oboch národov. 

V dňoch 22. – 26. septembra 2009 
sme opäť, na pozvanie nemeckých 
hostiteľov, tentokrát pri príležitosti 
150 výročia jej založenia, navštívi-
li školu s veľmi pekným okolím, 
umiestnenú na umelo utvorenom 
ostrovčeku obklopenú riekou Inn. 
Oproti, na druhej strane rieky, vid-
no malebné zákutia, uličky a hrad-
by, ktoré boli súčasťou opevnenia 
mestečka Schärding v Rakúsku. 

Po príchode v popoludňajších 
hodinách a úvodnom privítaní na-
sledovalo rozdelenie detí do hos-
titeľských rodín. Niektorí žiaci tak 
získali jedinečnú príležitosť rozší-
riť a upevniť svoje komunikačné 
schopnosti priamo v prostredí, v 
ktorom je nemčina používaná ako 
materinský jazyk. Ostatní žiaci boli 
ubytovaní v mládežníckej ubytovni 
v Passau. 

Passau je krajské sídlo prihra-
ničnej oblasti juhovýchodného Ne-
mecka. Mesto má približne 76 tisíc 
obyvateľov. V meste, ktoré leží na 
sútoku troch riek Dunaj, Ilz a Inn, 
sú univerzity najmä technického 
alebo prírodovedného zamerania, 
množstvo kultúrno – historických 

pamiatok. Prehliadku pamäti-
hodností mesta sme absolvovali v 
dvoch skupinách s profesionálny-
mi sprievodcami. Ich výklad nás 
veľmi zaujal, pretože bol uskutoč-
nený netradičnou formou, kedy sa 
žiaci priamo zapájali a účinkovali 
ako aktéri v scénach z bohatej his-
tórie mesta. Dóm v centre na nás 
zapôsobil monumentálnou archi-
tektúrou, v minulosti bol niekoľ-
kokrát prestavaný a stal sa obeťou 
požiarov. Napriek všetkým týmto 
skúškam osudu pretrval až do sú-
časnosti a je chrámom, v ktorom 
môžeme obdivovať remeselné maj-
strovstvo umelcov, podieľajúcich 
sa na jeho výzdobe. Nachádza sa 
tu aj najväčší organ umiestnený v 
katolíckom kostole na svete. V čase 
okolo poludnia je možné vypočuť 
si jeho zvuk na koncertoch pre ve-
rejnosť. Mesto je aj sídlom biskupa 
Passauskej diecézy. 

   Naši hostitelia nám ponúkli 
návštevu pútnického miesta južné-
ho Bavorska Alttötingu. Priamo v 
srdci mesta na námestí stojí prasta-
rá kaplnka našej milej Pani, v ktorej 
je priamo na oltári vystavená soška 
Čiernej Madony ako prejav úcty k 
Panne Márii. 

Po prehliadke mestečka sme za-

vítali do rodnej obce súčasného 
pápeža Benedikta XVI, rodáka z 
neďalekej dedinky Marktl. V ro-
disku pápeža sme videli jeho rodný 
dom a kostol, v ktorom bol pokrste-
ný. Obedovali sme v areáli Reálnej 
školy Márie Ward, poprechádzali 
sme sa vo veľmi pekne upravenom 
parčíku. Školu navštevuje približ-
ne 1400 žiakov, čo je stav, ktorý im 
možno závidieť. 

   Predposledný deň nášho po-
bytu sa uskutočnili v Neuhause am 
Inn slávnosti pri príležitosti jubilea 
založenia školy. Zúčastnili sme sa 
sprievodu, v ktorom žiaci prezen-
tovali históriu školy a informovali 
o zakladateľke Rádu anglických 
panien Márie Ward. Naši študenti 
prispeli aktívne k programu obleče-
ním v ľudových krojoch. Predstavili 
piesne a tance z rôznych regiónov  
Slovenska, s ktorými ,,zožali“ veľký 
úspech a obdiv.

   Na spiatočnej ceste sme sa za-
stavili v nákupnom centre.

   Táto návšteva prispela k upev-
neniu vzájomných partnerských 
vzťahov medzi spriatelenými ná-
rodmi.

V roku 2011 sa tešíme, že sa opäť 
spolu uvidíme v Banskej Štiavnici.

Mgr. Eva Ivaničová

Opäť medzi priateľmi v Nemecku
Chcela by som sa s vami po-

deliť o dva zážitky. S bývalými 
kolegyňami Elkou a Milkou sa 
aj po ukončení práce, keďže sme 
už na dôchodku, stretávame pri 
meninách či narodeninách, za-
gratulujeme si, porozprávame sa, 
sem - tam si aj zavoláme a teraz 
sme sa dohodli, že v stredu, 30. 
septembra, sa stretneme na tzv. 
dámskej jazde a pôjdeme do piz-
zérie nad Kozákom, v bývalej Ma-
ríne. Keď sme tam prišli, privítala 
nás usmiata čašníčka a tak nás 
zaviedla hore do reštaurácie. Ob-
jednali sme si pizzu, chvíľu sme 
museli počkať, čo sme neľutovali, 
lebo  bola naozaj vynikajúca. Tu 
sme sa cítili dobre a tá 1,5 hodi-
na nám ubehla ako nič, videli sme 
viacerých známych, ktorí si sem 
prišli pochutiť na senzačnej piz-
ze, čo nám aj súhlasne potvrdili. 
Preto chceme poďakovať celému 
kolektívu za vytvorenie vynikajú-
ceho prostredia a za dobrú pizzu. 

Druhý zážitok je smutnejší. V 
pondelok a vo štvrtok nám no-
sia zo Štefultova domáce mlieko, 
tvaroh, syr a maslo. Vždy nás je 
okolo 10 ľudí a vždy stojíme opro-
ti taxikárom. A vidíme, sedia v 
aute, fajčia alebo jedia keksy a šup 
s ohorkom, či obalom z keksu von 
cez okno. A skúste im niečo pove-
dať. Nemohli by niektorí z kompe-
tentných sa ísť na ten neporiadok 
pozrieť? A trebárs prinútiť, aby si 
toto po sebe poriadili? Veď je to 
na hanbu pre Štiavnicu, keď prídu 
návštevníci z iných miest a tu vi-
dia ten neporiadok.                E. U.

Príbehy zo života

Muzikoterapia a rehabilitácia
OZ Margarétka oznamuje, že od 

októbra budú v našej klubovni (MŠ na 
Drieňovej) prebiehať sobotné stretnutia 
s odborníkmi za účelom pomoci po-
stihnutým deťom z Margarétky, ale aj 
záujemcom zo strany širokej verejnosti. 
Hudba zmierňuje strach a stimuluje 
impulzy, ktoré vedú k optimálnejším 
spôsobom chovania. Napomáha mys-
lieť telom a prebúdza tvorivý potenciál, 
ktorý má v sebe každé dieťa. Muziko-
terapia zvyšuje citlivé vnímanie, zaháňa 
osamelosť. Človek sa prostredníctvom 
hudby stáva viac spoločenským. Veľ-
mi dobré výsledky sa v tomto smere 
dosahujú najmä u detí s Downovým 
syndrómom a autizmom. 

Príďte madzi nás, skúste s nami za-
hnať smutné jesenné nálady a urobiť 
niečo pre svoje zdravie. Informácie  na 
t.č.0907 144 103.  J.B

2. október – CELOSVETOVÝ 
DEŇ HOSPODÁRSKYCH ZVIE-
RAT a 4.október – CELOSVETO-
VÝ DEŇ ZVIERAT

Dňa 2. októbra sme si pripomenu-
li Celosvetový deň hospodárskych 
zvierat (In Defense of Animals), 
IDA. Tento deň si pripomíname od 
roku 1982. Cieľom je poukázať na 
chov a neetické zaobchádzanie so 
zvieratami na bitúnkoch a veľko-
chovoch, poukázať na inteligenciu 
a cítenie hospodárskych zvierat, 
vyzdvihovanie ekofariem a ich vý-

robkov. 
2. októbra, 1869 sa narodil Ma-

hátma Gándhí, popredný zástanca 
humánneho, udržateľného hospo-
dárenia a chovu zvierat. Jeho hlav-
nou myšlienkou bola beznásilnosť 
a neochvejná láska ku všetkému a 
všetkým. Snažil sa, aby všetko na 
svete bolo rovnocenné. 

Dňa 4.októbra sme si pripome-
nuli Celosvetový deň zvierat (World 
animal day), WAD, ktorý bol usta-
novený na Európskej konferencii 
ekológie vo Florencii v roku 1931. 

Aj tento rok patril tento deň zviera-
tám na celom svete. Pretože zvieratá, 
hoci nevedia svoje pocity a potreby 
formulovať do slov, majú ako každá 
živá bytosť právo na citlivé a slušné 
zaobchádzanie. World Animal Day 
prináša príležitosť zamyslieť sa aj 
nad tým, či náš vzťah k zvieratám 
a to, čo nám poskytujú, je rovnako 
obohatením a dobrodením pre ne. 
Je potrebné vnímať otázky ochrany 
zvierat ako súčasť sociálneho rozvo-
ja národov vo svete.

RNDr. Viktória Michalská

Pripomenuli sme si...

Oznam
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Obec Ilija vás pozýva
Druhý októbrový týždeň sa bude 

v obci Ilija niesť opäť v duchu zába-
vy, pohody a tentoraz i súťaženia. 

Dobrovoľný hasičský zbor Ilija 
si vás dovoľuje čo najsrdečnejšie 
pozvať na I. ročník súťaže hasič-
ských družstiev – muži o „Putovný 
Pohár Obce ILIJA“, ktorý sa bude 
konať dňa 10. októbra 2009 (t.j. 
sobota) so začiatkom o 11,00 hod. 
na ihrisku v obci Ilija. Veríme, že 
sa zúčastníte na tejto súťaži v čo 
najväčšom počte. O občerstvenie 
bude postarané. Môžete si vybrať 
rôzne pochúťky ako napr. guláš, 
kapustnica, pečené klobásky a 
mnoho iných. 

A ako by to bolo, keby sa na Iliji 
nekonala i Púťová zábava. Tí, kto-
rí si radi zatancujete a vypočujete 
dobrú hudbu, ste vítaní. Zábava sa 
začína o 20,00 hod. v kultúrnej sále 
v obci Ilija. Pripravená bude i tom-
bola (0,50 €/ 1 lístok). Do tanca 
bude hrať skupina Impresia, vstup-
né sú 2 €. O občerstvenie bude 
takisto postarané. A nakoniec si 
vás všetkých dovoľujeme pozvať 
na zraz automobilových veteránov, 
ktorý sa uskutoční taktiež v sobo-
tu, 10.10.2009, o 14,00 hod. na ih-
risku.                        Katarína Bačíková

Pozvánky

Pozývame vás do novootvorenej 
predajne COOP Jednota Žarnovi-
ca, ktorá je otvorená od 1.10.2009 
v priestoroch bývalej predajne CBA 
(pod Plavárňou), na Ul. Mládežníc-
ka 23. Tešíme sa na našich nových a 
stálych spokojných zákazníkov.

Konkurz do tanečnej skupiny
Vyzývame všetky dievčatá, ktoré 

majú rady tanec, alebo ktoré rady 
tancujú, aby sa prihlásili na konkurz 
do tanečnej dievčenskej školy Fá-
ber Dance School. Nábor bude dňa 
13.10.2009 o 17 hod. v priestoroch 
internátu Združenej strednej školy 
obchodu a služieb na Povrazníku, 
vek dievčat od 15-26 rokov. Diev-
čatá sa môžu uplatniť v dievčenskej 
tanečnej skupine na plesoch a recep-
ciách. Bližšie info: tel.č.: 0911 218 
459, www.faberdance.com.

Rekreačný aerobik 
Sitno - Rekreačný aerobik, Banská 

Štiavnica ponúka pravidelné cviče-
nie už od 7. septembra 2009. Každý 
pondelok a stredu v telocvični ZŠ J. 
Kollára – Drieňová o 18 30 hod. 

Zacvičte si s Ing. Martinou Ol-
hovou a Ing. Zuzanou Haľamovou 
takmer 90 minút, získate dobrú 
kondíciu, načerpáte pozitívnu ener-
giu, vyformujete si postavu a to 
všetko pri dobrej hudbe, s využitím 
najnovších poznatkov a foriem ae-
robiku pre každého, bez ohľadu na 
vek, kto má rád pohyb v kolektíve, 
Info: Ing. Zuzana Haľamová, tel.: 
0905 236 815.
Pozvánka

Banskoštiavnicko-hodrušský ba-
nícky spolok vás pozýva na 54. Za-
sadnutie prednáškovej sekcie spolku, 
ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 
2009 o 17 hod. v aule SPŠ Samuela 
Mikovíniho (budova bývalých labo-
ratórií) s nasledovným programom:

1.Otvorenie
2.Prednáška na tému: Rozvojové 

programu mesta Banská Štiavnica 
vo väzbe na banícku históriu regió-
nu (prednesie Mgr. Pavol Balžanka 
– primátor mesta)

3.Diskusia, záver.
 Tešíme sa na vašu účasť, Zdar 

Boh!
Ing. JUDr. Jozef Karabelly v.r.

predseda spolku 

 OZ pre zdravotne a telesne po-
stihnuté deti Margarétka ďakuje 
pánu poslancovi BBSK Ing. Mariá-
novi Zimmermannovi za pomoc a 

vybavenie fi nančného príspevku z 
fondu VÚC vo výške 3.000 eur.

Peniažky pomohli deťom postih-
nutým detskou mozgovou obrnou 
počas rehabilitačného pobytu v 
Grécku.

 Ešte raz Vám srdečne ďakujeme 
za každý úsmev, ktorý sa nám spo-
ločnými silami podarilo vykúzliť na 
tváričkách životom toľko skúšaných 
detí.

 JUDr. Dušan Lukačko by sa tým-
to chcel dodatočne poďakovať SOŠ 
na Ul. Šoltésovej v Banskej Štiav-
nici (bývalá SOŠ lesnícka) za to, že 
poskytli prenájom spevnenej plochy 
autocvičiska za účelom vybudova-
nia dočasného dopravného ihriska 
ku dňu Bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, ktoré sa konalo 
29. septembra 2009. 

Otvorenie 
kurzu jogy.

V pondelok 
12.10.2009 o 
16:00 hod sa uskutoční otvorenie

„Kurzu jogy pre začiatočníkov“, 
v priestoroch materskej škôlky na 
Bratskej ulici, na sídlisku Drieňová. 
(za COOP Jednota).

Výbava: pohodlné oblečenie a ka-
rimatka

Pre pokročilých: Stretnutie každý 
pondelok v MŠ o 17:30 hod.

Je nutné prísť načas, nakoľko sa 
do MŠ vchádza spoločne.

Zuzka Patkošová

D ň a 
15.10.2009 
sa dožíva 
krásneho 
j u b i l e a 
70 rokov 
m i l u j ú c i 
m a n ž e l . 
otec, starý otec Milan Debnár 
z Banskej Štiavnice. 

„A opäť nastal deň v roku 
jediný, keď budeš sláviť svoje 
narodeniny.

Preto Ti prajeme stoj čo stoj, 
aby tvoj život krásny bol a hoj-
ne lásky v ňom. 

Nech ruže sypú sa Ti,
Nech každá hojná túžba 

splní sa Ti.
Nech nepoznáš lásky klam,
To všetko Ti prajeme k 70-

tim narodeninám.“
Zo srdca praje manželka 
Anička, synovia Dušan s 
Dáškou, Milan s Aničkou a 
Timea posielajú starkému 
veľkú pusu.

OZNAMY

Oznamy

Mesto Banská Štiavnica v 
spolupráci s Banskoštiavnic-
ko-hodrušským baníckym 
spolkom si Vás,

Vašich kolegov a Vašich študen-
tov dovoľujú pozvať na podujatie 
„Akademici v Banskej Štiavnici 
IV“ z príležitosti 8. výročia podpi-
su Deklarácie pokračovateľov du-
chovného dedičstva Baníckej aka-
démie v Banskej Štiavnici, ktoré 
sa uskutoční v sobotu 10. októbra 
2009 16:30 - slávnostné zhromaž-
denie v Kostole sv. Kataríny:

recipročný podpis Dohody o 
partnerstve s mestom Šoproň

podpis/pristúpenie k Deklarácii 
pokračovateľov duchovného dedič-
stva Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici (hutnícke a im podobné 
fakulty z Ostravy, Dunaujvárosu, 

Miškolca, Székesfehérváru a Ko-
šíc) od 17:30 v Banskej Štiavnici s 
nasledovným programom:

17:30 – zhromaždenie pred his-
torickou Radnicou pri plastike 
venovanej založeniu Baníckej aka-
démie banícka hymna „Zdar Boh 
hore!“

príhovor primátora mesta Ban-
ská Štiavnica

prečítanie odporúčania J. T. 
Peithnera panovníčke Márii Teré-
zii z porady osobitnej komisie

prečítanie rozhodnutia panov-
níčky Márie Terézie

položenie venčekov predstaviteľ-
minástupníckych univerzít a fakúlt 
Štiavnica je pekné mesto

18:15 – zoradenie a sprievod od 
historickej Radnice k areálu pô-
vodných budov Baníckej a lesníc-
kej akadémie

študenti s banskými kahancamy 
banícke symboly

Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok

hostia a iní pozvaní
nástupnícke univerzity a fakulty
18:30 – slávnosti vo vestibuloch 

Alma Mater
študentská hymna / lesnícke 

rohy
privítanie riaditeľom Strednej 

priemyselnej školy S. Mikovíniho/ 
Strednej lesníckej školy

príhovory predstaviteľov pr 
tomných nástupníckych univerzít 
a fakúlt

stuhy k pamätným tabuliam
banícka hymna „Banícky stav“ /
lesnícke rohy
19:00 – záver a občerstvenie

Mgr. Pavol Balžanka v. r.

Primátor mesta

Pozvánka Akademici IV.

Životné jubileum
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MÚZEÁ
starý zámok
 pondelok - nedeľa 9:00 - 18:00

nový zámok
 pondelok - nedeľa 9:00 - 17:00

banské múzeum v prírode

 utorok - nedeľa 9:00 - 18:00
galéria J. Kollára
 utorok - sobota 9.00 - 17.00
mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9:00 - 17:00

kammerhof
 utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg
 utorok až nedeľa 11.00, 13.00 

 a 15.00
múzeum vo svätom antone
 pondelok - zatvorené
utorok - piatok 8.00 - 15.00
sobota - nedeľa 9.00 - 16.00

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
 10.9. - 31. 3. 2010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

Výstava integrovaných 
stredných škôl v Banskej 
Štiavnici,  SPŠ S. Mikovíniho a 
S. Stankovianského, dnes SPŠ 
S. Mikovíniho, pod názvom 
SAMOSATO, bola verejnosti 
sprístupnená v septembri a 
potrvá do 20.10. 2009.

     Pedagógovia a prví absolven-
ti umeleckých odborov (Radovan 
Blaho, Martin Hološka, Marián 
Ruman, Martin Sitár, Ľubomír 
Šlauka, Michal Hrčka, Štefan 
Kocka, Ivan Slovenčák, Viktor 
Šíma, Juraj Vojčiak) prezentujú 
vo výstavných priestoroch Staré-
ho zámku svoj um a umenie. 

     Školy nadväzovali vo svojej 
histórii na tradície baníckeho a 
chemického školstva v Banskej

 Štiavnici – na Strednú banícku 
školu založenú v roku 1735, kde 
pôsobil polyhistor S. Mikovíni, 
Banícku akadémiu založenú na 
podnet Márie Terézie v roku1762, 
ako prvú vysokú školu technické-
ho smeru na svete, Štátnu priemy-
selnú školu založenú v roku 1921.

     Oddelenie histórie so sídlom 
na Starom zámku už v minulosti 

rozvíjalo spoluprácu so školami 
a výsledkom boli napr. zreštauro-
vané staré listiny, zbrane, ktoré sa 
nachádzajú v našich expozíciách v 
Starom a Novom zámku, zreštau-
rované omietky vo vstupnej, Zvo-
novej veži Starého zámku. 

Srdečne vás pozývame do na-
šich expozičných a výstavných 
priestorov, Starý zámok je v ok-
tóbri otvorený v utorok až v sobo-
tu, od 8.00 do 16.00 hod. 

Mgr. Eva Lovásová

Výstava SPŠ S. Mikovíniho

Murárske, zatepľovacie práce,  
tel.č.: 0903 271 161

Predaj – kúpa nehnuteľností,  
www.realtor-slovakia.sk

Pre svojich klientov hľadám  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

Profesionálne fotím svadby, stuž- 
kové, školy, akcie. Ukážky na  www.
vdphoto.eu. Kontakt 0911 570 099

Ponuka stavebných prác – zatep- 
ľovanie domov, obklady, dlažby a 
všetky stavebné práce, tel.č.: 0908 
913 228, 045/692 19 30

Spilovanie palivového dreva do  
klátov  výrub nebezpečných stro-
mov horolezeckou metódou, tel.č.: 
0904 309 264

Doučím francúzštinu a angličti- 
nu, tel.č.: 0904 822 531

Služby

Kariéra

8 53

Hotel Grand Matej prijme bri- 
gádnikov, brigádničky na víkendy. 
Kontakt: 0915 311 190
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98. október 2009 SUDOKU

Sudoku

2 5 6 9 3 4 8 7 1

8 4 3 5 1 7 6 9 2

7 1 9 8 2 6 5 4 3

5 6 8 4 9 3 2 1 7

4 9 7 2 5 1 3 6 8

3 2 1 6 7 8 9 5 4

1 7 5 3 8 9 4 2 6

6 3 2 1 4 5 7 8 9

9 8 4 7 6 2 1 3 5

Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,5€ si výherca môže 
prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. 3,5€ vyhráva 
Jozef Kopál, Hviezdosla-
vova 5, Banská Štiavnica.

Ako hrať Sudoku? Mriež-
ku vyplňte tak, aby v kaž-
dom stĺpci, riadku a vo 
všetkých štvorcoch boli 
čísla od 1-9 tak, aby sa ne-
opakovali:

Pripravila: A. Rihová

Správne riešenie Sudoku z 
minulého čísla: 

1 7 4 3 2

4 9

2 8

1 2 9

3 9 1 8

5 3 1

1 3

5 1

7 1 8 9 6

Viac info: Mestský úrad, oddelenie Kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/2909009, kultura2@banskastiavnica.sk 

Sobota 10.10., 18:30, Kino Akademik 

NÁVRH 
Komédia, USA, 2008, 108 min., vstupné 2 Euro
Zareaguje bleskovo a oznámi, že je zasnúbená so svojím nič netušiacim asistentom Andrewom, ktorého roky terorizuje. Andrew súhlasí s účasťou 
na kamufl áži, má však niekoľko podmienok. Nesúrodý pár zamieri na Aljašku navštíviť jeho svojráznu rodinu. Obvykle sebavedomá a duchaprítom-
ná Margaret sa náhle ocitá v jednej nemožnej situácii za druhou. S improvizovanou svadbou na krku a imigračnými úradníkmi v pätách sa Margaret 
a Andrew rozhodnú držať sa plánu aj napriek možným nechceným následkom… 

Štvrtok 15.10., 19:00, Filmový klub OKO

OBČAN HAVEL  
Dokument, Česká republika, 2008, 119 min., vstupné 2 Euro, s preukazom FK:1,5 Euro
Film má podtitul Scény z prezidentskej kuchyne a diváci vidia Havla tak v spoločnosti Billa Clintona, Jacquesa Chiraca či skupiny Rolling Stones, 
ako aj v intímnych chvíľach počas pohrebu prvej manželky Olgy či krátko po prekonaní vážnych zdravotných problémov. Nechýbajú ani zábery z 
príprav svadby s Dášou Veškrnovou i samotného obradu. Záver tvorí sekvencia, kde Havel akoby symbolicky cituje zo svojej novej hry Odcházení. 
 
Sobota 17.10., 18:30, Kino Akademik

HORE
Animovaný fi lm, USA, 2009, 96 min., vstupné: 2 Euro
78-ročný predavač balónov Carl Fredricksen žije v malom, starom, útulnom domčeku uprostred veľkomestskej zá- stavby. Jedného 
dňa ho omrzí večné otravovanie staviteľov a rozhodne sa splniť si dobrodružný cestovateľský sen – navštíviť Juž- nú Ameriku. 
Nafúkne tisíce balónov a aj s chalúpkou vzlietne k oblakom. Netuší, že omylom sa s ním vzniesol aj prehna- ne aktívny 
skautík kórejského pôvodu Russell. Najnepravdepodobnejšia dvojica hrdinov tak putuje oblohou, zachra- ňuje svet a 
nikdy nezmešká svoj pravidelný popoludňajší čaj…

Piatok 30.10., 18:30, Kino Akademik

 OSADNÉ
Česko/Slovensko, 2009, far., 65 min., vstupné 2 Euro
Film sa odpremieta za účasti tvorcov fi lmu a následnou besedou s nimi.
Starosta dedinky OSADNÉ pán Ladislav Mikuláško je politickým rekordmanom, vo funkcii bossa obce 
je úctyhodných 36 rokov. Jeho duchovný pandant pravoslávny kňaz Peter Soroka  za posledných 5 
rokov pochoval 50 ľudí a pokrstil 2 deti.  OSADNÉ pomaly vymiera. Boj za záchranu dediny začnú 
viesť starosta a kňaz spolu so svojimi manželkami, ktoré sú ich dôležitými tieňovými poradcami... 
Starosta aj kňaz vedia, že budúcnosť obce môže spočívať v rozvoji cestovného ruchu. O pomoc s 
propagáciou poprosia PR manažéra politického hnutia Rusínska obroda Fedora Vica. Tento politik s 
humorom Dona Quijota pritiahne do Osadného návštevu na najvyššej úrovni z Bruselu.  Europoslanec 
Milana Gaľa je pohnutý situáciou v obci a pozve lokálnych politikov do Bruselu.
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Inzercia

Banská Štiavnica a okolie
Súťaž o nové krásne knihy ban-

skoštiavnického rodáka Vladimíra 
Bártu - Banská Štiavnica a okolie.

Redakcia s vydavateľstvom AB 
ART press pripravili súťaž o krás-
ne knihy Banská Štiavnica a okolie. 
Kniha výtvarne ladených fotogra-
fi í, poučného textu, informačných 
máp a plánov, starých rytín, kre-
sieb a iných grafi ckých prvkov, 
predstavuje územie Štiavnických 
vrchov. Textový materiál je prelo-
žený do anglického, nemeckého, 
francúzskeho a maďarského jazy-
ka. Každý týždeň vyberieme z kni-
hy súťažnú otázku a vyžrebujeme 
čitateľa správnej odpovede, ktorý 
si v redakcii môže prevziať knihu. 
Publikácia Vladimíra Bártu - Ban-
ská Štiavnica a okolie je v predaji v 
celoslovenskej obchodnej sieti, ale 
v našom v meste ju môžete kúpiť 
za zvýhodnenú cenu. V Sloven-
skom banskom múzeu (Starý zá-
mok, Nový zámok, Kammerhof, 
Bergericht, skanzen), Kníhku-
pectve Drbohlavová, Suveníroch 
Trotuart, Diela a dielka Ivan La-
dziansky, Štiavnický betlehem a 
Informačnom centre mesta.
Súťažná otázka č.6

Jeden z najväčších a najstarších 
stromov - Koháryho dub sa na-
chádza neďaleko obce 
A/ Dekýš 
B/ Královce - Krnišov
C/ Svätý Anton 

Odpoveď na súťažnú otázku 
posielajte do stredy po uverejne-
ní poštou na adresu ŠN (v tiráži), 
príp. e-mailom: sn@banskastiav-
nica.sk.
Správna odpoveď z minulého týž-
dňa: a/ Klastavská
Tento týždeň sa výhecom stáva 
Zuzana Gemerová, Sládkoviča 
11, Banská Štiavnica. red

Súťaž ŠN
Čas dotvára nás ako vzácne 
fresky, vo svojom diele dôsled-
ný. Do vlasov vnáša strieborný 
nádych spomienok, úsmevy 
dokresľuje nežnými vejárikmi  
vrások, tíši tempo uponá-
hľaných krokov a v srdciach 
objavuje úplne nový priestor 
pre uvedomenie si ešte hlbšie-
ho pocitu potreby lásky. Dielo 
pomaly dozrieva do hrejivých 
jesenných farieb a pritom ne-
ustále stúpa na cene. A je len 
otázkou múdrosti a zrelosti 
každého originálu, ako dokáže  
,,plody svojho času“ prijať a 
zúročiť. Ako sa dokáže tešiť z 
každého nového dňa, každého 
stretnutia s blízkymi, milého 
slova, pohladenia, úsmevu. 
Pretože vek, milí priatelia, je 
predovšetkým stavom mysle.

     Živena - spolok slovenských 
žien, Mesto Banská Štiavnica a 
Smer- SD pripravili v pondelok po-
poludní pre našich milých seniorov 
už tradičné októbrové posedenie 
pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším. V prekrásnych priestoroch ho-
tela Grand- Matej odzneli v úvode 
slávnosti nostalgické verše Alicky 
Gajanovej. Pani Editka Petrinco-
vá a Renatka Taligová pokračovali 
vo vznešenom  poetickom tóne 
ladenými príhovormi a mnohých 
prítomných potešili známe verše o 
srdciach  od Ferka Šelingera. Vi-

ceprimátor Banskej Štiavnice Ing. 
Juraj Čabák vyjadril úprimný obdiv  
našim seniorom, ich elánu a opti-
mizmu, ktorý by im mohli závidieť 
aj neskôr narodení. Poprial im veľa 
zdravia, lásky a prejavov priazne 
najmä zo strany tých, ktorým ju po 
celý život rozdávali. O tajomstvách 
najkrajšieho a najplodnejšieho me-
siaca v roku, o múdrosti dávnych 
a slávnych civilizácií, ktoré odjak-
živa uctievali starších ľudí, ale aj o 
legendárnych troch grošoch, veľmi 
pútavo porozprával PhDr. RNDr. 
Ján Novák, CSc. Slávnostný prí-
pitok a zvonenie čiaš s vínom ro-
zozvučalo aj nástroje pozvaných 
hudobníkov. Predsedníčka Živeny 
pani Jolana Šamová a pán vicepri-
mátor potešili prítomné dámy než-

ným kvietkom. Duo ,,Edo a Rado z 
Levíc“ sa po zvyšok večera starali 
o skvelú náladu a neskrývali svoje 
prekvapenie a úprimný obdiv pri 
pohľade na našich veselých a roz-
tancovaných seniorov. Veľmi im 
to pristalo. Nečudo, veď niektorí z 
nich sa v jednom páre  pretancovali  
celým doterajším životom. Pôvabné 
dámy, šarmantní páni, slávnostná 
atmosféra, kvety, bohato prestreté 
stoly (zásluha i tradícia šikovných 
členiek Živeny), nestarnúce meló-
die, usmievavé tváre. Áno, aj takto 
môže vyzerať jeseň života. Veselá, 
slnečná a pestrofarebná. Jej tajom-
stvo je ukryté v  medziľudských 
vzťahoch. Je v každom z nás. Po 
celý rok. Po celý život.    

Janka Bernáthová 

Tajomstvo slnečnej jesene života

Reality

Prenajmem obchodné a kance- 
lárske priestory v budove Šindler-
ky na Dolnej 18, tel.č.: 0905 441 
170, 0905 436 835

Prenajmeme skladové alebo kan- 
celárske alebo obchodné priestory 
na Križovatke. Tel: 0905 581 866.

Predám v meste Nová Baňa star- 
ší RD vhodný na bývanie, chalupu, 
či vedenie fi rmy, zdravotné, práv-
ne, či iné služby, tel.č.: 0903 575 
921

Vezmem do prenájmu garáž,  
tel.č.: 0903 507 763

Prenajmem 1-izbový zariadený  
byt pod Kalváriou, tel.č.: 0905 124 
948

Predám pekný 3-izbový byt v  
novozateplenom dome v Banskej 
Štiavnici, byt je na 3 posch., pô-

vodný stav, nové plastové okná, 
výhodná poloha, tel.č.: 0908 509 
041

Odstúpim priestory vo Svätom  
Antone + predám pokladňu, stôl, 
zrkadlo, stojany s vešiakmi na 
odev, tel.č.: 0904 480 121

Predám 2-izbový byt za 24 895  
€ (750 000,-Sk) v BŠ, tel.č.: 0918 
649 063

Predáme 2-izbový byt pod Kal- 
váriou so záhradou a garážou, 
cena 41 493 € (1 250 000,-Sk), 
tel.č.: 0911 535 755

Predáme 3-izbový družstevný  
byt na Drieňovej, cena 28 000 € 
(840 000,-Sk), tel.č.: 0911 553 615

Predáme RD na Štefultove a  
4-izbový byt na Drieňovej, cena 49 
790 € (1 500 000,-Sk), info: www.
realtor-slovakia.sk

Predám záhradnú chatku s po- 
zemkom 400m2 v lokalite Šteful-

tov. Chatka je podpivničená, WC, 
voda. Cena dohodou, tel.č.: 0908 
524 29

Ponúkam podnájom v podkroví  
rodinného domu, tel.č.: 0910 488 
211

Predám garáž pod Kalváriou,  
cena 4 000€, tel.č.: 0905 516 008, 
0918 544 289

Prenajmem garáž na Športovej  
4, tel.č.: 0918 474 861

Predám 2-izbový byt, tel.č.: 0944  
151 512

Ubytujeme v RD v BŠ 2 študen- 
tov, tel.č.: 0905 192 688

Dám do prenájmu 2-izbový byt  
po rekonštrukcii, čiastočne zaria-
dený, tel.č.: 0949 424 809

Dám do prenájmu 2-izbový byt,  
tel.č.: 0903 517 868

Dám do prenájmu 2-izbový byt  
na sídlisku Drieňová – BŠ. Cena 
250,- Eur. Kontakt: 0915 777 765.
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IV. liga muži 
B. Štiavnica – D. Strehová 3:0 (2:0)

Góly: 10’ Poprac, 34’ Kminiak, 
78’ Budinský D.

Budinský V. – Kuruc (80’ Hu-
dák), Dulaj, Mayer, Poprac, Barák 
N., Šima, Necpal, Budinský D. (86’ 
Barák), Halát, (73’ Lupták), Kmi-
niak

1.  N Poltár  9  6  1  2  18:9  19
2. Žiar nad Hronom 9 5 4 0 18:9 19
3. CSM Tisovec 9 6 1 2 17:8 19
4. FK 34 Brusno 9 5 2 2 19:7 17
5. Štiavnické Bane 9 5 2 2 17:10 17
6. Podlavice 9 5 1 3 21:12 16
7. Banská Štiavnica 9 3 5 1 13:10 14
8. Baník Kalinovo 9 3 3 3 12:10 12
9. FC 98 Hajnačka 9 2 3 4 14:24 9

10. Veľký Blh 9 2 3 4 4:15 9
11. Dolná Strehová 9 2 2 5 8:15 8
12. Hliník nad Hronom 9 2 0 7 15:22 6
13. MFK Revúca 9 1 2 6 11:18 5
14. FC Slovan Divín 9 1 1 7 10:28 4

V svižnom stretnutí sme hos-
ťom nedovolili takmer nič a nebyť 
pozahadzovaných šancí mohli ísť 
domov s poriadnou nádielkou. Už 
v 2’ našiel Budinský D. ideálnou 
prihrávkou úplne samého hlboko 
vo vnútri 16-ky Haláta, ktorý uká-
zal divákom, čo sa dá zahodiť. V 
10’ sa oprel z 25 m do lopty Poprac 
jeho bombu tečoval stopér hostí a 
tá skončila za bezmocným gólma-
nom 1:0. V 23’ Šima prudkou stre-
lou trafi l brvno. V 34’ sa zahrával 
z 18 m priamy kop Kminiak, kto-
rý lišiackou strelou po zemi popri 
múre prekvapil brankára hostí 2:0. 
Týmto výsledkom sa skončil prvý 

polčas. V 2. polčase sa stáva našou 
špecialitou, že 15 - 20’ prenechá-
vame iniciatívu súperovi, akoby 
sme neboli nastavení na správnu 
teplotu, čo sa nám však proti lep-
šiemu mužstvu nemusí vyplatiť. V 
59’ sa pekne uvoľnil Kminiak vo 
veľkom vápne, no z 5m prestrelil 
bránu. V 66’ dostal peknú loptu 
do 16-ky Barák ml., urobil kľuč-
ku na brankára, ktorú však ne-
dotiahol do úspešného konca. V 
68’ bol faulovaný vo vnútri 16-ky 
Kminiak, no nariadený pokutový 
kop Šima nepremenil. O 2’ neskôr 
ukázal 17-ročný mladík Budinský 
D. ohromnú futbalovú drzosť, keď 
si urobil z obrancu trhací kalendár 
a chladnokrvne zvýšil skóre stret-
nutia na 3:0. V 85’ sa mohol do 
listiny zapísať ďalší mladík Lupták, 
no jeho strela z dobrých 30m trafi -
la brvno už prekonaného brankára 
hostí. Ďalšie stretnutie hráme na 
domácom trávniku a pri lepšom 
premieňaní šancí by mali zostať 3 
body doma.

II. trieda muži 
Ostrý Grúň - B.Štiavnica „B“ 0:3 

(0:0)

Góly: Halát, Ferenčík, Fronc
Kraják – Fronc, Boroška, Hanzlík 

P., Hanzlík A. Weis, Kráľovič, Fe-
rienčík, Žikla 

Vo vyrovnanom stretnutí roz-

hodli naši hráči o víťazstve vďaka 
premeneným šanciam, ktoré prišli 
v 2.polčase. Domáci svoje šance 
trestuhodne zahodili, a tak po ko-
nečnom hvizde rozhodcu sa rado-
vali naši futbalisti zo zisku 3 dôleži-
tých bodov z ihriska súpera.

IV. liga dorast: Pomohli sme sú-
perovi k výhre
B.Štiavnica - Tomášovce 3:4 (2:2)

Góly: 36’ Budinský V., 45’ Hudák 
D, 90’ vlastný

Osvald – Szabó (14’ Budinský V.), 
Bartík 68’ Č.K. Ferienčík, Ladický 
(36’ Hudák D.), Pastier, Potančok 
(59’ Židík), Hriňák, Meňuš (73’ Ci-
bula M.) Krištof, Schrom 

Stretnutie sme si prehrali sami. 
4 hrúbky dokázali hostia využiť a 
tým zrazili našich do vedenia po 
hrúbke na pravej strane našej obra-
ny. 22’ ďalšia chyba v strede 2:0. 
Dorastenci však do konca polčasu 
dokázali, že vedia hrať futbal a vy-
rovnali. V 36’ z priameho kopu z 
18 m rozvlnil sieť hosťujúcej brány 
Budinský V. V 45’ pridal druhý gól 
Hudák D. V 46’ dokázal Krištof, 
že aj futbalkou sa dá hrať biliard, 
lopta z jeho kopačky najprv trafi la 
ľavú tyč, od nej pravú, no gól z toho 
nebol. V 53’ ďalšia hrubica, zle po-
stavený múr 2:3. v 66’ ďalšia hrubá 
chyba nášho gólmana znamenala 
dvojgólové vedenie. Ani drvivá 

prevaha však už nestačila na bodo-
vanie. V 90’ si hostia dali vlastenca, 
no na vyrovnanie už nezostal čas, 
a tak sme veľkou mierou hosťom 
vlastnými chybami pomohli zvíťa-
ziť. 

1. Strojár Krupina 8 8 0 0 16:2 24
2. SPARTAK Hriňová 8 6 2 0 25:6 20
3. Slovan Tomášovce 8 6 0 2 22:14 18
4. Veľký Krtíš 8 4 1 3 25:10 13
5. Šalková 8 3 4 1 15:8 13
6. Banská Štiavnica 8 4 0 4 12:17 12
7. FK Mesta Tornaľa 8 3 2 3 11:9 11
8. FK Jesenské 8 2 3 3 17:18 9
9. Rimavská Sobota 8 2 2 4 21:17 8

10. ŠK Selce 8 2 1 5 16:23 7
11. Hodruša-Hámre 8 2 1 5 19:31 7
12. Hliník nad Hronom 8 2 0 6 10:18 6
13. N Poltár 8 2 0 6 15:29 6
14. Slovan Kúpele Sliač 8 2 0 6 15:37 6

II. liga SŽ – B.Štiavnica – MFK 
B. Bystrica 2:3 (1:2), gól: Halaj, Ďu-
rovič

 MŽ – B.Štiavnica – MFK B. Bys-
trica 1:6 (1:3), gól: Javorský

Kam na futbal?

IV. liga 10. kolo 11.10. o 14,30 
hod. B. Štiavnica – V. Blh

IV. liga 10. kolo 11.10. o 14,30 
hod. Št. Bane - Tisovec

I. trieda 10. kolo 11.10. o 14,30 
hod. D. B. Belá – Tek. Breznica

II. trieda 10. kolo 11.10. o 11 hod. 
B. Štiavnica „B“ – Horné Hámre

IV. liga dorast 10. kolo 10.10. o 
14 hod. B. Štiavnica – Jesenské

II. liga SŽ a MŽ 10. kolo 10.10. 
o 10 – 12. hod. B. Štiavnica – Tiso-
vec FUDO

Jednoznačné futbalové víťazstvo

Dňa 26.9.2009 sa uskutočnilo v 
25 m bazéne na Krytej plavárni v 
Rimavskej Sobote 5. kolo Bansko-
bystrického plaveckého pohára v 
plávaní. Plavecké preteky uspo-
riadali Krajské plavecké združenie 
Banská Bystrica, Slovenská pla-
vecká federácia a Plavecký klub 
Rimavská Sobota. Na pretekoch 
sa zúčastnili aj pretekári PK Ban-
ská Štiavnica, ktorí si viedli veľmi 
úspešne, keď získali 15 zlatých, 5 
strieborných a 6 bronzových me-
dailí a v mixe na 4 x 50 m voľný 
spôsob suverénne zvíťazili. Je to 
ďalší z veľkých úspechov štiavnic-
kého plávania. Prinášame výsled-
ky: 

Kat. 15-18 roč.: 
Adamský Marian – 1. 50 m prsia 

- 33.40, 1. 100 m motýlik – 1.04.95, 
1. 50 m voľný spôsob – 25.32, 1. 
100 m polohové preteky – 1.06.25,

Hriňák David – 4. 50 m prsia – 
36.52, 1. 50 m motýlik – 29.01, 2. 
50 m voľný spôsob – 28.06, 2. 100 
m voľný spôsob – 1.03.93, 2. 100 m 
polohové preteky – 1.11.16,

Konečný Marek – 3.  50 m prsia  
- 36.23, 1. 200 m prsia – 2.57.87, 
1. 100 m prsia – 1.19.04, 7. 100 m 
polohové preteky - 1.19.50, 

Kat. 13-14 roč.: 
Denisa Tenkelová –1. 200 m 

motýlik – 2.39.73,  1. 50 m mo-
týlik – 31,64, 1. 100 m motýlik – 
1.12.77, 1. 100 m polohové prete-
ky – 1.16.74, 1. 50 m voľný spôsob 
– 29.43, 1. 100 m voľný spôsob – 
1.04.82,

Maruniaková Monika – 3. 50 
m prsia – 40.74, 3. 200 m prsia – 
3.10.47, 1. 200 m znak – 2.44.21, 
2. 100 m prsia – 1.28.56, 1. 50 m 
znak - 37.07,

Kat. 11-12. roč.: 

Berlanský Matúš – 4. 50 m prsia 
– 43.74, 2. 200 m prsia - 3.19.48, 3. 
50 m voľný spôsob – 33.51, 3. 100 
m voľný spôsob – 1.14.30, 3. 100 m 
polohové preteky – 1.25.71,

Ernek Matej – 4. 50 m motýlik – 
42.52, 4. 50 m voľný spôsob – 35.52, 
5. 100 m voľný spôsob – 1.25.02, 2. 
100 m motýlik – 1.37.35, 

Kat. 9-10. roč.:
Ernek Šimon -   11. 50 m prsia 

– 55.58, 12. 50 m voľný spôsob – 
43.05, 11. 100 m voľný spôsob – 
1.53.38, 7. 100 m prsia – 2.09.54, 

Mix 4 x 50 m voľný spôsob – 15. 
roč. a starší: 1. PK B. Štiavnica (M. 
Adamský, M. Maruniaková, D. 
Hriňák a D. Tenkelová): 1.56.71

K výborným dosiahnutým vý-
sledkom našim plavcom srdečne 
blahoželáme a prajeme veľa úspe-

chov na blížiacich sa plaveckých 
pretekoch „Štiavnický kahanec“, 
ktoré sa budú konať v dňoch 17. a 
18. 10. 2009 v Mestskej plavárni v 
Banskej Štiavnici. 

red

Banskobystrický plavecký pohár - 5. kolo
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INZERCIA

Inzercia

Ponúkame vám nové modely záhradníckeho a lesného nára-
dia s novou koncepciou motorov 2Mix a 4Mix.
- píly, krovinorezy, vyžína e, plotostrihy, drvi e
- fúka e a vysáva e, parkové kosa ky
- tlakové isti e (WAP)
- záru ný a pozáru ný servis
- brúsenie re azí

DIANA – Po ovnícke potreby autorizovaný predajca a servis, Ul. Dolná 2 (pod Plavár ou), 
Banská Štiavnica, tel.-fax: 045/691 16 47, 0903 510 942, e-mail: majer1@stonline.sk

STIHL-Viking AKCIA pokra uje!
STIHL-Viking AKCIA pokra uje!

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

Tradi ný dodávate  kvalitného palivového dreva v našom meste 
ponúka celoro ne v r.2009:

I.tr. 25 cm – do sporáku – 55 €
 33 cm – do krbu – 50 €
 33 cm – do pece – 47 €
 50 cm – do krbu – 45 € 
 50 cm – do pece – 40 €

Cena za 1 prm vrátane dovozu, vyloženia, triesok.
Ponúkame kosenie parciel pro   technikou, odvoz bioodpadov.

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  

a.kme a 12
969 01 banská štiavnica

Predám veľký 1-izbový byt 43m2  
v OV v pôvodnom stave v Harman-
ci pri BB. Kontakt: 0915 968 683

Predám 2-izbový byt v Banskej  
Štiavnici na Dolnej ulici, zateplený 
s balkónom, 5. posch., tel.č.: 0903 
488 754, 0918 966 619

Predám 3-byt, cena 33.200 EUR  
a dohoda. Kontakt: 0904 687 462

Predám starší RD na Štefultove,  
Kontakt : 0911 240 901

Prenajmem 4-izbový, čiastočne  
prerobený a zateplený byt na sídlis-
ku Drieňová, cena dohodou, tel.č.: 
0911 324 043

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v RD so samostatným vchodom na 
Štiavnických Baniach, tel.č.: 0918 
142 474

Dám do prenájmu kancelárske  
priestory v budove Ortler na Ul. 
Dolná 6/A, kontakt: 0908 588 342 

Prenajmem 2-izbový byt v RD  
pod Starým Mestom (Malá Okruž-
ná 6), tel.č.: 0910 564 638

Kúpim dobový rodinný dom s  
pozemkom v Banskej Štiavnici ale-
bo v okolí. Kontakt: 0905 833 361.

Autochladiče,  spojky, rozvody,  
výfuky, brzdy, karosárske diely a iné 
náhradné diely, tel.č.: 0907 181 800

AUDI, PASSAT ramená 250euro,  
tel.: 0907 181 800

AUTOVÝFUKY LACNÉ, tel.:  
0907 181 800

Predám 8- týždňové nosnice,  
1-dňove kuriatka alebo veľké mor-
ky, tel.č.: 0914 291 265

Predám autosplyňovač BRC do  
Škoda -105, 120 s valcovou nádr-
žou, cena 100 €, tel.č.: 0905 534 896

Predám hnedý kožený kabát č.42  
s kožušinou, zn. Cara, tel.č.: 0902 
882 707

Vykupujem staré autá, autoba- 
térie, zváračky a transformátory, 
tel.č.: 0914 138 988

Vykupujem bukovú, dubovú a  
hrabovú vlákninu, tel.č.: 0914 138 
988

Predám býčka 100 kg, treba vi- 
dieť (sobota, nedeľa), tel.č.: 0948 
511 632

Predám lesný med, 1 kg za 4,50  
€ a prijímam objednávky na hovä-
dzinu, 1 kg za 4,50 €, tel.č.: 0918 917 
813

Buková metrovica s dovozom 28  
€/1 prm, tel.č.: 0908 449 546

Predám s dovozom betonárske  
roxory, karisiete, železné rúry všet-
kého druhu a ostatné materiály, 
tel.č.: 0914 138 988 

ARLEK – A. KURUCOVÁ,  
Dolná 18, (Šindlerka) Vás pozýva 
na nákup akciového tovaru: KELT 
0,5 l - 0,39 €/11,75 Sk, SMÄDNÝ 
MNÍCH 0,5 l – 0,36 €/10,81 Sk, 
STEIGER 10º 0,5 l – 0,34 €/10,24Sk, 
ZUBR 10º 1,5 l – 1,25 €/37,65 Sk, + 
ďalší sortiment alko i nealko nápo-
jov za zvýhodnené ceny.

Predám palivové drevo, tel.č.:  
0903 858 563


