
Nie je ľahké pripraviť festival 
v náročných októbrových 
klimatických podmienkach, 
navyše pod holým nebom a 
v priestore, ktorý bežne slúži 
len ako akési dočasné vnútro-
mestské parkovisko. Pritom 
priestor medzi kaviarňami 

Libresso a Jašterice, 
lebo práve o ňom je reč, 
patrí medzi najzaujímavejšie 
mestské banskoštiavnické 
priestory. Jednak svojou 
polohou, ale i svojím 
takpovediac vonkajším 
vizuálom.

Organizátorom festivalu LOĎ, 
ktorého druhý ročník prebehol túto 
sobotu 15. októbra, sa ale podaril 
celkom pekný kúsok. Nielenže vy-
plnili akciami príliš nenabitý októb-
er, keď sa toho až tak veľa v Štiavnici 
nedeje, hlavne v porovnaní s letnými 
mesiacmi, ale starému dvoru vdých-

Hudobná a umelecká akadémia
Prvá súkromná umelecká vysoká škola 
na Slovensku otvorila svoje brány 
11. októbra 2011. str.5

Štiavnický kahanec
31. ročník plaveckých pretekov 
patril Marianovi Adamskému 
a Denise Tenkelovej. str.10
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Festival LOĎ ponúkol kvalitný program
li atmosféru, ktorá mu právom patrí. 
Jedna z účastníčok podujatia to zhr-
nula do výstižnej vety: „Tento dvor si 
takúto akciou plne zaslúži“. 

Kvalitná hudba rôznych žánrov, 
swing, oldtajmová muzika, džez, 
blues, cigánska hudba, tango nue-
vo, gitarové improvizácie – to všet-
ko svojimi tónmi i harmóniou doká-
zalo osloviť viaceré vekové kategórie 
návštevníkov. Na podujatí zahrali 
štýloví Funny Fellows v námorníc-
kom oblečení. Terra Mind sa pred-
stavili nielen výbornou hudbou, ale 
takpovediac multižánrovou podo-
bou svojho koncertu. Bol skutočne 
na kvalitnej úrovni. Bad Whiskey 
so sólistom Jurajom Schweigertom 
dokázali, že práve on a jeho ústna 
harmonika patria k absolútnej slo-
venskej bluesovej špičke.  
3.str.

Banská Štiavnica zatiaľ takúto 
významnú udalosť nezažila, 
ako tomu bolo v dňoch 17. a 
18. októbra, keď sa tu zišli 
najvýznamnejší slovenskí a 
českí spisovatelia literatúry 
faktu. Stalo sa tak pri príleži-
tosti udelenia národnej Ceny 
Vojtecha Zamarovského. 

Z českých spisovateľov bol touto 
prestížnou cenou poctený Roman 
Cílek a zo slovenských spisovateľov 
banskoštiavnický rodák a od r.2007 
čestný občan nášho mesta Ing. An-
ton Hykisch. Podujatie, ktoré sa 
uskutočnilo pod záštitou primátor-
ky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

usporiadali Klub spisovateľov lite-
ratúry faktu Slovenska, Mesto Ban-
ská Štiavnica, BBSK – Pohronské 
osvetové stredisko Žiar nad Hro-
nom, Pracovisko Banská Štiavnica, 
Slovenské banské múzeum a Múze-
um vo Sv. Antone.

Podujatia sa zúčastnili veľvysla-
nec ČR v SR PhDr. Jakub Karfík, a 
mnohí významní predstavitelia spi-
sovateľov literatúry faktu zo SR a 
ČR, medzi ktorými boli aj niekdaj-
ší prezident SR dr. h.c. Ing. Rudolf 
Schuster, CSc., Ing. Marián Tkáč, 
CSc., predseda Matice slovenskej, 
prof. Jozef Leikert, PhD., predseda 
Klubu spisovateľov literatúry faktu 
zo SR a ČR.  
3.str.

Výkvet spisovateľov u nás

Ing. Anton Hykisch preberá ocenenie z rúk primátorky. foto michal kríž

Prestížne literárne ocenenie pre nášho rodáka a čestného občana Banskej Štiavnice

,,,,,

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

ký kaha ŠtiavnicicŠ



2 číslo 37 • 20. október 2011
sn@banskastiavnica.skNOVINKY

Dodržiavanie zákona 
č.220/2004 Z.z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej 
pôdy v katastrálnom území 
Banská Štiavnica.

Obvodný pozemkový úrad v Žia-
ri nad Hronom, ako príslušný orgán 
podľa § 23 zákona č.220/2004 Z.z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodár-
skej pôdy v znení neskorších zmien 
a doplnení, na základe vykonanej te-
rénnej obhliadky v dňoch 24.8.2011 
až 31.8.2011 v okrese Banská Štiav-
nica zistil, že na pozemkoch v ka-
tastrálnom území Banská Štiavnica, 
nachádzajúcich sa v intraviláne Mes-
ta Banská Štiavnica, nebol vykona-
ný agrotechnický úkon, zameraný 
na ochranu a zachovanie kvalitatív-
nych vlastností a funkcií poľnohos-
podárskej pôdy na ochranu pred jej 
poškodením a degradáciou a pred-
chádzaním výskytu a šíreniu burín 
na okolitú poľnohospodársku pôdu 
(priestor po pravej strane cesty do 
Banskej Štiavnice, oproti ceste na 
sídl. Drieňová, pri benzínke VION, 

pri bilborde a ďalšie plochy). Vzhľa-
dom na to, že v tomto období sa bu-
riny dostávajú do fenofázy zrelos-
ti semien, bolo potrebné Vás týmto 
upozorniť na povinnosť vyplývajú-
cu z § 3 odst. 1 zákona č.220/2004 
Z.z. o ochrane a využívaní poľno-
hospodárskej pôdy a o zmene záko-
na č.245/2003 Z.z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v sú-
lade s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 
193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej 
starostlivosti v znení neskorších 
zmien a doplnkov v čo najkratšom 
čase vykonať nápravu existujúceho 
stavu. Podľa § 25 cit. zákona prie-
stupku na úseku ochrany poľnohos-
podárskej pôdy sa dopustí každý, 
kto svojou neúčinnosťou spôsobí 
zaburinenie poľnohospodárskeho 
alebo nepoľnohospodárskeho po-
zemku, za čo mu tunajší úrad, ako 
príslušný orgán ochrany poľnohos-
podárskej pôdy môže uložiť pokutu 
až do výšky 332,-€.

Ing. Dušan Berkeš, riaditeľ OPÚ 

Upozornenie

14. októbra 2011 o 7:15 Technické služby, m.p., na podnet Mestského 
úradu odstránili stĺp verejného osvetlenia na križovatke Ul. Dolná a 
Robotnícka, ktorý bol už roky nočnou morou pre vodičov v našom meste. 
Chceli by sme sa poďakovať majiteľom Nábytku p. Stanislavovi Slukovi a 
manželom Bálintovcom za to, že umožnili namontovať na svoj objekt že-
leznú konzolu, ktorá slúži nielen na verejné osvetlenie, ale aj na prenos 
rozhlasového a televízneho vysielania. foto ján hlinka

17. októb-
ra - Pracovné 
stretnutie so 
zástupcami 
spoločností 
Combin Ban-
ská Štiavnica, 
s.r.o., a Stra-
bag, s.r.o., ku 

kolaudácii a odovzdaniu zrekon-
štruovanej cesty Akademická. 

Účasť na zasadnutí Správnej 
rady Súkromnej hotelovej akadé-
mie v B.Štiavnici. 

Slávnostné prijatie Ing. Pavla 
Jančiho pri príležitosti jeho vý-
znamného životného jubilea. 

Uskutočnilo sa prijatie účastní-
kov podujatia v obradnej sieni a 
následne slávnostné odovzdáva-
nie Ceny Vojtecha Zamarovského 
za rok 2011 - národnej ceny za li-
teratúru faktu. Na podujatí sa zú-
častnil aj bývalý prezident SR Ru-
dolf Schuster.

 
18. októbra - Pracovné rokova-
nie s kvestorom TU Zvolen a s 
právnym zástupcom k riešeniu 
problematiky prenájmu. 

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie so zástupcami Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Žiar nad Hro-
nom. 

 
19. októbra - Pracovné rokova-
nie k úprave rozpočtu. 

Uskutočnila sa prezentácia in-
formačno-technologických sú-
častí v rámci projektu „Zavedenie 
efektívneho systému separované-
ho zberu odpadov v meste Ban-
ská Štiavnica“.

Pracovné rokovanie so zástup-
cami spoločnosti Redox.

Pracovné rokovanie k vybudo-
vaniu kompostárne v zbernom 
dvore.

Zasadnutie Zdravotnej, sociál-
nej a bytovej komisie pri MsZ. 

 
20. októbra - Účasť na Konfe-
rencii o horskej cyklistike ako ná-
stroji na rozvoj turizmu v sloven-
ských destináciách.

 
21. októbra - Pracovné stret-
nutie so zástupcami spoločnosti 
Emed Slovakia, s.r.o.

Účasť na Konferencii o horskej 
cyklistike ako nástroji na rozvoj 
turizmu v slovenských destináci-
ách. Andrea Benediktyová 

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Dňa 6. októbra 2011 o 14:00 
hliadka Mestskej polície po-
čas hliadkovej služby v Banskej 
Štiavnici na sídlisku Drieňová 
Ul. Bratská zistila, že sa tu zdr-
žuje mládež a požíva alkoholické 
nápoje. Bola vykonaná kontro-
la osôb. Zistený priestupok bol 
zadokumentovaný a vyriešený v 
zmysle priestupkového zákona. 
Následne osoby opustili miesto. 

Dňa 6. októbra 2011 o 
14:25 hliadka Mestskej polície 
zistila, že na Ul. Križovatka v 
Banskej Štiavnici v parku leží 
neznáma osoba. Bola zistená 
totožnosť osoby, ukázalo sa, 
že ide o M.S., menovaný bol 
silne pod vplyvom alkoholu. 
Vzhľadom na to, že svojím 
konaním vzbudzoval verejné 
pohoršenie, vec bola vybavená v 
zmysle priestupkového zákona 
uložením blokovej pokuty a 
menovaný opustil miesto. 

Dňa 6. októbra 2011 o 17:20 
bolo telefonicky oznámené na 
oddelenie Mestskej polície, že na 
obchvatovej komunikácii v Ban-
skej Štiavnici v smere na Štiav-
nické Bane leží muž. Hliadka 
MsPo zistila, že ide o B.Š., kto-
rý má zranenie – poškriabanie 
tvárovej časti a je silne pod vply-
vom alkoholu. Menovaný si zra-
nenie spôsobil sám a odmietol le-
kárske ošetrenie. Vzhľadom na 
to, že svojím konaním vzbudzo-
val verejné pohoršenie a ohrozo-
val cestnú premávku, bola vec vy-
bavená v zmysle priestupkového 
zákona uložením blokovej poku-
ty a miesto opustil. 

Dňa 6. októbra 2011 o 21:10 
bolo telefonicky oznámené na 
oddelenie Mestskej polície, že ne-
známa osoba v Banskej Štiavni-
ci na Ul. Andreja Kmeťa prevracia 
smetné koše a dopravné znače-
nie. Hliadka Mestskej polície na 
základe zisteného popisu vyko-
nala pátranie, pričom zistila pá-
chateľa skutku, ktorým bol V.Z. 
Menovaný sa ku skutku doznal, 
bol postihnutý v zmysle priestup-
kového zákona uložením bloko-
vej pokuty a veci uviedol do pô-
vodného stavu. 

Mgr. Vladimír Kratoš 
náčelník MsPo 
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�1.str. Páni muzikanti Klimko a 
Kružlic opäť predviedli, že im je 
vlastná nielen improvizačná schop-
nosť, ale aj mimoriadna prezentá-
cia vlastnej hudobnej tvorby, ktorá 
patrí k tomu najlepšiemu, čo Ban-
ská Štiavnica môže v oblasti hudby 
ponúknuť. Nestratili by sa na žiad-
nom veľkom hudobnom festiva-
le. Zaujímavý festivalový prídavok 
zabezpečilo slovenské tango kvin-
teto interpretujúce tvorbu Argen-
tínčana Astora Piazzollu. A čo do-
dať k interpretácii cigánskej hudby 
banskoštiavnickou kapelou Roma-
no Illo? Len to, že všetci hudobní-
ci, ale hlavne ich líder Vojto Bartoš, 
sa výrazne zlepšujú práve v predve-
dení tradičných rómskych skladieb, 
keď ale dávajú čoraz viac priestoru 
svojim individuálnym hudobným 
schopnostiam.

Duo Daniel Lichard a Julo Liša-
ník predviedlo pre hostí festivalu 
tentoraz jeden z vrcholov svojej sta-
vebnej a keramikárskej zručnosti, 
keď ich vypaľovacia hrnčiarska pec 
poslúžila ako miesto, kde si viacerí 
vyskúšali vlastnú remeselnú zruč-

nosť, ale mohli sa dozvedieť aj zau-
jímavé informácie o keramikárstve, 
glazúrovaní, hline a podobne. 

Organizátori predstavili aj lite-
rárnu tvorbu Andrey Kočalkovej, 
talentovanej banskoštiavnickej po-
etky, mladého učiteľa Michala Šve-
ca, inak nositeľa literárnej ceny Iva-
na Kraska a Dušana Fabiana, ktorý 
dej svojho románu Pestis Draconum 

umiestnil práve do Banskej Štiavni-
ce. Počas celej akcie od tretej popo-
ludní do neskorých nočných hodín 
bol pre hostí festivalu k dispozícii 
malý antikvariát a organizátor tejto 
festivalovej časti Tomáš Lazar na-
koniec venoval návštevníkom de-
siatky kníh zadarmo, takže mnohí 
z nich odchádzali z podujatia s pek-
ným knižným darčekom.

Celá mimoriadne vydarená akcia 
bola doplnená aj niekoľkými histo-
rizujúcimi vystúpeniami šermiar-
skej skupiny Cassanova a združe-
nia Via Historica, ale i premietaním 
študentských fi lmov, výstavou foto-
grafi í Mira Doletinu a tanečnými vy-
stúpeniami profesionálnych taneč-
níkov súčasného tanca. Dobrý guláš 
sa tiež príliš neohrial a varené víno 
sa veľmi rýchlo minulo, aj keď teplo 
pre všetkých zúčastnených dodáva-
lo niekoľko ohňových košov. 

Kvalitná a napaditá dramarur-
gia, dobrý nápad, zvládnutá orga-
nizácia. LOĎ 2011 dôstojne doplá-
vala do svojho prístavu. S nákladom 
skutočného umenia a kumštu.

Veronika Hromadová

Festival ponúkol pestrý program

V piatok 14. októbra 2011 
sa konala v priestoroch 
kina Akademik beseda k 
európskemu týždňu miestnej 
demokracie. 

Medzi pozvanými hosťami ne-
chýbali primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková, viceprimátor 
JUDr. Dušan Lukačko, prednostka 
MsÚ Ing. Ivana Nikolajová, náčel-
ník Mestskej polície Mgr. Vladimír 
Kratoš, poslanci MsZ Peter Ivaška, 
Mgr. Karol Palášthy a RNDr. Pavol 

Bačík. Besedu na tému Miestna de-
mokracia a verejná správa viedol 
Ing. Jozef Krnáč, PhD., z Ekonomic-
kej Univerzity Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici. V preplnenej sále štu-
dentom stredných škôl porozprával 
o demokracii a jej formách a aké sú 
princípy v štátnej správe a verejnej 
správe, samospráve (mestá a obce). 
Vysvetlil im, že každý človek má ur-
čité práva, ale hlavne aj povinnos-
ti, ktoré treba dodržiavať. Študenti 
stredných škôl sa následne zapájali 
do diskusie a zaujímali sa o volebný 

systém, ale najviac ich trápila róm-
ska otázka a zlá sociálna situácia na 
Slovensku. Po vyše hodinovej plod-
nej diskusii si mohli študenti v rám-
ci Dňa otvorených dverí pozrieť, 
ako funguje samospráva a jednot-
livé oddelenia na Mestskom úrade, 
čím sa zaoberajú a akú funkciu pl-
nia a kde a na koho sa môžu obrá-
tiť. Je dobré, že sa aj Mesto Banská 
Štiavnica zapojilo do tohto projektu 
a mohlo byť opäť bližšie k občanom, 
voličom a študentom nášho mesta.

Michal Kríž 

Týždeň miestnej demokracie

�1.str. Účastníkov podujatia najprv 
prijala v obradnej sieni banskoštiav-
nickej radnice Mgr. Nadežda Ba-
biaková, primátorka nášho mesta. 
Slávnostný akt odovzdania cien sa 
uskutočnil dňa 17.10. o 19.hod. v 
preplnenej Rytierskej sále Starého 
zámku, kde bol mimoriadne hod-
notný kultúrny program, v ktorom 
nechýbali ani ukážky z tvorby spiso-
vateľov R. Cílka a A. Hykischa. 

Účastníci podujatia si prezre-
li aj najpozoruhodnejšie pamiat-
ky mesta, viaceré expozície SBM v 
Berggerichte, Starom zámku, No-
vom zámku a Galériu J. Kollára, 
ako aj Múzeum vo Sv. Antone. Je-
den z historických románov A. Hy-
kischa Spomeň si na cára je totiž aj 
o Ferdinandovi Coburgovi, ktorý tu 
žil až do r.1944. Excelentný výklad 
Ing. Mariana Číža, riaditeľa múzea, 

rozšíril aj A. Hykisch. V literárnych 
dielach mnohých spisovateľov, kto-
rí sa zúčastnili tohto podujatia, má 
významné miesto Banská Štiavni-
ca. Ako svorne sľúbili viacerí z nich, 
načerpali tu vzácne inšpirácie k ich 
ďalšej tvorbe, ktorá bude venovaná 
nášmu mestu. A je celkom možné, 
že to bolo síce prvé podujatie svoj-
ho druhu v našom meste, ale nie 
posledné. Ján Novák

Výkvet spisovateľov u nás

Páni muzikanti Klimko a Kružlic. 
foto miroslav doletina

Bytová správa, s.r.o., zverej-
ňuje podľa ustanovenia § 9a. a 
nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. Záko-
na o majetku obcí, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov a na zákla-
de uznesenia MsZ č. 32/2010, zo 
dňa 24.3.2010 ZÁMER NA PRIA-
MY NÁJOM NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU č. 01/2011

Predmet nájmu:
Nebytový priestor v bytovom 

dome na Dolnej ul. č. 2,súp. č. 
1576, postavený na p. č. C-KN 
3983/1 v Banskej Štiavnici, v cel-
kovej výmere podlahovej plochy 
106,22 m2(bývalý autoservis na 
OPP).

Doba nájmu:
Určitá a to 5 rokov odo dňa pod-

písania nájomnej zmluvy

Cena nájmu:
Minimálna výška ročného ná-

jomného je stanovená v súlade s 
Čl. VII odst.5 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta 
Banská Štiavnica, vo výške:

2655,50 €- 25 € za m2 ak 1. 
budú priestory využité na pre-
vádzku obchodu služieb- kan-
celáriu, alebo
1412,73 €- 13,30 € za m2 ak 2. 
budú priestory využité ako 
vedľajšie priestory na sklad, 
výrobnú prevádzku a pod.

V cene nájmu nie sú zahrnu-
té ostatné poplatky spojené s 
nájmom.

Podávanie žiadostí:
Cenovú ponuku a zámer využi-

tia priestoru žiadame predložiť v 
podateľni Bytovej správy s.r.o. v 
Banskej Štiavnici, alebo poštou na 
adresu: Bytová správa s.r.o. Dolná 
č.2 , 969 01 Banská Štiavnica tak, 
aby bola zaevidovaná v podateľ-
ni do 7. novembra 2011 do 11:00 
hodiny.

V prípade záujmu bližšie infor-
mácie k zámeru priameho nájmu 
a obhliadku predmetu nájmu si 
záujemcovia môžu dohodnúť na 
telef. č. 045/6911971, 0903 696 
183 alebo osobne na Bytovej sprá-
ve s.r.o Dolná č.2 v Banskej Štiav-
nici.  RNDr. Pavel Bačík, konateľ

Zámer na 
priamy nájom 
nebytového 
priestoru
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Už čoskoro by mal do 
Banskej Štiavnice jazdiť vlak 
s autorskou maľbou od profe-
sionálneho umelca.

Kultúrne centrum Banská St a 
nica Contemporary, pôsobiace v 
priestoroch stále funkčnej železnič-
nej stanice, prichádza s novým pro-
jektom.

Projekt pomenovali podľa 
čísla vlaku

Vyhlásilo súťaž na návrh maľby 
či dizajnu pre malý motorový vlak 
premávajúci na trasách Hronská 
Dúbrava - Banská Štiavnica a Zvo-
len - Kremnica - Vrútky.

„Možnosť zatraktívniť vlak nám 
ponúkla Železničná spoločnosť Slo-
vensko, s ktorou spolupracujeme 
už dlhšie. Chce tak podporiť nielen 
cestovanie vlakom, ale aj našu čin-
nosť,“ povedala Zuzana Bodnárová 
z občianskeho združenia Štokovec, 
ktoré aktivity na stanici organizuje.

„Súťaž, pomenovaná podľa čís-
la vlaku Projekt 011, je určená 

všetkým profesionálnym umelcom 
– dizajnérom, architektom, ilustrá-
torom a podobne. Členmi poroty, 
ktorá vyberie najlepší návrh, sú so-
chár Michal Moravčík, grafi cký di-
zajnér Ján Šicko a vizuálny umelec 
Svätopluk Mikyta, “ pokračovala.

Posprejovaný vagón 
na železniciach nepribudne

Téma nie je striktne určená. „Vie-
me ale, čo nechceme. Odmietame 
náhodné graffi  ti, ktorého je už aj na 
vagónoch na slovenských železni-

ciach dosť,“ podotkla Bodnárová.
Pôjde podľa nej skôr o experiment. 

„Bude zaujímavé sledovať, ako mož-
nosť tvoriť umenie pre mobilný ve-
rejný priestor umelci využijú.“

Víťazný návrh bude známy 20. 
októbra. Jeho autor zrealizuje pro-
jekt pomocou asistentov počas týž-
denného rezidenčného pobytu na 
banskoštiavnickej železničnej sta-
nici.

Vynovený vlak by mal začať po 
koľajniciach jazdiť už koncom roka.
zdroj: MY Noviny Žiarskej kotliny

Štiavnický vláčik - motoráčik 
ozdobí originálny dizajn

Projekt nového vlaku. foto iva zigová

Stredná odborná škola 
lesnícka v Banskej Štiavnici 
je po dlhých rokoch opäť v 
krásnom novom šate. 

Na viacerých miestach chýbajúca 
korunná rímsa bola doplnená, po-
škodené štukové prvky fasády boli 
odborne zreštaurované a celá fasá-
da školy dostala príťažlivý farebný 
výraz. Kamenné stĺporadie s bal-
kónom na čelnej fasáde bolo zre-
konštruované pod dohľadom Jána 
Fila, ktorý súčasne garantoval všet-
ky práce vykonané reštaurátorským 
spôsobom. Staré a tepelne nevyho-
vujúce okná boli vymenené za nové 
okenné výplne so zachovaním his-
torických a tepelnoizolačných krité-
rií. Celkovou rekonštrukciou prešli 
aj komíny, klampiarske časti a so-
kel budovy. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že objekt školy je vyhlásenou 
kultúrnou pamiatkou, museli byť 
jednotlivé pracovné postupy schva-
ľované Krajským pamiatkovým 
úradom. Dňa 29.7.2011 generál-
ny zhotoviteľ stavby fi rma SimKor, 

s.r.o., z Banskej Štiavnice úspešne 
odovzdala zrekonštruovanú školu. 
Žiaci tak mohli nový školský rok za-
čať vo vynovených priestoroch ško-
ly. Vyššie uvedené práce boli spolu-
fi nancované Európskou úniou vo 
výške 85% z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja a vo výške 10% 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky. Zostávajúcich 5% z cel-

kovej sumy 308 850,38 € zaplatil 
Banskobystrický samosprávny kraj, 
ktorý je zriaďovateľom lesníckej 
školy. Na zdarnom ukončení pro-
jektu sa podpísala nielen realizač-
ná banskoštiavnická fi rma, ale i ve-
denie samotnej školy a ústretovosť 
pracovníkov Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja.

Janetta Hudecová

Rekonštrukcia lesníckej školy 

Pohľad na zrekonštruovanú čelnú fasádu školy. foto janetta hudecová

Aj tento školský rok sa už tra-
dične v mesiaci október žiaci I. 
stupňa ZŠ J. Kollára na sídlisku 
Drieňová tešili na zaujímavú vyu-
čovaciu hodinu pod názvom „ Šar-
kaniáda“. Triedy vymenili za lúku 
neďaleko školy, učebné pomôcky 
za pestrofarebného šarkana, kto-
rého si od rána úzkostlivo chránili, 
aby sa nepoškodil. Táto vyučova-
cia hodina skončila „ na jednot-
ku“. Počasie nám vyšlo v ústrety. 
Na radostne behajúce deti svietilo 
slniečko a zároveň pofukoval vie-
tor, takže šarkany vyleteli do po-
riadnej výšky. Hrdinsky s vetrom 
bojovali aj malí prváčikovia a ne-
dali sa zahanbiť starším kamará-
tom. Občasné technické zlyhanie 
niektorého šarkana sa vyriešilo u 
pani učiteľky. Čo bolo na tejto vy-
darenej aktivite najdôležitejšie? 
Zdravý pohyb, úsmev na tvárach 
detí a želanie: „Na šarkanej lúke 
sa stretneme aj o rok“. 

ZŠ J. Kollára

Vyučovanie 
trochu inak

Oznam o prerušení dodávky 
elektrickej energie.

10. novembra 2011 od 8:00 - 
17:00 z dôvodu vykonania pláno-
vanej opravy elektrického zariade-
nia.

Bez elektrického energie budú 
v Banskej Štiavnici: Ul.Gverkovej 
6 a 9, Mladežnícka 21 - 24, Špor-
tová 1 - 9, 2012 a 2026, Pletiarska 
1-8, Zvonová 6 až 30, Družštev-
ná 1-12,Údolná 1-6, 844 a 1835, 
Podjavorinskej 9 a Vajanského 7.

Dipečing VN/NN ZH

Oznam SSE

Oznam
Technické služby, m.p., ozna-

mujú, že zvozy komunálneho od-
padu, sa presúvajú z 1. novembra 
na 2. novembra 2011.Ostatné ter-
míny sa nemenia.

Peter Heiler, riaditeľ podniku 
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Hudobná a umelecká 
akadémia Jána Albrechta 
Banská Štiavnica po viac ako 
dvojročných peripetiách a 
následnom získaní štátneho 
súhlasu otvorila 11. októbra 
2011 ako prvá súkromná 
umelecká škola na Slovensku 
„brány školy“ pod záštitou 
sestier Milky a Magdy Vašáry-
ových. 

Začali sa tak písať dejiny umelec-
kého vysokoškolského vzdelávania 
v Banskej Štiavnici, v meste s boha-
tou školskou a kultúrnou tradíciou. 

Na inauguráciu inštitúcie, ktorá sa 
konala v Kultúrnom centre prišli a po-
zvanie prijali významné osobnosti zo 
zahraničných, ale aj slovenských vy-
sokých škôl. Medzi pozvanými hos-
ťami nechýbala ani primátorka mes-
ta Mgr. Nadežda Babiaková, zástupca 
primátorky JUDr. Dušan Lukačko, 
podpredseda BBSK RNDr. Ladislav 
Topoľský, poslanci MsZ, prednosta 
Krajského školského úradu RNDr. 
Tibor Maťaš a ďalší predstavitelia in-
štitúcií a organizácii z celého Sloven-
ska. V deň slávnostného otvorenia 
prvého akademického roka sa záro-
veň uskutočnilo slávnostné prebera-
nie daru – fonotéky doc. Dr. Jána Ja-
borníka (27. 5. 1942 – 22. 5. 2010, 
3. marca 2011 získal Cenu ministra 
kultúry SR za rok 2010 In memo-
riam) v priestoroch školy za prítom-
nosti manželky Dr. Gizely Miháliko-
vej a darcu, syna Mareka Jaborníka a 
Emílie Vašáryovej. 

V tejto súvislosti sme sa opýtali 
prorektorky pre zahraničné vzťahy, 
rozvoj umenia a vedy prof. PhDr. Zu-
zany Martinákovej, PhD.:

Aké študijné programy ponúka-

te záujemcom?
„V súčasnosti poskytujeme dva ba-

kalárske študijné programy, ktoré sú 
na Slovensku výnimočné. Naše baka-
lárske programy v odbore 2.2.3 Hu-
dobné umenie: 1. Hudobná teória a 
interpretácia, 2. Hudobná teória a 
tvorba ponúkajú jedinečné možnos-
ti štúdia nielen na Slovensku, ale aj 
v mnohých zahraničných krajinách. 
Kombinácia teoretického a praktic-
kého vzdelania umožní absolventom 
štúdia širšie možnosti uplatnenia v 
profesijnom živote. Na Slovensku sme 
jedinou vysokou umeleckou školou, 
ktorá má akreditované popri dennej 
aj externú formu štúdia. Na Sloven-
sku i vo viacerých okolitých krajinách 
ako jediní ponúkame možnosť štú-
dia džezu na vysokoškolskej úrovni. 
V rámci prvého programu ponúkame 
kombináciu hudobnej teórie a súbo-
rovej hry, z ktorej je možné vybrať si 
štúdium džezu, komornej alebo histo-
rickej hudby a tiež orchestrálne alebo 
zborové dirigovanie. V rámci druhého 
programu ponúkame možnosť kom-
binácie hudobnej teórie s kompozí-

ciou, v ktorej sa popri klasickej kom-
pozícii vyučuje tiež zvukový design a 
elektroakustická kompozícia.“

Koľko študentov sa Vám prihlá-
silo do 1. ročníka?

„Začíname s počtom 15 študen-
tov, z toho 9 zo Slovenska a 6 zo za-
hraničia.“

Koľko takéto štúdium stojí?
„Školné na jeden akademický rok 

(2 semestre) je vo výške 1 780 €, 
pričom naši študenti majú možnosť 
bezplatného doplňujúceho pedago-
gického štúdia.“

Komu by ste sa chceli na záver 
poďakovať za doterajšiu pomoc 
a spoluprácu?

„V prvom rade ďakujem spolu-
konateľovi a riaditeľovi našej in-
štitúcie Mag. Josefovi Schmidovi z 
Viedne, ktorý okrem fi nančnej spo-
luúčasti vydržal ťažký boj o vznik 
našej súkromnej umeleckej vysokej 
školy. Zároveň ďakujeme bývalému 
veľvyslancovi rakúskej republiky na 

Slovensku Dr. Helmutovi Wessele-
mu, ako aj súčasnému veľvyslanco-
vi rakúskej republiky na Slovensku 
Dr.iur. Josefovi Markusovi Wuketi-
chovi za výraznú podporu vo vzťahu 
k ministerstvu školstva SR. 

Zvlášť ďakujeme mestu Banská 
Štiavnica a vtedajšiemu primátorovi 
Mgr. Pavlovi Balžankovi, ktorý nám 
poskytol priestor – krásnu secesnú 
vilu – a podporoval nás v úsilí získať 
štátny súhlas a etablovať sa ako súk-
romná vysoká škola. Veľká vďaka 
patrí aj rektorovi JAMU v Brne, kto-
rý nás tiež celý čas podporoval.

Na záver by sme sa radi aj touto 
formou poďakovali súčasnému ve-
deniu Banskej Štiavnice aj za pomoc 
pri príprave slávnostného otvorenia 
prvého akademického roka, vede-
niu Hotela Grand Matej za výnimoč-
nú prípravu pohostenia a poskytnu-
tia priestorov, Marekovi Kapustovi 
a ArtCafé za pomoc pri ozvučova-
ní umeleckých vystúpení, vedeniu 
ZŠ Jozefa Horáka a Súkromnej ho-
telovej akadémie, tiež členom na-
šej Správnej rady vysokej školy a 
všetkým priateľom, ktorí nám po-
máhajú. 

Vďaka patrí aj našim študentom, 
ktorí si s dôverou vybrali štúdium 
na našej akadémii a veríme, že ich 
očakávanie splníme. 

V neposlednej miere ďakujeme 
všetkým občanom mesta Banská 
Štiavnica, ktorí nás prijali a ktorým 
sa budeme snažiť priebežne ponú-
kať zaujímavé umelecké podujatia.“

Hudobnej a umeleckej akadémii 
Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 
prajeme, aby mala šikovných štu-
dentov, ktorí nás budú úspešne 
reprezentovať doma i v zahraničí. 

Michal Kríž 

Máme novú umeleckú vysokú školu

Otvorenie prvého akademického ročníka. foto michal kríž

Slávnostné otvorenie prvého akademického roka novej vysokej školy v Banskej Štiavnici

Krásna, teplá jeseň lákala na 
výlety. Aj deti z tried Zajačiky 
a Veveričky z MŠ Bratská sa 
rozhodli využiť slnečný deň na 
výlet. 

S batohom na chrbte vykroči-
li v ústrety dobrodružstvu, ktoré 
ich čakalo vo Svätom Antone. Plné 
očakávania kráčali cestou k mú-
zeu. Ich očakávania sa pomaly na-

pĺňali. S úžasom v očiach si prezera-
li expozíciu Poľovníctva. A bolo sa 
veru na čo pozerať – jelene, medve-
de, diviaky a mnoho iných zvierat, 
ktoré deti videli prvý raz v živote. 
Pozornosť chlapcov zaujali hlavne 
luky, terče, gravírované pušky, kto-
ré v minulosti používali na lov zve-
ri. Po prehliadke expozície Poľov-
níctva sa nás ujal p. Ing. Petrikovič, 
ktorý nás previedol výstavou Rohy 

a parohy. Výstava na nás dýchla 
exotikou. Rohy antilop, nosorož-
ca, mufl óna, či kozorožca, parohy 
losa, soba, jeleňa zaujali bez roz-
dielu dospelých aj deti. Videli sme 
aj nevšednú ovcu štvornohú, ktorá 
podľa slov p. Petrikoviča žije v ma-
lej súkromnej ZOO Topky na Počú-
vadlianskom jazere. Po zaujímavej 
prehliadke nás čakal krátky oddych 
a spiatočná cesta do materskej ško-

ly. Návšteva múzea vo Sv. Antone 
zaujala a nevšednou formou rozší-
rila vedomosti detí. Sme materská 
škola, ktorá sa zapojila do medzi-
národného projektu Zelená škola. 
Učíme deti spoznávať a chrániť prí-
rodu a je to je jedna z foriem, ako 
deti prírodu a život v nej spozná-
vajú. Ďakujeme múzeu vo Sv. An-
tone za sprostredkovanie tohto ne-
všedného zážitku. MŠ Bratská

Hurá na výlet do Svätého Antona
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Je celkom možné, že uvedené 
mená súčasnej generácii už 
nehovoria nič. Obaja však 
majú niečo spoločné s Banskou 
Štiavnicou a súčasne aj s 
Vysokými Tatrami. 

Edmund Téry sa narodil v býva-
lom Rakúsko-Uhorsku, terajšom 
Rumunsku, 4. júla 1856 v Obébe 
(teraz Beba Veche). V rokoch 1880 
– 1884 pôsobil ako štátny banský 
lekár v Štefultove. Pri svojej činnos-
ti pomáhal aj miestnym chudob-
ným baníkom. V roku 1882 založil 
v Banskej Štiavnici Sitniansku sek-
ciu Uhorského Karpatského spolku 
a navrhol na Sitne postaviť metero-
logickú stanicu. Od roku 1884 pô-
sobí ako zdravotný radca na minis-
terstve vnútra v Budapešti. 

Popri svojej odbornej činnosti sa 
stáva aj najvýraznejším priekopní-
kom turistiky a horolezectva v Tat-
rách koncom 19. storočia. V r. 1875 
bol daný do užívania prvý turistický 
chodník od ústia Malej studenej do-
liny popri Studenom potoku, pričom 
uprostred nej prechádzal pomerne 
prudkým stúpaním v svahu medzi 
ním a Prostredným hrotom. A bol 
to práve Edmund Téry, ktorý v roku 
1996 dal podnet na jeho zlepšenie. 
Bolo to zapríčinené aj tým, že v roku 
1889 navrhol na výborovej schôdzi 
Budapeštianskej pobočky Uhorské-
ho Karpatského spolku postaviť cha-
tu pri Piatich Spišských plesách. Po 
jej schválení sa spojil s talentovaným 
Spišsko-Sobotským architektom, 
staviteľom a oduševneným turistom 
Gedeonom Majunkem (1855-1921), 
ktorý chatu nielenže naprojekto-
val, ale pri nedostatku fi nančných 
prostriedkov z veľkej časti aj sám fi -
nancoval, takže ju možno považovať 
za jeho osobný dar milovníkom Ta-
tier. Okrem toho, že sa Téry zaslúžil 
o postavenie spomínanej chaty, ve-
noval značnú pozornosť aj horskej 
vodcovskej službe a stál aj pri reorga-
nizácii horskej záchrannej služby. V 
súvislosti s ním treba pripomenúť aj 
to, čo je vysoko aktuálne aj v dnešnej 
dobe a to, že Téry bol proti rozpredá-
vaniu Tatier veľkostatkárom. Zomrel 
11. septembra 1917 a pochovaný je v 
Budapešti.

Chata dodnes nesie názov podľa 
svojho navrhovateľa Téryho chata. 
Leží vo výške 2015 m n.m. a je naj-

vyššie položenou celoročne prístup-
nou chatou vo Vysokých Tatrách. Je 
vyhľadávaným cieľom turistov a vý-
chodiskovým bodom vysokohor-
ských turistov a horolezcov. 

V Banskej Štiavnici na jeho pa-
miatku je pomenovaná zelená turis-
tická trasa č. 5537 od Križovatky cez 
Štefultov a Sitniansku po Krížnu.

Štefan Zamkovský sa narodil v 
Levoči 25.decembra 1907. Hoci sa 
vyučil za fotografa, začínal vTatrách 
ako vysokohorský nosič pre Zboj-
nícku a Téryho chatu. Od roku 1934 
je horským vodcom I. triedy a v 
roku 1936 sa stáva chatárom na Té-
ryho chate. V predvojnovom obdo-
bí vykonal aj početné horolezecké 
výstupy s poprednými slovenskými 
i poľskými horolezcami, pričom asi 
30 bolo prvovýstupov. Ako spoľah-
livý horský vodca a chatár si získava 
početných priateľov. A boli to prá-
ve priatelia, ktorí jemu a jeho man-
želke Ľudmile pomohli pri výstavbe 
vlastnej horskej chaty v ústí Malej 
Studenej doliny, ktorú vybudovali v 
rokoch 1942-1943 s názvom Zam-
kovského chata.

Aj napriek tomu, že uvedená cha-
ta poskytla v čase II. svetovej vojny 
úkryt nielen partizánom a židov-
ským rodinám, ale aj prenasledo-
vaným politickým utečencom, po 
zmene režimu v roku 1948 mu chata 
bola znárodnená a premenovaná na 
Chatu kpt. Nálepku. Po znárodnení 
chaty bol z nej vyhnaný a na pomer-
ne krátky čas poverený správou Bilí-
kovej chaty. A aby toho nebolo ešte 
dosť, označujú ho za bývalého kapi-
talistu, pozbavujú ho miesta a súčas-
ne je z Tatier vykázaný. 

Štefan Zamkovský tak v Tatrách 
zanecháva nielen všetko to, čo tam 
vybudoval a prakticky všetok svoj 
majetok, ale aj kus svojho života, 
ktorý sa nedá hodnotiť hmotnými 
statkami, života človeka zrasteného 
s tatranskou prírodou, v ktorej pre-
žil svoje najkrajšie roky. 

V roku 1952 odchádza Štefan 
Zamkovský s celou svojou rodinou 
do Banskej Štiavnice, kde 15. mája 
1961 zomiera a pochovaný je na 
cintoríne Lazaret. Pri príležitosti 
jeho úmrtia mu Horská služba ude-
ľuje strieborný odznak vodcu Hor-
skej služby I. triedy in memoriam. 

Zamkovského chata bola v rám-
ci reštitúcie vrátená pôvodným ma-
jiteľom. Leží vo výške 1475 m n.m. 
na križovatke Tatranskej magistrá-
ly a Malej Studenej doliny. Je po-
merne ľahko prístupná aj menej ná-
ročným turistom, ale podobne ako 
Téryho chata je aj východiskovým 
bodom vysokohorskej turistiky ako 
aj horolezcov.

Keďže sa blíži Sviatok všetkých 
svätých a deň zasvätený Pamiatke 
zosnulých, venujme týmto dvom vý-
znamným ľuďom, ktorých časť živo-
ta bola spojená aj s týmto mestom ti-
chú spomienku. Určite si ju zaslúžia. 
Navyše od úmrtia Štefana Zamkov-
ského uplynulo práve 50 rokov. 

Je na predstaviteľoch mesta, aby 
takým významným ľuďom bola ve-
novaná podstatne väčšia pozor-
nosť. Snáď pomenovaním niekto-
rých ulíc, prípadne pamätnej tabule 
na dome, kde Štefan Zamkovský žil, 
ako aj väčšej pozornosti jeho hrobu, 
či vystavením ich búst.

Milan Bačkor Branický

SPOMÍNAME

Spomienka na Edmunda 
Téryho a Štefana Zamkovského

Téryho chata a Štefan Zamkovský. foto archív autora

Áno, nestretneš Človeka s veľ-
kým "Č"! Človeka so svedomím, 
so zodpovednosťou aj pred svedo-
mím iných. Človeka, ktorý ťa ne-
prijíma ako prostriedok na udr-
žanie svojej existencie, ktorý ťa 
nevybaví preto, lebo musí, ale pre-
to, že ti chce pomôcť a s citom, a s 
úctou a rešpektom pred tvojou bo-
lesťou, utrpením, ťažkosťou. Člo-
veka, ktorý s tebou spolucíti a chce 
ti tú bolesť zmenšiť, stíšiť. Je pri 
tebe a ty vnímaš, že každý krok, o 
ktorom sa rozhoduje, robí preto, 
aby to vybavil najcitlivejšie, najo-
patrnejšie, najbezbolestnejšie. Ne-
chce ťa "vybaviť", nerobí to rutinér-
sky a rýchlo – ale ľudsky, dôkladne, 
pomaly, hoci stráca pri tebe veľa 
času. Neberie ťa len z pohľadu jeho 
odbornosti, ale hľadá koreň tvo-
jej bolesti v mozaike tvojej teles-
nej schránky, berie tvoje zdravie a 
problémy komplexne, dáva ich do 
možných súvislostí – a ty sa pritom 
cítiš bezpečne a vidíš, že tento člo-
vek ti chce naozaj pomôcť. Cítiš sa 
pri ňom ako dieťa pri svojej matke, 
ktorá ti chce ofúkať "tvoju boľač-
ku". Áno, dnes nestretneš takého 
Človeka v tejto krajine každý deň! 
A čuduješ sa, že tento človek sa na-
rodil, žil a žije medzi nami, že ne-
zmizol za "many"... niekam inam, 
kde by to bolo jednoduchšie, ľah-
šie a hlavne výnosnejšie! A nevieš 
nájsť slov na to, aby si sa poďakova-
la, lebo ti to vyráža dych. Nie! Toto 
nechce byť glorifi kácia, len prejav 
obdivu a vďaky nad prácou MUDr. 
Renaty Koreňovej, ktorá žije vo Va-
šom meste a svojou prácou si zbie-
ra drahé diamanty do Knihy svojho 
života. Ďakujem vám, vážená pani 
doktorka, aj Vašej šikovnej a trpez-
livej sestričke, a verím, že spolu so 
mnou ďakujú všetci tí, ktorí prešli 
Vašimi rukami i srdcom.

S úctou H.H.

Každý deň 
nestretneš 
Človeka...!

Podujatie "A diamant v hru-
de nezhnije..." (poeticko-hudob-
né pásmo o štúrovcoch) sa prekla-
dá na neurčito pre chorobu zasl. 
umelca Juraja Sarvaša. O náhrad-
nom termíne vás budeme infor-
movať v ŠN, na webstránke mes-
ta BŠ a pozvánkami. Ďakujeme za 
pochopenie. Organizátori 

Zmena
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V dňoch 12. - 13. októbra 
2011 sa v priestoroch Sloven-
ského banského múzea v 
Banskej Štiavnici uskutočnila 
konferencia Informačno-
komunikačné technológie a 
ich využitie v prezentačnej 
činnosti múzeí. Organizá-
tormi tohto podujatia boli 
Zväz múzeí na Slovensku, 
Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici a Slovenské 
technické múzeum v Košiciach.

Zväz múzeí na Slovensku v spo-
lupráci s členskými múzeami SBM 
v Banskej Štiavnici a STM v Koši-
ciach, s fi nančnou podporou z Do-
tačného systému Ministerstva kul-
túry SR, zorganizoval konferenciu 
Informačno-komunikačné techno-
lógie (ďalej IKT) - využitie v prezen-
tačnej činnosti múzeí. Téma bola 
aktuálna pre súčasné obdobie, keď 
sa múzeá pripravujú na digitalizá-
ciu zbierkových predmetov v pro-
jekte Digitálne múzeum. 

V tematicky členenom progra-
me odzneli príspevky na spôsoby 
využitia IKT v múzejnej komuni-
kácii s návštevníkom. Prezentovali 
konkrétne spôsoby pri tvorbe pre-

zentačných aktivít, možnosti a 
skúsenosti využívania moderných 
trendov v prezentačnej činnosti, či 
pri marketingových aktivitách. Sú-
časné trendy žiadajú využitie in-
formačných kioskov, zvukových 
sprievodcov, využitie digitálnych 
zástupcov zbierkových predmetov 
a virtuálne formy prezentácie. 

Prítomných múzejníkov s vývo-
jovými trendami a možnosťami vy-
užitia nových technológií informo-
vali prevádzkovatelia a dodávatelia 
týchto technických výdobytkov. Za-
ujímavou sa ukazuje spolupráca s 
vysokými školami, kde sa v rám-

ci vývoja technológií a ich uplat-
nenia v praxi môže vytvoriť oboj-
stranne výhodná spolupráca. Ďalší 
z tematických celkov bol zameraný 
na prevádzkovanie webových pre-
zentácií súvisiacich s kultúrnym de-
dičstvom, kde môžu múzeá propa-
govať svoje aktivity.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 70 
pracovníkov z 25 múzeí, SNG, Minis-
terstva kultúry SR, občianskych zdru-
žení a škôl. Príspevky prednášajúcich 
sú vydané v zborníku Informačno–
komunikačné technológie - využitie 
v prezentačnej činnosti múzeí.

Magdalena Sombathyová

Dňa 11. októbra 2011 sa na Zá-
kladnej škole Jozefa Horáka v 
Banskej Štiavnici, konala akcia s 
názvom Deň Jablka. Žiaci mali 
možnosť ochutnať jabĺčkové dob-
roty, ako sú koláče, sušienky, muf-
fi ny a nápoje, kde hlavnou prísadou 
bolo jablko. Súbežne prebiehala aj 
súťaž o najkrajšie, najzaujímavejšie 
a najchutnejšie jabĺčko, kde každý 
mohol svojím hlasom podporiť prá-
ve svojho favorita. A výtvory detí 
boli naozaj nádherné a kreatívne, 
takže bolo veľmi ťažké vybrať tých 
naj... Víťazi jednotlivých kategórií 
boli odmenení diplomom a samo-
zrejme sladkou odmenou. Atmo-
sféru dotváral Jablkový kráľ, ktorý 
aj so svojimi červíkmi deťom rozdá-
val cukríky a jabĺčka. O pôvode ja-
bĺk a ich význame pre naše zdravie 
informovala relácia v školskom roz-
hlase. Akcia bola ukončená ochut-
návkou čerstvých jabĺk, ktoré sú pre 
náš organizmus najzdravšie. Za vy-
darený priebeh celej akcie by som 

rada poďakovala organizátorkám 
p. uč. Švenkovej a Mojičkovej a sa-
mozrejme aj všetkým ochotným ro-
dičom a učiteľom, ktorí sa do akcie 
zapojili. Úprimné poďakovanie pat-
rí aj sponzorom KŠP, s.r.o., za po-

skytnutie spotrebného materiálu a 
p.Kondekovi, p.Mojičkovi za štedrú 
nádielku chutných, zdravých a krás-
nych jabĺk zo sadu vo Svätom Anto-
ne. Ešte raz všetkým srdečná vďaka

ZŠ J.Horáka

KALEIDOSKOP

Jablkový kráľ spolu so svojimi červíkmi. foto zš jozefa horáka

Zúčastnilo sa viac ako 70 pracovníkov z 25 múzeí. foto katarína patschová

Prenájom priestorov
Spojená škola, Špitálska 4, 

969 56 Banská Štiavnica vyhla-
suje verejnú obchodnú súťaž: na 
prenájom priestorov. Podrobnej-
šie informácie na webovej strán-
ke školy www.sosbs.sk a na infor-
mačnej tabuli Spojenej Školy.

Plavecké kurzy
Plavecký klub Banská Štiavni-

ca usporadúva plavecký kurz pre 
deti rok nar. 2005, 2004, 2003 v 
mesiaci október 2011. Prihlásiť 
môžete svoje deti na plavárni kaž-
dý deň od 15:00 – 17:00

Prevencia a pomoc pri boles-
tiach svalov a kĺbov

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

Zájazd
Výbory SZŤP BŠ oznamujú 

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

Exkurzia
SZZ – Základná organizácia zá-

hradkárov usporiada dňa 5.11. a 
6. novembra 2011 2-dňový zájazd 
do známeho liehovaru Jelínek – 
Vizovice. Návšteva liehovaru je 
spojená s exkurziou a prednáškou 
a ochutnávkou destilátu. 1 deň 
zájazdu exkurzia pálenice Vizo-
vice – Jelinek a návšteva kúpeľov 
Luhačovice. Ubytovanie je zabez-
pečené v Otrokoviciach s večerou 
a raňajkami. 2 deň návšteva mes-
ta Kroměříš a zámku Velehrad. 
Odchod autobusu je 5. novembra 
2011 o 6:00, cena pre člena ZO je 
31 €, pre nečlena 36 €. Prihlásiť 
sa môžete u p. Mojžiša – Elektro 
IMO, tel.č.: 045/691 30 54, 
0903 250 921, al. p. Lampera 
045/692 02 52, 0918 454 894. 
Tešíme sa na vašu účasť.

SZZ – ZO Štefultov 

Poďakovanie
Ďakujem p. Potančokovi zo 

Štefultova za nájdenie a vrátenie 
peňaženky. Z. Štenclová

Digitalizácia múzeí

Deň Jablka na ZŠ Jozefa Horáka

oznamy, pozvánky
spomienky
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Tomáš Škorník – šéfkuchár 
penziónu Príjemný oddych

Špíz Príjemný oddych 
(1 porcia)

Potrebujeme: 170 g hovädzia 
sviečkovica, 60 – 80 g (4 ks) su-
šené slivky, 120 g plátky oravskej 
slaninky (4 ks), 0,03 l olej, 0,05 l 
slivovica, soľ, mleté korenie

Postup: Mäso upravíme na 6 ko-
ciek. Osolíme, okoreníme. Suše-
né slivky zatočíme do plátkov sla-
niny. Striedavo napichneme na 
špízy – mäso, slivka so slaninkou, 
mäso. Špízy opekáme na panvici. 
Flambujeme slivovicou. Vhodné 
prílohy: rôzne upravené zemiaky 
+ zeleninové šaláty. Dobrú chuť! 

Na začiatku septembra sa 
šestnásť študentov Strednej 
priemyselnej školy Samuela 
Mikovíniho v Banskej Štiavnici 
zúčastnilo dvojtýždenného 
pracovného pobytu v Londýne 
a Lipsku. Autorkou projektu, 
ktorý podporila Národná 
agentúra celoživotného 
vzdelávania v rámci programu 
Mobility Leonardo Da Vinci – 
IVT, je Mgr. Zuzana Chladná, 
vyučujúca nemeckého jazyka, 
ktorá uspela už štvrtýkrát 
s projektmi mobilít pre 
študentov i učiteľov. 

Cieľom projektu, ako už vyplý-
va z jeho názvu "Získavanie od-
borných a jazykových zručností", 
bolo umožniť študentom zahra-
ničnú pracovnú skúsenosť v kra-
jine, ktorej jazyk sa učia. Škola 
takto umožnila svojim študen-
tom nahliadnuť do sveta vyspelej 
Európy, spoznať trendové tech-
nológie, spracovanie, využíva-
nie materiálov a prístrojov u za-
mestnávateľov, kde absolvovali 
odbornú prax. Študenti propa-
gačného výtvarníctva pracovali v 
reprografi ckých štúdiách, študen-
ti biotechnológie a farmakológie 
v lekárňach a v zdravotníckych 
laboratóriách, študenti odboru 
konzervovanie papiera v kníhvia-
začskej dielni a v archíve, študent-
ky životného prostredia na farme 
a študenti reštaurovania omietok 
v štukatérskej fi rme.

Po ukončení mobility v zahra-
ničí získali študenti jeden z naj-
uznávanejších európskych certi-
fi kátov Europass o absolvovaní 
pracovnej alebo vzdelávacej stáže 
v zahraničí, ako i certifi kát z kon-
krétnych zamestnávateľských fi -
riem a prijímajúcich inštitúcií. 
Pre každého študenta, v životo-
pise ktorého sa vyskytuje zahra-
ničná skúsenosť potvrdená týmto 
ofi ciálnym Europassom, to zna-
mená veľkú výhodu na trhu práce 
v budúcnosti.

Nie menej dôležitým cieľom 
projektu bolo i spoznávanie reálií, 
pamiatok a života v cieľovej kraji-
ne. Počas pobytu obe skupiny vo 
voľnom čase spoznávali kultúru 
krajiny, pamiatky a okolie miest, 
teda Londýna v Británii a v Ne-
mecku Lipska a Berlína. 

Pri záverečnom hodnotení 
projektu mnohí účastníci uvá-
dzali výrazné zlepšenie komu-
nikačných zručností, konkrétne 
odbornej slovnej zásoby i každo-
dennej komunikácie. V Londý-
ne študenti bývali v hosťovských 
rodinách, čím získali autentickú 
skúsenosť zo života v Anglicku. V 
Lipsku zase študenti bývali v me-
dzinárodnom hosteli zahraničné-
ho partnera, kde spoznali mnoho 
iných študentov z celej Európy. V 
obidvoch prípadoch boli neustále 
nútení komunikovať v cudzom ja-
zyku nielen na pracoviskách, ale i 
v mieste ubytovania. Nezanedba-
teľným prínosom sú pracovné a 
spoločenské kontakty, ktoré štu-
denti získali v zahraničí.

Spolu so študentmi vycesto-
vali do zahraničia aj traja vyuču-
júci cudzích jazykov ako sprevá-
dzajúce osoby. Tí vďaka projektu 
očakávajú zvýšenie motivácie pri 
učení sa cudzích jazykov, preto-
že hlavnými kritériami pri výbere 
účastníkov projektu bola znalosť 
jazyka spolu s odporúčaním od-
borného či triedneho profesora. 
Priebeh mobility v Londýne skon-
troloval i riaditeľ Strednej priemy-
selnej školy Samuela Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici Ing. Ján Tot-
kovič, ktorý navštívil niektorých 
študentov na pracoviskách, zú-
častnil sa slávnostného odovzdá-
vania Europassov a certifi kátov. 
Zoznámil sa s vedúcimi pracov-
níkmi partnerskej organizácie, s 
ktorými sa dohodol na ďalšej spo-
lupráci do budúcnosti, čo zname-
ná, že i ďalší študenti našej školy 
sa môžu v budúcnosti uchádzať o 
účasť na podobnom projekte.

A čo hovoria študenti 
o prínose tejto stáže 
pre nich samotných?
Adriana, 4 ročník, odbor Bio-
technológia a farmakológia, 
Londýn: 

„Som veľmi rada, že mi škola 
umožnila takúto skvelú skúsenosť, 
pretože vďaka svojmu pracovné-
mu pobytu som sa výrazne zlepšila 
v komunikácii v angličtine a najmä 
v porozumení a ešte som aj videla 
Londýn.“ 

Samo, 4 ročník, odbor Konzer-
vovanie papiera, Londýn: 

„Bola to najlepšia mobilita, akú 
som kedy zažil. Čas strávený v Ang-
licku nás posunul dopredu nielen v 
ovládaní jazyka, ale tiež "nám otvo-
ril oči" pre vnímanie inej kultúry a 
fungovanie v nej. Myslím si, že pra-
covná skúsenosť vo fi rme v anglic-
kom prostredí zaručuje kvalitnú 
perspektíva pre ďalšie pracovné za-
meranie. Mohli sme si tam overiť, 
či naozaj chceme pracovať v odbore, 
ktorý študujeme.“

Lenka, 4. ročník, odbor Životné 
prostredie, Londýn: 

„Bola to úžasná a nová skúse-
nosť, kde som „ochutnala“ rušný 
londýnsky život, stretla úžasných 
ľudí a prevetrala svoju angličtinu 
v praxi.“

Monika, 3. ročník, odbor 
Biotechnológia a farmakológia, 
Lipsko: 

„Z praxe v Nemecku mám výbor-
ný pocit. Získala som nové skúse-
nosti, doniesla si mnoho zážitkov a 
našla som si nových priateľov.“

Zuzana a Peter, 4. ročník, odbor 
Konzervovanie papiera, 
Lipsko: 

„Na Lipsku sa nám páčilo, že je 
prechodom medzi veľkomestom 
a malým mestom. Nie príliš ruš-
né, ale s mnohými možnosťami. V 
práci k nám boli veľmi milí a všet-
ko nám ochotne vysvetlili. Ukázali 
nám zariadenia, ktoré u nás nemá-
me, a pochválili našu všestrannosť. 
Videli sme a naučili sme sa veľa 
nového.“

Valentína Vajsová, vyučujúca 
anglického jazyka, sprevádzajú-
ca osoba v Londýne: 

„Musím povedať, že som veľ-
mi hrdá na našich študentov, kto-
rí ponechaní sami na seba sa veľ-
mi rýchlo naučili fungovať v takom 
veľkomeste, akým je Londýn, čo 
znamenalo dochádzať do práce, nie-
kedy aj hodinu s viacerými prestup-
mi a hlavne komunikovať v cudzom 
jazyku na pracovisku i v rodinách. 
Navyše, dostali sme samé pozitív-
ne referencie o ich pôsobení v prá-
ci, takže nám robili v zahraničí dob-
ré meno. Verím, že pre mnohých to 
bola jedinečná životná skúsenosť, z 
ktorej budú ešte dlho čerpať.“ 

Valentína Vajsová

Ďalší študenti SPŠ S. Mikovíniho sa môžu pochváliť Europassom

Europassy z Londýna a Lipska

Centrum voľného času v B.Štia-
vnici a MsÚ v B.Štiavnici, organi-
zuje dňa 5. novembra 2011 (sobo-
ta) turnaj v nohejbale pre mládež 
aj dospelých v ZŠ J.Kollára v B.Štia-
vnici. Družstvo pozostáva z troch 
hráčov. Súťažné družstvo sa musí 
telefonicky prihlásiť na č.tel.: 691 
16 26, 0907 598 567 do 2. novem-
bra 2011.  Jana Machilová

Turnaj v 
nohejbale

Pozvánka
Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta Banská Štiavnica, 
Občianske združenie Štiavnické 
múzy a Múzeum v Svätom Anto-
ne vás srdečne pozývajú na kon-
cert v rámci projektu MUsicians 
and COmposerS EXchange: Skla-
datelia a interpreti v tvorivých 
prienikoch, ktorý sa bude konať 
23. októbra 2011 (nedeľa) o 15:00 
v Múzeu vo Svätom Antone. 

Koncert sa uskutoční s fi nanč-
ným príspevkom Hudobného fon-
du Foundation Open Society In-
stitute (OSI-ZUG)
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: DOM a beseda s režisérkou
Sobota 22. októbra, 18:30, dráma, SR/ČR, 100 min., MN15, 2,30€

Mesto Banská Štiavnica a ArtCaff é vás pozývajú na premiéru slovenského fi lmu Dom spojenú s besedou, s režisérkou fi lmu Zuzanou Liovou a kame-
ramanom Janom Baset Střítežským.

Imrich buduje svoj vlastný životný sen – stavia dom pre svoju mladšiu dcéru Evu a očakáva, že tým navždy upevní ich rodinné puto. Na rodinnom 
dvore stoja rozostavané domy dva - ten prvý mal patriť Evinej sestre Jane, ktorá sa však otcovi vzoprela a Imrich ju za to z ich rodinného života vytes-
nil. Eva, pekné dievča na prahu dospelosti, sníva len o tom, že po maturite konečne opustí „väzenie dokonalého domova“ a slovenské malomesto a vydá 
sa spoznávať svet. Ťažko nesie otcove starosvetské názory a jeho prístup k matke a sestre, chodí poza školu, tajne sa stretáva so sestrou a jej rodinou, 
brigáduje a robí všetko preto, aby mohla čo najskôr „vypadnúť“. Nečakane jej cestu skríži nový muž, starší a ženatý Jakub, do jej života pribudne ďalšie 
tajomstvo. Čoskoro však všetky tajomstvá vyplávajú na povrch a otec s dcérou sa musia rozhodnúť, akým smerom sa budú ďalej uberať ich životy.

Kino Akademik: Saxana a lexikón kúziel
Streda 26. októbra, 18:30, rozprávka, ČR, 90 min., MP, 2,50€

Ak vie tvoja mama čarovať, daj si pozor, s čím sa budeš hrať. Kráľ českých rozprávok Václav Vorlíček prichádza s voľným pokračovaním kultového fi lmu 
pre celú rodinu - Dívka na košteti. Saxána žije so svojím manželom Honzom Bláhom normálny život vo svete ľudí a jej čarodejnícka minulosť je ukrytá na 
povale v starej truhlici. Bol by v tom však čert, keby jej dcéra, malá Saxánka, presne ako jej mama kedysi, nevypátrala všetky tajomstvá! Keď Saxánka ta-
jomstvo odhalí, tak ako každá zvedavá školáčka, so zatajeným dychom číta Lexikon kouzel.... a kúzla sa akoby zázrakom začínajú diať!

Kino Akademik: Super 8
Sobota 29. októbra, 18:30, mysteriózny, USA, 112 min., MN12, 2,30€

Príbeh je o dobrodružstve piatich detí z mestečka Lillian, ktoré si točia svoj zombícky fi lm (na materiál Super 8), keď ich prekvapí zrážka vlaku s au-
tom. Od tejto chvíle sa situácia v meste rapídne mení, pretože prichádza armáda a ..ešte niečo veľké..a slizké. Joe Lamb (Joel Courtney) sa práve zaľúbil 
do spolužiačky Alice (Elle Fanning), jeho tučný kamoš chce stoj čo stoj dotočiť svoj fi lm, ďalší zase všetko prežíva a posledný by najradšej všetko vyhodil 
do vzduchu. O napätie a detské doberanie sa nie je núdza… Tieto postavy zažívajú a riešia často až neuveriteľné a zložité situácie, hlavne vďaka tým nad-
prirodzeným udalostiam.

Workshop: Prvú detskú fotografi ckú dielňu
Sobota 19. novembra 2011, účastnícky poplatok: 10€

Pre 10 deti vo veku 10 – 16 rokov, téma: Teoretický a praktický úvod do fotografovania, termín prihlášok do: 31. októbra 2011. Účastnícky poplatok 
môžete uhradiť v pracovných dňoch v Kultúrnom centre pri Hoteli Grand Matej, v čase od 8:00 - 16:00 do 31. októbra 2011

Info: Zuzana Patkošová kultura@banskastiavnica.sk, 045/6790362. Organizátori: OZ Fotoklub Blur a Mesto Banská Štiavnica

Výstava: Nehnuteľné kultúrne dedičstvo Slovenska na fotografi ách
Otvorenie výstavy bude 27. októbra 2011 o 17:00 vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra mesta Banská Štiavnica. 

Nová výstava v Kultúrnom centre vám predstaví 27 najkrajších fotografi í z celého Slovenska, vystavených v rámci Dní európskeho kultúrneho dedič-
stva 2012 v niekoľkých mestách na Slovensku. Témou fotografi í sú hrady, zámky, architektonické pamiatky, chrámy, historické centrá miest, ľudová ar-
chitektúra, technické pamiatky, atď. Prvé štyri budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnej súťaži International Heritage Photographic Experience. 
Výstavu organizuje Združenie historických miest a obcí.

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

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.35/2011: „Ach ako je ťažko byť 
krásny, keď je človek škaredý.“ Vý-
hercom sa stáva Jozef Kopál, 
Hviezdoslavova 5, Banská Štiav-
nica

V tajničke sa ukrýva výrok Dosto-
jevského: 
A., Mužské meno, strana v SR, or-
gány sluchu, druh textílie, B., Za-
čiatok tajničky, C., Esá česky, ba-
toh, meno v USA, osobné zámeno, 
D., Oska, prišiel do cieľa česky, Jar-
mila, Európske závody skr., E., Daj 
radu, izraelský kmeň, koho som, F., 
Vladimír, hlavné mesto Peru, Iren-
ky, G., Pohorie v Bulharsku, maroc-
ké kráľovstvo, stred slova mínusy, 

H., Ovocný skr., olej, ruská rieka, 
Deň detí, televízia Španielska skr., 
I., Stred tajničky, solmizačná sla-
bika, J., Prach na namáčanie, česká 
staršia hudobná skupina, Adrián, 
prezývka Patrasovej, K., Opice, ná-
por, dá výdavok, podarúnok. 

1., Stred slova Nemec, odporúčaná 
plesová výbava skr., nie krivo, 2., 
Súťaž krásy, ženské meno, pond, 3., 
Ilona, zodieralo, lovkyne perál, 4., 
Časť ženského tela, Andrea, kyslá 
pochutina, 5., Vlastný, prvá slabi-
ka slova ďobe, strovil, 6., Nie vaše, 
krídlo, Lenka, 7., Zbavil si hlavy 
popravou, pečivo, 8., Zjem tablet-
ky, objavenie, 9., Staroindický Boh, 
obojživelník, produkty včiel, 10., 
Trieska, citoslovce poháňania, od-
hodenie, 11., Produkt včiel, oby-
vatelia Írska, dopraví, 12., Muž-

ské meno, starší termín pre odvod, 
park, 13., Tiež, chemický prvok Ne, 
materská škola, 14., Ženské meno, 

koniec tajničky, argón.
Pomôcky: Olivia, Lea, Dada, Oil, Ob, 
Rila, Ives, Miss, Šiva  Anna Rihová
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Na Krytej plavárni sa v dňoch 
15. a 16. októbra 2011 konal 31. 
ročník plaveckých pretekov 
Štiavnický kahanec a o Pohár 
primátorky mesta za účasti 
259 plavcov z Maďarska (Klub 
Fiedler SE Ózd), Česka (Kluby 
z Vyškova, Zlína a Opavy) a 
Slovenska.

Po prvýkrát v histórii týchto pre-
tekov zostali hlavné ceny tak v ka-
tegórii mužov, ako aj v kategórii 
žien, doma, v oboch zvíťazili domá-
ci plavci, v kategórii mužov Marián 
Adamský, ktorý vo fi nále disciplíny 
100m voľný spôsob zvíťazil časom 
55,34 sek. a v kategórii žien Deni-
sa Tenkelová, ktorá zaplávala 100m 
voľný spôsob v čase 59,84 sek. Ceny 
im odovzdala prednostka MsÚ Ing. 
Ivana Nikolajová.

Výsledky:
Kategória OPEN
Tenkelová Denisa
50 m voľ. sp.  27.98 2.
100 m motýľ  1:06.16 1.
100 m poloha 1:08.36 1.
100 m znak 1:06.80 1.
100 m voľ. sp. 1:02.08  2. – postup 
do fi nále 
Adamský Marián
50 m voľ. sp.  25.99 4.
100 m motýľ 1:00.55 1.
100 m poloha 1:02.35 1. 
50 m motýľ  27.01 1.
100 m voľ. sp.  56.58 2. – postup 
do fi nále 
Konečný Marek
50 m voľ. sp.  28.04 13.
100 m prsia 1:18.46 8.
100 m poloha 1:12.21 19.
100 m voľ. sp. 1:03.96 15. 
50 m prsia 34.63 3.
Maruniaková Monika
100 m prsia  1:21.26 2.
100 m motýľ 1:10.46 2.
50 m znak  34.36 10.
100 m poloha 1:11.24 4.
50 m prsia  37.44 4.
50 m motýľ  31.52 3.
100 m voľ. sp.  1:05.59 6. – postup 
do fi nále
Hriňák Dávid
50 m voľ. sp.  26.18 5.
100 m motýľ 1:00.87 2.
100 m poloha  1:04.66 3.
 50 m motýľ  27.09 2.
100 m voľ. sp  58.21 6. – postup 
do fi nále 

Kategória 13 – 14. roční
Ernek Matej

50 m voľ. sp.  30.97  12.
100 m motýľ 1:17.97  5.
100 m poloha 1:18.52 10.
100 m voľ. sp. 1:09.48 10.
50 m motýľ  33.80 8.
Longauer Jakub
50 m voľ. sp.  30.47 10.
100 m motýľ 1:16.16 3.
100 m poloha 1:15.65 8.
100 m voľ. sp. 1:07.50 9.
50 m motýľ  31.64 6.
Orság Dalibor Daniel
50 m voľ. sp  29.95 9.
100 m prsia 1:21.65 6.
100 m poloha 1:17.78 9.
100 m voľ. sp 1:09.79 12.
50 m prsia  37.34 4.

Kategória 11. – 12. roční
Beracková Michaela
50 m voľ. sp  32.87 11.
100 m motýľ 1:30.30 8.
100 m poloha 1:24.70 18.
100 m voľ. sp 1:12.18 12.
100 m znak  1:23.17 14.
50 m motýľ  38.31 9.
Ernek Šimon
50 m voľ. sp  33.68 8.
100 m motýľ 1:36.50 10.
100 m poloha 1:24.37 9.
100 m voľ. sp 1:14.15 10.
50 m prsia   44.77 3.

Hlavný pretek 100 m voľný 
spôsob fi nále – O pohár 
primátorky mesta Banská 
Štiavnica 
Tenkelová Denisa 59.84  1.
Adamský Marián 55.34  1.
Maruniaková Monika 1:06.04 9.
Hriňák Dávid 57.40 6.

Plavecký klub Banská Štiavnica 
ďakuje všetkým sponzorom, kto-

rí sa pričinili o to, že tento ročník 
sme mohli organizovať a pomohli 
nám zakúpiť 3 plavecké dráhy, ako 
aj zakúpiť kvalitné ceny pre zahra-
ničných a domácich víťazov tohto 
významného športového poduja-
tia (celkom sme vyhodnotili a oce-
nili pretekárov 216 cenami). Plavec-
ký klub ďakuje: Mestskému úradu 
Banská Štiavnica, primátorke nášho 
mesta p. Mgr. Nadežde Babiako-
vej, fi rmám EEI, s.r.o., Tidly, s.r.o., 
Combin, s.r.o., Prestot, s.r.o., Ča-
maj Ján, s.r.o., BETA - CAR, s.r.o., 
Autosúčiastky p.Sopko Hontianske 
Nemce, p.Tomášovi Ruckschlosso-
vi, penzión Cosmopolitan p.Donev, 
p. Rastislavovi Angušovi, obchodu 
INTERSPORT Zvolen (ved. sl. Trn-
ková), obchodu NAY Zvolen (ved. 
p.Macháček), ako aj fi rmám, kto-
ré nám dali rôzne zľavy pri ubyto-
vaní a stravovaní: Súkromná hote-
lová akadémia, n.o., SOREN, s.r.o., 
Turistická ubytovňa Salamander, 
Kolo, s.r.o., Penzion Ister, VODO-
HOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p., 
SPOJENÁ ŠKOLA internát a jedá-
leň, Školský internát pri SOŠL jedá-
leň, N.I.K. SLOVAKIA, s.r.o., Brati-
slava penzión Kremenisko

Všetci podporili šport pre mlá-
dež a sú zárukou toho, že účastní-
ci pretekov sa budú i v budúcnosti 
radi vracať do nášho mesta aj vte-
dy, keď tu práve plavecké preteky 
nebudú.

Poďakovanie tiež patrí Ing. Ivane 
Nikolajovej, prednostke MsÚ, ktorá 
odovzdala víťazom 31. ročníka pla-
veckých pretekov o Štiavnický ka-
hanec hlavné ceny.

PK Banská Štiavnica

ŠPORT

Dve prvenstvá našich plavcov 

Poháre víťazom Marianovi Adamskému a Denise Tenkelovej odovzdala 
prednostka MsÚ Ing. Ivana Nikolajová. foto michal kríž

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

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

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

Robíme nové príjazdové cesty z drve- 
ného asfaltu, tel.č.: 0903 649 835

Staň sa tipérom a za každú predanú  
nehnuteľnosť, ktorú si nám poradil do-
staneš 100 eur. Directreal Top Križo-
vatka 5, tel.č.: 0908 906 704

Potrebujete zvládnuť väčší nápor  
práce, stres, veľa učiva, zlepšiť výkon-
nosť? Vyskúšajte bylinný prípravok – 
LEVAMIN. Info: 0904 870 547 al. Ob-
chod priateľov Zeme. 

INZERCIA

Informačné centrum mladých 
BŠ a Klaudstudio vás 
pozývajú na šarkanovanie, 
ktoré sa bude konať 23. 
októbra 2011 od 11:00 do 
16:00 na lúke pod Kalváriou. 

Môžete sa tešiť na:
Prvý letecko-modelársky klub  -
Banská Štiavnica

Air Chopper – motorový pa- -
ragliding (ktorý si môžete vy-
skúšať)

Samba Lighting System – všetci  -
tí, ktorí si nedonesú vlastného 
šarkana, si ho budú môcť za-
kúpiť priamo na mieste (ukáž-
ka na www.sarkany.sk)

Výroba šarkanov, maľovanie  -
na tvár, koníky, skákacia žira-
fa, sokoliari, škola tanca, pát-
racia hra a množstvo zábavy. 
Súčasťou tohoročnej Šarkani-
ády bude okrem iného aj mož-
nosť zajazdiť si v teréne na no-
vej Škode Yeti Mont Blanc od 
spoločnosti IMPA Žiar nad 
Hronom. 

Všetci ste srdečne pozvaní.
Katarína Tatárová

Šarkaniáda

služby
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Zo štiavnických futbalových ihrísk

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

INZERCIA

IV. liga dospelí - 11.kolo
Prvý polčas rozhodol 
Banská Štiavnica – Divín 4:2 
(4:1), 1’ a 23’ Kminiak, 14’ Du-
laj, 30’ Andraščík
Pažout – Halát, Hanzlík A., Necpal, 
Dulaj, Barák (67’ Mayer), Slaný, Ko-
sec, Hanzlík P., Kminiak, Andraščík 
(33’ Hudák - 90’Ferenčík ml.)

Stretnutie sme začali veľmi dob-
re, keď v 1’ Kminiak po úniku po ľa-
vej strane dostal presnú prihrávku 
od Haláta obišiel obranu a z ostré-
ho uhla obstrelil brankára. V 14’ 
bolo 2:0, keď Dulaj nádherne trafi l 
z 25 m dolný kút brány hosťujúce-
ho brankára. V 10’ nám zahrmelo, 
no vyznamenal sa Pažout, keď há-
dzanárskym rozštepom zabránil is-
tému gólu. V 21’ zahrával priamy 
kop z 25 m Kminiak, no jeho stre-
lu vyškriabal z Ľavej šibenice gól-
man na roh. V 23’ unikol z polovice 
Kminiak a sólo zakončil hokejovým 
blafákom 3:0. Na 4:0 zvyšoval An-
draščík z pravej strany po prihráv-
ke Kminiaka. V 41’ hostia prenik-
li cez stred našej obrany a znížili 
stav na polčasových 4:1. Zdalo sa, 
že gólové hody budú pokračovať aj 
v 2.polčase, no stal sa opak. Hostia 
3’ po prestávke znížili z 11 m kopu 
a po tomto momente akoby si naši 
hráči prestali veriť. Nevedeli sa do-
stať do tempa, strácali loptu, ešte 

šťastie, že súper v 56’ zahodil čistú 
šancu, keď nastrelil len brvno Pa-
žoutovej brány. Až v druhej polovi-
ci 2.polčasu sme sa upokojili a zača-
li hrať svoju hru, no stav stretnutia 
až do konca zostal nezmenený, aj 
keď sme mali ešte niektoré dobré 
momenty. A tak aj po tomto stret-
nutí sa naši hráči vezú na víťaznej 
vlne.  FD

Vo vyrovnanom zápase 
remíza
Kováčová - Š.Bane 0:0
Blaško – M.Pavlík (22’Ševeček, 80’ 
Košarník), Sochor, Turkota, Sojka, 
V.Pavlík, Kochol, Drexler, Ondrík, Bu-
dinský, Michalek 

Vo vyrovnanom zápase si muž-
stvá vytvorili minimum gólových 
príležitostí, za zmienku stoja 2 na 
každej strane, no ani z jednej gól ne-
padol, takže zápas sa skončil spra-
vodlivou deľbou bodov.  RK

II. trieda dospelí - 9.kolo
V derby sa body delili
Prenčov - B.Štiavnica "B" 2:2 
(0:2), 52’ Hronček, 63’ Dolinský 
- 10’ Ferenčík, 25’ Halát
Vankovic – Chovan (36’Hronček), Be-
ňovic (46’ Hronček P.), Dolinský, Kraj-
čovič, Beňovic M., Brnák, Chovan, Vý-
boch, Chovan K., Brnák L.
Kraják – Boroška (58’ Binder), Kruž-

lic, Hudák ml., Žikla, (36’ Vavrík), 
Ferenčík, Kmeť (52’ Cabaník), May-
er (41’ Majerský), Halát, Kozárik 
(75’Baranec, Beňadik) 

Stretnutie prinieslo priemerný 
futbal. 1.polčas bol v réžii našich hrá-
čov, čo využili aj na strelenie dvoch 
gólov a Ďalšie dobré príležitosti ne-
využili. V 2.polčase domáci znížili v 
63’ stav stretnutia, čo ich povzbudi-
lo a o 11’ vyrovnali na konečných 2:2. 
Do konca stretnutia sa už nepresadi-
lo ani jedno mužstvo a tak v posled-
nom stretnutí jesennej časti sa zrodi-
la spravodlivá remíza. FD

Tesné víťazstvo Belanov
Š. Podhradie - B.Belá 2:3 (2:2), 
Lukáč (11m), Hankovič, Durbák
Prokaj – Kupček, Buzalka (37’ Lukáč), 
Javorský, Palášthy, Weiss, Ivanič, 
Hankovič, Selyem, Zelinka, Durbák

V zápase priemernej úrovne boli 
úspešnejší hostia, ktorí si domov 
priviezli 3 body. Po jesennej časti 
tak prezimujú na 3.priečke len zá-
sluhou horšieho skóre za L.Vieskou 
a Rudnom. RK

IV.liga dorast - 11.kolo
Ďalšia strata bodov
B.Štiavnica – Divín 0:1 (0:0)
Szabó – Déneši, Ladický, Ferenčík, 
Malatinec, Petro (58’ Neuschl), Po-
tančok (64’ Zupka), Cibuľa, Pastier, 

Židík, Ďurovič (50’ Ducho) 
Stretnutie prinieslo priemerný 

futbal so zlou koncovkou pre na-
šich hráčov. Počas celého stretnutia 
si naše mužstvo nevypracovalo gó-
lovú šancu. Ani hostia ničím neosl-
nili, no využili jedinú šancu v 78’ a 
tak brali všetky 3 body. FD

III.liga SŽ - 9.kolo
B.Štiavnica - Horehron 0:0

V poslednom stretnutí jesennej 
nenašli naši hráči recept na preko-
nanie súperovej brány a tak sa body 
spravodlivo delili.  FD

III.liga MŽ - 9.kolo
B.Štiavnica - Horehron 6:2 
(4:0), góly: 6x Chovan

1.trieda dorast
Prestavlky - B.Belá 9:0 

1.trieda žiaci
L.Trubín - Š.Bane 5:0 

Malý futbal
B.Belá – Vyhne 1:0, Siládi

Kam na futbal?
IV. liga muži, 23.10., 14:00
Poltár - B.Štiavnica, Š.Bane - Revúca 
IV. liga dorast, 23.10., 11:30
Krupina - B.Štiavnica 

FuDo, Roman Kuruc

Základná škola s materskou ško-
lou Maximiliána Hella vás pozýva 
na futbalový turnaj žiakov druhé-
ho stupňa štyroch krajín (Česko, 
Chorvátsko, Maďarsko a Sloven-
sko), ktorý sa bude konať 22. ok-
tóbra 2011 od 9:00 v športovom 
areály na Štiavnických Baniach.

Program:
9:00 - otvorenie turnaja
13:00 - obed
15:30 - vyhlásenie výsledkov
Partneri:
Schiedel - komíny, s.r.o, K+K sta-
vebná fi rma, Cemix, s.r.o, Penzión 
Slnečnica, Penzión Alžbeta, Hotel 
Sitno, p.Tulipán, p.Štirbl
Kontakt:
Základná škola s materskou školou 
Maximiliána Hella, 045/6929187, 
0905258847

Futbalový 
turnaj štyroch 
krajín
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INZERCIA

Predám auto Fiat Brava 1,4 12V  
59kW. Rok výr. 12.1996, 0905 205 939

Predám stropné a cestné panely s do- 
vozom aj s uložením, 0903 649 835 

Darujem zachovalý kuchynský kre- 
denc za odvoz, tel.č.: 0907 210 373

Predám výbavičku pre dieťatko - kočík  
Tako Natalia – trojkomb., CAM - autose-
dačku vajíčko, stoličku, prebaľovací pult, 
pavúčik Dema, kopec hračiek a obleče-
nia od nar. do 18 mes., 0911 170 591

Lacno predám pojazdný poľský FIAT  
126 P, platná EK a STK a dvojrýchlost-
nú Babetu, tel.č.: 0915 171 136 

Lacno predám elektrický sporák s  
rúrou zn. MORA a rámovú pílu, tel.č.: 
0907 248 908, 0907 527 443

Predám Škodu Favorit, r.v. 1990, 1.3,  
nová autobatéria, zimné gumy na dis-
koch, ťažné zariadenie, 0907 617 123

Predám panelový byt 2 + KK v pô- 
vodnom stave v BŠ, Ul. Mierová. Cena 
30 000 €, bližšie info: mierova13@cen-
trum.sk, (len vážni záujemcovia)

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

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

Predám 2-izbový byt pod Kalvá- 
riou prerobený, cena dohodou, tel.č.: 
0949 116 132

Predám 3-izbový byt, prerobený,  
stred paneláku, nízke mesačné náklady, 
cena: 42 000 €, dohoda možná, prosím 
len vážny záujem, tel.č.: 0911 616 301

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

Predám lukratívny pozemok na  
Richňave 2,5 ha, tel.č.: 0903 649 835

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

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

ZDARMA – predkontrola vozidla pred TK a EK, 
nastavenie svetiel a kontrola geometrie.

Pri absolvovaní kontroly u nás
ušetríte čas aj peniaze.

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

STK-EK
Stanica technickej a emisnej kontroly Banská Štiavnica

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

POŽIADAVKY: 
Kuchár –  výučný list alebo rekvalifi kácia 

(prax nie je nutná)

Čašník –  komunikatívnosť, príjemné 
vystupovanie

PONÚKAME: 
Možnosť 13. platu, stabilný a priateľský 
kolektív, navštevovanie kurzov v oblasti 
gastronómie, stabilná práca s fi nančnou 
istotou.

Spoločnosť ERB – Eduard 
Rada Breweries, s.r.o., prijme 

na pozície

K U C H Á R

Č A Š N Í K

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

Predám 3-izbový byt (68m²) na síd- 
lisku Drieňová, zrekonštruovaný, za-
teplený. Cena dohodou, 0907 105 342

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

Prenajmem nebytové priestory na  
obchod a služby Križovatka 1, tel.č.: 
0905 386 359 

Predám 1-izbový byt na Dolnej ul.,  
zateplený, plastové okná, neprerobený, 
35 m², cena 19 200 €, 0917 402 816

Dám do prenájmu chatku s ornou  
pôdou cca 2 á na Štefultove, tel.č.: 
045/692 92 10 

Kúpim garáž, tel.č.: 0904 480 124 
Predám garáž na Povrazníku. Cena 4  

500 €, tel.č.: 0903 121 901
Kúpim na Jergištólni pozemok alebo  

starý domček al. ruinu, 0914 138 988
Kúpim pozemok do 2 000m² v BŠ,  

tel.č.: 0908 531 348
Prenajmem garáž, garsonku (Križo- 

vatka) a priestor na podnikanie, tel.č.: 
0908 288 582

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

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999


