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InzercIa

Oslavy 20. výročia zápisu 
Banskej Štiavnice do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO

Minulý týždeň sa pre obyvateľov a 
návštevníkov mesta Banská Štiavnica 
niesol v znamení osláv 20. výročia zá-
pisu historického mesta Banská Štiav-
nica a technických pamiatok v jeho 
okolí do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. Nad všetkým poduja-
tiami osláv prevzal záštitu prezident 
SR Ivan Gašparovič. Tento rok sa osla-
vy konali v jeden deň s podujatím Aka-
demici v Banskej Štiavnici 2013.
   Oslavy odštartovali  vo štvrtok 
10.10.2013 v Rytierskej sále na Sta-
rom zámku odborným seminárom s 
názvom Banská Štiavnica – 20 rokov 

svetovým dedičstvom UNESCO. Od-
zneli na ňom prednášky odborníkov 

a osobností k týmto témam: Mgr. Na-
dežda Babiaková:

Akademici v Banskej Štiavnici 2013 foto M.Kríž

•3.str.

Oslavy 20. výročia zápisu
Banskej Štiavnice do UNESCO 

Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov,  §-u 12 odst. 1 a §-u 
13 ods.4a) zvolávam zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Štiavnici na deň 30. ok-
tóbra 2013 (streda) o 13.hod. 
Zasadnutie sa uskutoční v zasa-
dacej miestnosti historickej rad-
nice, prízemie č.dv. 4. Priestor 
pre občanov od 15:00. Srdečne 
pozývame!

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Samospráva mesta si uctí seniorov
„Nazdávam sa, že šťastný je ten 

človek, kto má rád ľudí okolo seba, 
ten, kto dokáže chápať.“

Už tradične v mesiaci októbri, kto-
rý je mesiacom úcty k starším samo-
správa mesta organizuje v pondelok 
21.októbra 2013 v Kultúrnom centre 
v Banskej Štiavnici kultúrno-spolo-
čenské podujatie venované našim se-

niorom. Týmto podujatím s bohatým 
kultúrnym programom chceme pre-
javiť úctu a vďaku za ich prácu v pro-
spech rozvoja  mesta a celej našej spo-
ločnosti. 

Naša vďaka a úcta týmto ľuďom 
nepatrí však len v tento jeden deň, ale 
úcta k seniorom je pre nás vecou trva-
lou za ich dlhoročnú prácu, za ich po-

moc, ich postoje k veciam verejným a  
za láskavé a milé slová, ktoré rozdá-
vajú tým, ktorí okolo nich žijú. Hovo-
rí sa, že to čo dáme životu sa nám raz 
vráti a preto naše postoje k ľuďom by 
mali byť v zhode s touto múdrosťou a 
úcta človeka k človeku by mala byť pre 
nás vecou každodennou, a preto nech 
úcta k týmto našim starším spoluob-

čanom nie je len vecou jedného dňa v 
roku, ale vecou každého nášho dňa. 

Moji milí spoluobčania aj touto ces-
tou, prostredníctvom ŠN vyjadrujem 
Vám svoju vďaku a úctu za Vašu prá-
cu, aktivity, za Váš postoj k životu a k 
nášmu milovanému mestu.

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta  

streda 23.10.2013 od 10:00-17:00
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Čriepok

Spoločnosť Lidl vytvorila 
v Banskej Štiavnici 19 
pracovných miest a podporí 
aktivity miestnych detí.

Obyvatelia či návštevníci Ban-
skej Štiavnice sa dočkajú novej 
predajne potravín.  Spoločnosť 
Lidl otvorí svoju novú filiálku 
na Drevenej ulici v pondelok 
21. októbra 2013 o 7,00 hod. 
Súčasťou slávnostného otvore-
nia bude podpora žiakov miest-
nych základných škôl sumou 
0,50 eur z každého nákupu nad 
10 eur v prvý deň predaja. Vý-
sledná čiastka bude rozdelená 
medzi Základnú školu Jozefa 
Horáka a Základnú školu Joze-
fa Kollára. 
 „Spoločnosť Lidl sa ako spolo-
čensky zodpovedná firma roz-
hodla podporiť žiakov miest-
nych základných škôl. Záleží 
nám na tom, aby deti mali k 
dispozícii veľký výber moder-
ných vzdelávacích a športových 
pomôcok," povedal Tomáš Bez-
ák, hovorca spoločnosti Lidl 
a dodal: "Verím, že nás príde 
podporiť veľké množstvo zá-
kazníkov a v rámci akcie spo-
lu prispejeme školákom čo naj-
vyššou čiastkou."
Slávnostné otvorenie 123. pre-
dajne sa uskutoční za účasti zá-
stupcov mesta Banská Štiavni-
ca, riaditeľov ZŠ Jozefa Horáka 
a ZŠ Jozefa Kollára a zástupcov 
spoločnosti Lidl. Okrem výhod-
ných cenových ponúk čaká na 
všetkých zákazníkov a ich ra-
tolesti počas celého dňa pestrý 
sprievodný program: trampolí-
na, rozdávanie balónikov a roz-
právkových CD, maľovanie na 
tvár, vystúpenie klauna a diva-
delné predstavenie.  Viac infor-
mácií na www.lidl.sk. 

Tomáš Bezák

Otvorenie 
supermarketu 
Lidl v pondelok

Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Riešenie problematiky RLP.  �
15.10.
Pracovná porada k rozpočtu. �
Uskutočnilo sa prvé zasadnutie  �
okrskových volebných komisií 
pre voľby do VÚC.
Pracovné stretnutie s obyvateľ- �
mi Ul. Krčméryho k úprave tej-
to ulice.   
16.10.
Uskutočnilo sa zasadnutie Mest- �
skej rady v Banskej Štiavnici. 
Pracovné stretnutie k cestov- �
ným poriadkom autobusovej 
dopravy.  
17.10.
Príprava rozpočtu pre rok  �
2014.   
18.10.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Riešenie investičných akcií pre  �
rok 2014.

Andrea Benediktyová

Priestupok proti verejnému po-
riadku
Prostredníctvom kamerové-
ho systému bolo zistené, že  dňa 
2.10.2013 o 11.00 hod.   na Ul. F. 
Urbánka v Banskej Štiavnici došlo  
k znečisteniu verejného priestran-
stva. Objasňovaním priestupku  
bol hliadkou MsPo  zistený pácha-
teľ Z.T. z Banského Studenca, kto-
rý znečistenie spôsobil tým, že v 
mieste separovaného odpadu ro-
zoberal chladničku, ktorej časti 
ponechal na tomto mieste. Prie-
stupok bol riešený v zmysle prie-
stupkového zákona v blokovom 
konaní a miesto bolo očistené.    
Priestupok proti verejnému po-
riadku 
Dňa 8.10.2013 o 13.00 hod. bolo ka-
merovým systémom zistené, že v 
parku na Križovatke v Banskej Štiav-
nici dochádza k znečisťovaniu verej-
ného priestranstva neznámou oso-
bou. Po príchode  hliadky MsPo na 
miesto a overení totožnosti bolo zis-
tené, že priestupku sa dopustil J.B. z 
Banskej Štiavnice. Priestupok bol rie-
šený v zmysle priestupkového záko-
na uložením blokovej pokuty a od-
padky priestupca odstránil.  

 Vladimír Kratoš

Pravidlá zverejňovania 
inzercie  a oznamov politic-
kých strán 

počas volebnej kampane 2013 v 
Štiavnických novinách  (ďalej „Pra-
vidlá“) Mesto Banská Štiavnica ako 
vydavateľ periodika Štiavnické novi-
ny týmito Pravidlami určuje v zmys-
le Zákona NR SR č. 303/2001 Z.z. 
o voľbách do orgánov samospráv-
nych krajov a o doplnení Občianske-
ho súdneho poriadku v znení neskor-
ších predpisov a v zmysle VZN Mesta 
Banská Štiavnica č. 1/2006 nasledov-
né: 1. Týmito pravidlami sa určujú 
podmienky zverejňovanie oznamov 
politických strán v Štiavnických novi-
nách v období politickej kampane. 2. 
Pod oznamom sa rozumie akákoľvek 
písomná forma prezentácie politickej 
strany alebo hnutia, ako sú pozvánky 
na stretnutia, reklama, tematicky la-
dené články a rozhovory a pod. 3. Za 
obdobie volebnej kampane sa pova-
žuje obdobie začínajúce 17 dní a kon-
čiace 48 hodín pred začatím volieb. 4. 
Počas obdobia uvedeného v bode 3, 
budú mať politické strany možnosť 
umiestniť v Štiavnických novinách 
oznam v rozsahu maximálne 1 500 
znakov.  5. Oznam nie je možné roz-
deliť na niekoľko častí do viacerých 
čísiel Štiavnických novín a jej celko-
vý rozsah nemôže prekročiť veľkosť, 

uvedenú v bode 4 týchto pravidiel. 6. 
Oznam zadávaný na základe týchto 
Pravidiel je politický subjekt povinný 
objednať, dodať a uhradiť do termínu 
uzávierky, t.j. do 28. októbra 2013, 
pondelok do 14:00 hod. do redakcie 
Štiavnických novín.  Cenník inzer-
cie v Štiavnických novinách je voľne 
prístupný na www.banskastiavnica.
sk, prípadne si ho je možné vyžiadať 
na adrese sn@banskastiavnica.sk.  
7. Uvedený oznam bude následne v 
Štiavnických novinách uverejnený 
dňa 31. októbra 2013.  8. Akýkoľ-
vek oznam v zmysle týchto Pravidiel 
musí byť dodaný v štandardnom for-
máte určenom pre použitie v novino-
vej tlači (pdf, bez orezových značiek).  
9. Redakcia Štiavnických novín ne-
poskytuje pre oznamy v zmysle tých-
to Pravidiel žiadne nadštandardné 
služby, napr. grafickú úpravu a spra-
covanie inzercie. 10. Za oznam uve-
rejnený v zmysle týchto Pravidiel 
nesie plnú zodpovednosť jeho zadá-
vateľ (politická strana alebo hnutie). 
11. Nerešpektovanie týchto pravi-
diel môže viesť k zamietnutiu uve-
rejnenia oznamu na základe pochy-
benia zo strany zadávateľa a nemôže 
byť považované za porušenie horeu-
vedeného zákona a VZN Mesta Ban-
ská Štiavnica.

Michal Kríž
šéfredaktor ŠN

Poďakovanie primátorky mesta 

Volebná kampaň v ŠN

Realita
„Primeraný nie je pomer cien ku 
platom, preto ľudia utekajú za 
hranice chvatom.“ 

Ján Petrík

Rok 2013 je významným rokom 
pre mesto Banská Štiavnica, preto-
že si pripomíname 20.výročie zá-
pisu historického mesta Banská 
Štiavnica a technických pamiatok 
v okolí na najprestížnejší a najexce-
lentnejší Zoznam svetového dedič-
stva UNESCO. V piatok 11.10. sme 
si za účasti osobnej návštevy prezi-
denta SR Ivana Gašparoviča pripo-
menuli toto výročie slávnostným 
zhromaždením. Nielenže prevzal 
prezident SR záštitu nad všetkými 
podujatiami, konanými k 20. vý-
ročiu zápisu, ale aj svojou osobnou 
účasťou zvýraznil svoj vzťah k Ban-
skej Štiavnici a k jej slovenskému a 
medzinárodnému významu. 

Touto cestou by som chcela vy-
sloviť ešte raz úprimné poďako-
vanie všetkým, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom sa zaslúžili o to, 
aby sa Banská Štiavnica dostala 
na Zoznam svetového dedičstva 
UNESCO, všetkým tým, ktorí sa 
počas týchto 20 rokov podieľali a 

podieľajú na obnove, rekonštruk-
cii a rozvoji mesta, alebo akokoľ-
vek inak prispeli a prispievajú k 
jeho zviditeľňovaniu. Rada by som 
sa poďakovala aj všetkým, ktorí 
počas celého roka organizačne za-
bezpečovali všetky podujatia týka-
júce sa osláv 20.výročia zápisu his-
torického mesta Banská Štiavnica 
a technických pamiatok v okolí 
do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO, ako aj tým, ktorí na 
týchto podujatiach vystúpili, alebo 
sa inak na nich podieľali a svojou 
prácou prispeli k tomu, aby všet-
ky podujatia mali zdarný priebeh 
a prispeli k prezentácii celkového 
rozvoja mesta Banská Štiavnica, 
k jeho zviditeľneniu a propagácii 
doma a v zahraničí. 

Drahí spoluobčania ďakujem 
Vám zato, že ste svojou prácou a po-
stojmi prispeli k významnému roz-
voju Banskej Štiavnice. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
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 Význam zápisu historic-
kého mesta Banská Štiavnica a tech-
nických pamiatok v jeho okolí do 
Zoznamu svetového dedičstva UNE-
SCO, PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc.: 
Čo predchádzalo zápisu, prof. RNDr. 
Lásló Miklós, DrSc.: Zo spomienok 
jedného z aktérov prípravných fáz zá-
pisu, Dr. Katalin Kiss: Banská Štiav-
nica ako lokalita UNESCO v Organi-
zácii miest svetového dedičstva, Ing. 
arch.  Katarína Vošková, PhD.: Histo-
rické mesto a stav jeho ochrany po 20 
rokoch,  prof. Ing. arch. Peter Vodráž-
ka, PhD.: O hodnotách urbanizmu 
a architektúry v Banskej Štiavnici, 
PhDr. Jozef Labuda, CSc.: Historic-
ké objekty a technické pamiatky v 
Banskej Štiavnici ako lokalite UNE-
SCO, Ing. Milan Durbák: Technic-
ké pamiatky a stav ich ochrany po 
20 rokoch, Mgr. Mária Čelková: Ob-
jekty Baníckej a lesníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici, Ing. Marian Su-
pek: Tajchy v okolí Banskej Štiavni-
ce, ich doterajšia záchrana, ochrana 
a revitalizácia a prognóza do budúc-
nosti, PhDr. Mikuláš Čelko: Ochrana 
pamiatok v Banskej Štiavnici v minu-
losti, Mgr. Petra Vinařová: Praha a 
UNESCO, Mgr. Elena Kašiarová: Pa-
mäť sveta – (Banské mapy a plány z 
Banskej Štiavnice v registri UNESCO 
Pamäť sveta).
V piatok 11.10.2013 sa o 11:00 hod. 
začal hlavný program osláv slávnost-
ným zhromaždením v kostole sv. Ka-
taríny. Zúčastnil sa ho aj najvýznam-
nejší hosť tohto podujatia – prezident 
SR Ivan Gašparovič. Všetkých prí-
tomných hostí privítali deti z MŠ 1. 
mája krátkym programom. Po sláv-

nostnom príhovore primátorky mes-
ta Mgr. Nadeždy Babiakovej, v kto-
rom poďakovala všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o to, aby sa Banská Štiavni-
ca dostala na prestížny Zoznam sve-
tového dedičstva UNESCO, prezi-
dent vo svojom príhovore vyzdvihol 
úsilie, snahu a prácu mesta, ktoré sa 
od zápisu do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO premenilo na krás-
ne mesto s nezabudnuteľnou atmo-
sférou, Banskú Štiavnicu označil ako 
perlu miest Slovenska a zdôraznil, že 
je hrdý na toto mesto, ako aj na to, 
že je čestným občanom nášho mes-
ta.  Dodal, že Slovensko v zahraničí 
poznajú aj vďaka Banskej Štiavnici 
ako jedinečného mesta.  Po príhovo-
re prezidenta SR odzneli krásne slová 
o Banskej Štiavnici aj v príhovoroch 
Ing. Mariána Supeka, generálne-
ho riaditeľa SVP, š. p.,  Ing. Ľudovíta 
Kaníka, poslanca NR SR, Dr. Józse-
fa Böhma, bývalého dekana Fakulty 
vedy o zemi a inžinierstva Technickej 
univerzity v Miškovci, doc. Ing. Nadi 
Rapantovej, CSc., prodekanky Hor-
nicko-geologické fakulty Vysoké ško-
ly baňské – TU v Ostrave a doc. Ing. 
Jozefa Malika, CSc., prodekana Hut-
níckej fakulty TU v Košiciach.  Potom 
už kostolom zneli hlasy detí, pani 
učiteliek a nástrojov zo ZUŠ Banská 
Štiavnica. Úvodnú a záverečnú pie-
seň slávnostného zhromaždenia za-
spieval spevokol Štiavničan.
Ďalšou časťou programu osláv 20. 
výročia zápisu Banskej Štiavni-
ce do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO bola vernisáž výstavy 
Banská Štiavnica – 20 rokov sveto-
vým dedičstvom UNESCO na Sta-

rom zámku. 
Po vernisáži sa hostia osláv a Aka-
demikov presunuli na trotuár, kde 
sa slávnostne odhalila socha štiav-
nického Náca, ktorého autorom 
je akad. sochár Anton Gábrik. So-
cha bude milovaná aj zatracovaná, 
ale určite sa stane jednou z atrakcií 
mesta, ktorá oživí trotuár ako jednu 
z hlavných tepien centra. 
O 17:00 hod. už priestoru pred rad-
nicou predsedala Mária Terézia s Ta-
deášom Peithnerom, rektori, dekani 
a študenti nástupníckych univerzít 
a fakúlt bývalej Baníckej akadémie, 
aby znova vyhlásila založenie tej-
to slávnej alma mater. Potom pred-
stavitelia nástupníckych univerzít a 
fakúlt slávnostne položili venčeky k 
plastike venovanej Baníckej akadé-
mii. Pri príležitosti osláv 20. výročia 
zápisu Banskej Štiavnice do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO 
položila venček primátorka mesta 
k plastike venovanej Ing. Mariáno-
vi Lichnerovi, CSc. ako iniciátorovi 
zápisu a ako osobe, ktorá venova-
la všetok čas, snahu a úsilie, nielen 
samotnému zápisu, ale aj ďalšiemu 
zviditeľňovaniu Banskej Štiavnice 
na Slovensku a vo svete. Po tomto 
akte sa prítomní sformovali do sláv-
nostného sprievodu a za zvuku ba-
níckych piesní a svetla kahancov a 
faklí prešli do Botanickej záhrady 
do budov bývalej Baníckej a lesníc-
kej akadémie, kde ich vo vestibuloch 
SPŠ S. Mikovíniho a SOŠ lesníckej 
privítali riaditelia týchto stredných 
škôl. Primátorka mesta Mgr. Nadež-
da Babiaková a prof. RNDr. Lázsló 
Miklós, DrSc. vo svojich slávnost-

ným prejavoch na SPŠ S. Mikovíni-
ho sformulovali požiadavku a pri-
sľúbili, že urobia všetko preto, aby sa 
vysoké školstvo zamerané na baníc-
tvo vrátilo do Banskej Štiavnice.  Vo 
vestibule SPŠ S. Mikovíniho vystú-
pili so slávnostnými príhovormi aj 
prof. Gábor Mucsi, prodekan Fakul-
ty vedy o zemi a inžinierstva Tech-
nickej univerzity v Miškovci, doc. 
Ing. Naďa Rapantová, CSc., prode-
kanka Hornicko-geologické fakul-
ty VŠB-TU v Ostrave, doc. Ing. Ju-
raj Gašinec, CSc., prodekan Fakulty 
BERG, TU v Košiciach, Dr. Tamás 
Szabó, prodekan Fakulty materiá-
lového inžinierstva Technickej uni-
verzity v Miškovci. Na SOŠ lesníckej 
vystúpil so slávnostným príhovo-
rom prof. Dr. Ferenc Lakatos, dekan 
Lesníckej fakulty Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni. Po slávnos-
tiach vo vestibuloch sa na Nám. sv. 
Trojice konala 3D videomappingová 
šou, v ktorej sa predstavili najzná-
mejšie dominanty mesta v netradič-
nom digitálnom spracovaní.
Na oslavách sa zúčastnili hostia z 
Banskej Štiavnice, Slovenska i za-
hraničia a niesli sa v dôstojnom du-
chu. Na naše mesto sa v príhovoroch 
zniesli len slová chvály. Už dvadsať 
rokov sa každé vedenie mesta snaži-
lo a snaží udržať a prezentovať Ban-
skú Štiavnicu v čo najlepšom svetle. 
Nerobili a nerobia to pre seba a pre 
cudzích, ale pre obyvateľov tohto 
krásneho a výnimočného mesta, a 
aj v neľahkých obdobiach robili a ro-
bia všetko preto, aby sme tu všetci 
mohli dôstojne žiť.

Henrieta Godová

novInky

•1.str.

Pravidlá vylepovania plagátov počas volebnej kampane

Oslavy 20. výročia zápisu  B. Štiavnice do UNESCO

Pravidlá vylepovania plagátov 
počas volebnej kampane 
do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2013 v meste 
Banská Štiavnica

Pravidlá vylepovania plagátov po-
litických strán a hnutí určuje Vše-
obecne záväzne nariadenie mes-
ta Banska Štiavnica č.1/2006. V 
zmysle uvedeného Všeobecne zá-
väzného nariadenia a Zákona NR 
SR č. 303/2001 o voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov a o dopl-
není Občianskeho súdneho poriad-
ku Z.z. v znení neskorších predpisov 
je Mesto povinne vyhradiť pre všet-
ky politické strany a hnutia rovnaký 

priestor a vytvoriť im rovnaké pod-
mienky na realizáciu svojej kampa-
ne. Kandidujúce politické subjek-
ty sú počas vylepovania plagátov v 
rámci volebnej kampane do VÚC v r. 
2013 povinné riadiť sa nasledujúci-
mi pokynmi: 
1. Mesto poskytne na vylepovanie 
plagátov plagátovacie betónové plo-
chy – skruže, umiestnene v jednot-
livých lokalitách mesta podľa plat-
ného VZN 1/2006; na každú takúto 
plochu si môže kandidujúca strana 
alebo hnutie umiestniť max. 1 ks pla-
gátu formátu A2, alebo väčší počet 
plagátov, ktorých súčet veľkosti ne-
prekročí veľkosť A2. 2. Kandidujúce 
politické strany a hnutia si môžu na 

plochy uvedené v bode 1) bezodplat-
ne a samostatne vylepiť plagáty tak, 
aby nepoškodili, príp. neprekryli už 
existujúce plagáty iných kandidujú-
cich politických subjektov. 3. Vzhľa-
dom na to, že Mesto nie je schopne 
poskytnúť všetkým kandidujúcim 
politickým stranám a hnutiam pri-
meraný a rovnaký priestor v každej 
z propagačných zasklených skriniek, 
uvedených vo VZN 1/2006, Mesto v 
zmysle rešpektovania Zákona NR 
SR č. 303/2001 o voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov a o dopl-
není Občianskeho súdneho poriad-
ku Z.z. v znení neskorších predpisov 
s cieľom zachovania rovnakých prí-
ležitostí neposkytne žiadnemu z 

kandidujúcich subjektov počas vo-
lebnej kampane priestor v spomenu-
tých skrinkách. Dôvodom tohto roz-
hodnutia je zánik časti z uvedených 
skriniek, ako aj fakt, že vzhľadom 
na počet kandidujúcich politických 
subjektov nie je možne v skrinkách 
vyhradiť dostatočný štandardizova-
ný priestor pre oznamy a plagáty. 4. 
Za obdobie volebnej kampane sa po-
važuje obdobie začínajúce 17 dní a 
končiace 48 hodín pred začatím vo-
lieb. 5. V ostatných náležitostiach sú 
povinne politické subjekty rešpek-
tovať VZN Mesta Banská Štiavnica 
č.1/2006.

Ing. Ivana Ondrejmišková
prednostka MsÚ
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Fakty o dohovore o svetovom 
dedičstve, znaku a názvosloví 
súvisiacom s pamiatkami 
svetového dedičstva

16. novembra 1972 Generálna kon-
ferencia UNESCO (Organizácia spo-
jených národov pre vzdelanie, vedu a 
kultúru)  prijíma Dohovor o ochrane 
svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva (Dohovor o svetovom de-
dičstve). Cieľom Dohovoru je ochra-
na nenahraditeľného kultúrneho 
a prírodného dedičstva pred zniče-
ním. Prispieva k prehlbovaniu tole-
rancie, vzájomnej úcty, solidarity a 
medzinárodnej pomoci medzi spo-
ločenstvami, skupinami a jednotliv-
cami a vytvára potrebné inštitucio-
nálne a finančné mechanizmy.  

Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým 
dedičstvom UNESCO – Vii.

V Dohovore sa okrem iného uvá-
dza:
III. Medzivládny výbor na ochranu 
svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva
Článok 8
1. Týmto sa v rámci UNESCO usta-
novuje Medzivládny výbor na 
ochranu kultúrneho a prírodného 
dedičstva výnimočnej svetovej hod-
noty nazývaný „Výbor pre svetové 
dedičstvo“.
Článok 11
2. Výbor založí, bude aktualizovať 
a publikovať pod názvom „Zoznam 
svetového dedičstva“, zoznam vlast-
níctva tvoriaceho časť kultúrneho a 
prírodného dedičstva. 
Výbor pre svetové dedičstvo  v roku 
1977 prvýkrát písomne sformulo-
val Vykonávacie pokyny na reali-
záciu Dohovoru o svetovom dedič-
stve, ktoré na svojich zasadaniach 
odvtedy pravidelne prehodnocuje. 
V nich sa okrem iného uvádzalo:
VII. RÔZNE
A. Používanie znaku svetového de-
dičstva a názvu, symbolu, alebo zo-
brazenia pamiatky svetového de-
dičstva
122. Na svojom druhom zasada-
ní Výbor prijal Znak svetového 
dedičstva, ktorý navrhol Michel 

Olyff. Tento Znak symbolizuje 
vzájomnú závislosť kultúrneho a 
prírodného dedičstva: centrálny 
štvorec predstavuje formu vytvo-
renú človekom a kruh predstavuje 
prírodu, obidva sú vzájomne pre-
pojené. Znak je okrúhly ako svet 
ale súčasne je to symbol ochrany. 
Výbor rozhodol, že sa môžu pou-
žívať dve verzie  navrhnuté umel-
com (Príloha 2) v akejkoľvek farbe 
a veľkosti v závislosti na použití, 
technických možnostiach a zvá-
žení umeleckej podstaty. Avšak v 
praxi zmluvné štáty Dohovoru a 
Sekretariát zvyčajne uprednost-
ňujú pre propagačné aktivity dru-
hú verziu.
123. Pamiatky zapísané v Zozna-
me svetového dedičstva musia byť 
označené Znakom, ktorý však musí 
byť umiestnený tak, aby vizuálne 
nenarušoval danú pamiatku. 
Príloha 2

Celosvetová – Ochrana – Jednota 
– Solidarita – Okrúhly stôl

Dedičstvo – Architektúra – Býva-
nie – Mesto – Skala - Tehla 

Spolupráca – Výmena – Dialóg – 
Ľudské tváre 

Miron Breznoščák

  

 

Po 22. zasadaní Výboru pre sveto-
vé dedičstvo v decembri 1998 sa 
vo Vykonávacích pokynoch na re-
alizáciu Dohovoru o svetovom de-
dičstve uvádza:

VII. RÔZNE
A. Používanie Znaku svetového 
dedičstva a názvu, symbolu, ale-
bo zobrazenia pamiatky svetové-
ho dedičstva
127. Na svojom druhom zasadaní 
Výbor prijal Znak svetového dedič-
stva, ktorý navrhol Michel Olyff. 
Tento Znak symbolizuje vzájom-
nú závislosť kultúrneho a prírod-
ného dedičstva: centrálny štvo-
rec predstavuje formu vytvorenú 
človekom a kruh predstavuje prí-
rodu, obidva sú vzájomne prepo-
jené. Znak je okrúhly ako svet ale 
súčasne je to symbol ochrany. Vý-
bor rozhodol, že Znak navrhnutý 
umelcom (Príloha 2) sa môže pou-
žívať v akejkoľvek farbe a veľkosti 
v závislosti na použití, technic-
kých možnostiach a zvážení ume-
leckej podstaty. Znak musí vždy 
obsahovať text „World Heritage. 
Patrimone Mondial“. Miesto, kde 
sa nachádza „Patrimonio Mun-
dial“ sa môže využiť na jeho pre-
klad do národného jazyka krajiny, 
kde sa Znak používa.
128. Pamiatky zapísané v Zozna-
me svetového dedičstva musia byť 
označené Znakom spoločne s lo-
gom UNESCO, ktoré však musia 
byť umiestnené tak, aby vizuálne 
nenarušovali danú pamiatku.. 

Príloha 2

Organizácia Miest  Svetového 
Dedičstva
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Nová výstava na Starom zámku  
Banská Štiavnica - 20 rokov 
svetovým dedičstvom UNESCO

Ktosi múdry raz povedal, že ľud-
ská pamäť je krátka, a preto si tre-
ba pripomínať významné historické 
medzníky, aby sme nezabúdali na 
svojich predchodcov a na minulosť. 
V tomto duchu sa uskutočnili aj mi-
nulotýždňové oslavy (pestré spek-
trum podujatí) pri príležitosti 20. 
výročia zápisu historického mes-
ta Banská Štiavnica a technických 
pamiatok v jeho okolí do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO. 
Záštitu nad nimi prevzal prezident 
SR J.E. Ivan Gašparovič, ktorý sa aj 
osláv osobne zúčastnil. Mestská sa-
mospráva i obyvatelia mesta si tak 
pripomínajú i časy bývalej slávy naj-
významnejšieho baníckeho mesta 
na Slovensku, od pamätného dátu-
mu 11.12.1993 v kolumbijskej Car-
tagene, pravidelne každých päť ro-
kov. Nie inak tomu bolo aj tentoraz, 
kedy sa k výročiu priradilo i ďalšie-
775. výročie udelenia mestských 
výsad Banskej Štiavnici (1238). Ním 
sa mesto zaradilo medzi najstaršie 
mestá nielen na Slovensku(Trna-
va), ale i v Európe. Jej mestské i ba-
nícke privilégiá sa stali vzorom i pre 
ostatné banské mestá na Sloven-
sku, napr. Banskú Bystricu (1255).
Jedinečná architektúra mesta, vzác-
ne technické pamiatky (povrchové 
dobývky, šachty, štôlne, ťažné veže, 
jazerá), zachovalá okolitá príroda s 
vysokými kopcami a vencom lesov, 
to všetko spolu robia neopakovateľ-
nú podobu Banskej Štiavnice. Tá sa 
vytvárala v priebehu minulého ti-
sícročia a za svoj vznik vďačí boha-
tým náleziskám zlata a striebra ako 
aj usilovnej a ťažkej práci baníkov a 
hutníkov. Mesto v svojom historic-
kom čase prežívalo obdobia vzos-
tupov ale i pádov, pohybujúc sa na 
pomyslenej sínusoide vlastného 
osudu.  Zlatým vekom sa stalo ob-
dobie polovice 18. storočia, v nad-
väznosti na rozvoj banskej vedy, 
techniky, unikátnemu vodohospo-
dárskemu systému a založeniu Ba-
níckej akadémie v meste.(1762)Aj 
tento aspekt priniesla nová výsta-
va , sprístupnená 11.10. v priesto-
roch Starého zámku. Jej poslaním 
bolo opäť po piatich rokoch (2008, 
objekt Berggerichtu) priblížiť  náv-
števníkom slávnu banícku históriu 
od stredoveku po súčasnú podobu 
mesta, s dôrazom na úspechy za po-
sledných 20 rokov. Výstava  je ko-

lektívnym dielom viacerých odbor-
níkov z múzea i mesta ,skladá sa z 
5 tematických častí: história mesta 
(M.Čelková), iniciatíva, ktorá pred-
chádzala zápisu  B. Štiavnice na 
Zoznam svetového dedičstva UNE-
SCO a cesty mestskej samosprávy 
po svete ako aj získané ocenenia, 
mapa sveta  s lokalitami UNESCO, 
symbolika svetového dedičstva 
(Dr.M.Breznoščák), technické pa-
miatky v meste a okolí (Ing.M.Som-
bathyová, Mgr.P.Jancsy) a tiež pre-
zentácia banských máp z majetku 
Štátneho ústredného banského ar-
chívu, zapísaných v roku 2007 v do-
kumentačnom centre ako Pamäť 
sveta( Mgr.E.Kašiarová). V tom-
to roku sa pri výstavnom podujatí 
zvolila pri prezentácii jednotlivých 
celkov moderná forma farebne od-
líšených banerov ( grafický návrh a 
úprava banerov  L.Chmelíček), do-
plnená aktuálnymi zbierkami v pia-
tich vitrínach. (ocenenia zo zahra-
ničných ciest samosprávy, minerály, 
baníckej nástroje, kahance, dreve-
né plastiky, medaile, obrazový ma-
teriál...). Nakoľko v roku 1993 spo-
lu s B.Štiavnicou boli zapísané na 
Zoznam svetového dedičstva UNE-
SCO aj ďalšie dve lokality- Spišský 
hrad s okolím a Vlkolínec, časť vý-
stavy je venovaná aj im. Projekt  s 
výtvarno-priestorovým riešením 
výstavy realizovala Ing.arch.I.Cho-
vanová, ktorá sa od začiatku podie-
ľala aj celkovom farebnom riešení. 
Realizáciu panelov a vitrín previed-
li Ing. Piliar a p. Šorek. Organizá-
ciu celého projektu zabezpečovala 
Bc. Henrieta Godová. Takto kon-
cipovaná výstava mala od začiatku 
ambície putovnej výstavy po part-
nerských mestách i v centrále Eu-
rópskej únie.  V súčasnosti repre-
zentuje 43 banerov s množstvom  

obrazového materiálu a vysvetľu-
júcim textom v slovensko-anglic-
kej mutácii.  Slávnostnej vernisáže 
výstavy sa zúčastnila s príhovorom 
p. primátorka mesta Mgr.N.Babi-
aková, p. riaditeľ múzea Dr.J.Lab-
uda,CSc., ako aj početné delegácie 
nástupníckych baníckych vysokých 
škôl z Maďarska a Česka, hos-
tia osláv a početná kultúrna verej-
nosť. Vyslovujeme nádej, že sa vý-
stava stane vhodnou príležitosťou k 
návšteve žiakov a študentov základ-
ných a stredných škôl v rámci hodín 
dejepisu, dejín umenia, ako aj náv-
števníkov mesta a Starého zámku. 
Prináša zamyslenie nad slávnou mi-
nulosťou, dvadsaťročnou prítom-
nosťou a nádejou do budúcnosti. 
Výstava na Starom zámku je prí-
stupná verejnosti denne od stredy 
do nedele od 8-16. hod. a potrvá do 
konca roka 2013. Deň pred oficiál-
nymi oslavami 10.10. sa na Starom 
zámku uskutočnil aj odborný semi-
nár, na ktorom vystúpili  prednáša-
telia z viacerých oblastí, ktorí po-
dávali vo svojich príspevkoch živé 
pohľady ako na urbanizmus a pa-
miatky mesta, jeho vzácnu histó-
riu, ochranu kultúrneho dedičstva, 
unikátny vodohospodársky systém 
a jeho záchranu pre budúce generá-
cie,  jedinečné zbierky v múzeách 
a archívoch, ktoré tvoria neoddeli-
teľnú súčasť  kultúrneho dedičstva, 
tak viacerí  prednášajúci spomínali 
na náročné obdobie pred udelením 
zápisu( štvorročné), spracovanie 
množstva prípravných materiálov, 
ktoré v konečnom dôsledku viedli  
k vyhláseniu Banskej Štiavnice za 
lokalitu UNESCO. Žiaľ, že seminár 
mal slabú propagáciu a nenašiel zá-
ujemcov z radov obyvateľov mesta, 
ktorým bol adresovaný.

Mária Čelková

Otvorenie výstavy na Starom zámku  foto M.Kríž

Kam v BŠ a okolí? 
(17.10.-25.10.)
17.10. Tvorivé dielne v Divnej 
pani Maľovanie tričiek. Vytvor-
te si originálne tričko! Kavia-
reň Divná pani, vstup: 3 €, od 
17:00.  
Štiavnický Oktoberfest v Art Cafe 
17.10. Antico Moderno (Veselý 
Dusík)
17.10. Živá Štiavnica
Stretnutie aktívnych ľudí zo Štiav-
nice.  Art Cafe, 17:00. 
18.10. Octoberfestband koncert
Art Café, 18:00 – 22:00.
18.10. Prezentácia knihy: Mŕtvy 
na Pekelnom vrchu. Kniha štiav-
nického spisovateľa  Juraja Čer-
venáka. 
Kultúrne centrum, 18:00. 
18.10. Vernisáž výstavy fotografií 
Mariana Garaia
Výstava potrvá do 3.11.2013. 
Vstup voľný. Trotuar Cafe, 
A.Kmeťa 14, 18:00
18.10. Kino: Post Tenebras Lux
Projekt 100, 2012, far., 120 min.. 
Kino Akademik, 18:30, vstup 2,50 €
18.10. Narodeninová party clubu 
Pražovňa!  s DJ AQUA a hosťom 
Michalom Chrenkom. Pražovňa, 
21:00, vstup 3 €.  
19.10. Vladimír Václavek:  Nevi-
ditelný svět, šamanská pohádka 
pro duši. Predstavenie novej kni-
hy s hudbou.
Antikvariátik, 18:00.
19.10. Koncert: Ivana Mer
Éterické piesne inšpirované mo-
rom, živlami a vnútornými svetmi 
duše. Art Cafe, vstup: 3 €.
19.10. Country zábava 
Hrajú Sitnianski vlci. 
Meštianska krčma, 20:00. 
20.10. Šarkaniáda
Šarkany, koníky,sokoliari, maľo-
vanie na tvár, tvorivé dielne. 
Lúka pod Kalváriou, 11:00-16:00. 
20.10. Kino: Krajinka. Filmy z 
padláša. ČR/SR, 2000, 110 min.  
Kino Akademik, vstup zdarma, 
17:30. 
25.10.- 27.10. VIII. Medzinárod-
né sympózium Jána Albrechta: 
Filozofické koncepcie v hudbe 
a umení. HUAJA, Botanická 2, 
www.huaja.org
22.10. Vinocentrum: Degustácie 
vín 2013 z odrody Rizling Vlašský 
a jeho variácie.  Rezervácia: 0904 
109 229, vstupné 10 €.  Vinocen-
trum, Kammerhofská 2, 19:00.
23./25.10. Dielnička v Kammer-
hofe  Smaltovaný šperk, vstup:  
1,50 - 4 €. Kammerhof, 14:00-
16:00. 

Región Banská Štiavnica
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Štiavničania majú Náckovu sochu Anketa - Ako sa Vám páči 
Náckova socha?

 ,,Nácka majú ľudia radi, preto som 
dúfala, že si ho budú smieť objať 
okolo pleca  a odfotogafovať sa s 
ním ako so starým kamarátom.“ 
Valéria P.
,,Mne sa celkom páči, Nácko pat-
rí do Štiavnice, ale podľa mňa by 
viac zapasoval ku vchodu do štôl-
ne Glanzenberg, oproti Karabelly-
mu.“ Jozef  M.
,,Ksichtík má zlatý, taký šibalský, 
len prečo je taký vychudnutý, ne-
borák?“ Anna G.
,,Ja tiež zastávam názor, že humor 
je korením života a schopnosť ve-
dieť sa zasmiať aj v ťažkých situ-
áciách, či na vlastnej hlúposti, je 
tiež krásna danosť. Náco je symbo-
lom práve toho humorného z vlast-
nej biedy sa smejúceho postoja. V 
,,UNÁCKO“ sme ale preto, že pre-
došlé generácie Štiavničanov robili 
nadčasové rozhodnutia. Táto socha 
môže mať ambíciu byť jedine lac-
nou turistickou atrakciou, preto by 
som ju okamžite zosadil z piedestá-
la na zem, medzi ľud, aby sa s ňou 
mohli turisti fotiť.“ Norbert P.
,,Žiadna sláva, veď vyzerá ako 
bezdomovec! Dnes som tú sochu 
videl prvýkrát a len som zalomil 
rukami.“ Ján S.
,,Ďakujem za otázku. Som veľmi 
rád, že socha nášho Nácka bola ve-
rejnosti predstavená a aj pokrstená 
rudou zo základu Banskoštiavnic-
kej baníckej akadémie (Fritzáku), 
rudu som osobne priniesol a ná-
sledne pokrstili. S čím absolútne 
nesúhlasím, je umiestnenie sochy, 
treba ju posunúť o 2 metre vľavo 
a rozhodne dole z podstavca. Čím 
skôr, tým lepšie, tento názor nie je 
len môj.“ Vladimír P.
 „Najskôr som si myslel, že Nácko-
va socha bude umiestnená na Tro-
jici za fontánou, ale teraz som rád, 
že tam nie je.“ František M.
,,Socha je krásna, len sa mi zdá 
taký útly ako 13 ročný chlapec, 
ale už som bola poučená, že on 
bol maličký.“ Leika S. 
,,Mne prekáža, že je v strede 
chodníka, posunul by som ho nad 
schodište, ale až k okrajovému zá-
bradliu. Inak je to milé oživenie.“ 
Milan L.
,,Štiavnický Nácko je len náš, tak 
ako Salamander, ako mnoho úžas-
ných jedinečností tohoto mesta.
Podľa mňa by si Nácko zaslúžil po-
dobu pána Jožka Osvalda, ktorý ho 
stvárňuje úplne úžasne.“ Mária D.

Janka Bernáthová

Dňa 11.10.2013 sa uskutočnilo 
na štiavnickom trotuári 
odhalenie sochy štiavnického 
Nácka za prítomnosti vyše 
stovky osôb, medzi ktorými 
nechýbali ani Mgr. Nadežda 
Babiaková, primátorka mesta, 
Ing. Ľudovít Kaník, poslanec 
NR SR a autor sochy, ak. 
sochár Anton Gábrik z Modry – 
Harmónie. 

Po úvodnej piesní „Stávaj Handzo 
hore“ v podaní spevokolu Štiavni-
čan a príhovore pani primátorky, 
nasledoval príhovor Ing. Richarda 
Kaňu, predsedu Banskoštiavnicko-
hodruškého baníckeho spolku, kto-
rý v jeho neprítomnosti predniesol 
Ing. Milan Durbák. Príhovor ob-
sahoval aj nasledovné: „Dnešným 
dňom došlo k naplneniu myšlienky 
Ing. Mariána Lichnera, CSc., býva-
lého dlhoročného primátora Ban-
skej Štiavnice, na osadenie sochy 
štiavnického Nácka v centre mes-
ta na štiavnickom trotuári, ktorú 
vyslovil dňa 13. apríla 2005 v ka-
viarni Libresso na 1. ročníku hu-
moristického podujatia „Náckova 
Štiavnica“. Mená hlavných tvorcov 
viacerých svetových a európskych 
prvenstiev v odbore  baníctva, hut-
níctva, prírodných vied a školstva 
sa stali súčasťou archívov, publiká-
cií a mnohých encyklopédií. Z viac 
tisíc mien obyčajných štiavnických, 
hodrušských, piarskych, belian-
skych  a vyhnianskych baníkov a 
ich rodinných príslušníkov, ktorí sa 
podieľali na tvorbe slávnej baníckej 
histórie Banskej Štiavnice a jej oko-
lia, však v nich nájdeme len málo-
ktoré. Také mená však sú a jedným 
z nich je aj meno Nácko, slangový 
výraz krstného mena Ignác, kto-
ré v kalendári pripadá na 31. júla. 
A práve toto meno Nácko sa stalo 
symbolom jednoduchého, dobro-
myseľného a veselého baníka, kto-
rý v sebe stelesňuje vážne i veselé 
stránky života viacerých generácií 
baníkov. Štiavnický Nácko síce nie 
je konkrétnou postavou, traduje sa 
však, že sa narodil v Hodruši, o čom 
svedčí aj pamätná tabuľa, osadená 
na jeho rodnom dome v roku 2005 
a neskôr žil v Štiavnici, čo doku-
mentuje aj pamätná tabuľa z roku 
2010 na dome, v ktorom žil na Hor-
nej Resle. Postava Nácka sa stala 
neoddeliteľnou súčasťou vystúpe-
ní viacerých interpretov štiavnic-
kých vtipov, špásov a príbehov, z 

ktorých vynikajú dvaja. Prvým bol 
Jozef Vášáry (1915-1973), stredo-
školský profesor a ľudový rozprá-
vač, ktorý od roku 1953 do roku 
1973 vo vyše tisíc verejných vystú-
peniach prezentoval Náckove vti-
py. Druhým je Jozef Osvald (nar. 
1936), banský technik, ktorý ako 
prvý stvárnil aj postavu štiavnické-
ho Nácka v podobe s fúzmi, červe-
ným nosom (údajne od pálenky), s 
klobúkom, károvanou košeľou, laj-
blíkom, károvanými nohavicami, 
ošliadrom (baníckou zásterou) na 
zadnej strane nohavíc,  vreckovými 
hodinkami, fajkou, bakuľou a ces-
tovným kufrom.  V roku 2005 vy-
hlásilo Mesto Banská Štiavnica ve-
rejnú zbierku na uvedenú sochu, 
doteraz sa vyzbieralo niečo vyše 7 
500 €. Do uvedenej zbierky prispe-
lo viacero právnických a fyzických 
osôb. Najvyššími príspevkami uve-
denú myšlienku podporili nasle-
dovné subjekty: Delta Company, 
a.s. Bratislava (zásluhou Dr. Milana 
Augustína), Hotel Grand-Matej (vý-
ber na Maškarných báloch), banícky 
spolok (výber na baníckych plesoch 
a Náckovych pochodoch) a viaceré 
banské organizácie. Vďaka patrí aj 
fyzickým osobám za drobnejšie prí-
spevky: Ing. Richard Kaňa,  Jozef 
Osvald, Ing. Marián Lichner, Ing. 
Erik Sombathy, RNDr. Karol Ober-
nauer, Ing. Eichler, Alžbeta Hala-
jová, Ing. Talaj,   Ing. Ladislav Lac-
ko, Milan Kubinský, p. Holanová, 
ako aj ďalším nemenovaným fyzic-
kým osobám za  príspevky do po-
kladničiek umiestnených v meste. 
Osobitné poďakovanie však priná-
leží Mestu Banská Štiavnica, kto-
ré zabezpečilo dofinancovanie so-
chy z vlastných zdrojov. Na záver 

vyslovujem presvedčenie, že Nác-
kova socha isto prispeje k ďalšiemu 
zatraktívneniu historického jadra 
nášho mesta a želanie, aby jej plas-
tová kópia bola osadená v Hodru-
ši.“. Potom už nasledovalo vlastné 
odhalenie sochy, ktoré spoločne vy-
konali pani primátorka a J. Osvald, 
ktorý potom prítomných potešil 
priehrštím náckovských vtipov. Po 
piesni „Išla Pepa z ringu“ sa účast-
níci presunuli na podujatie „Akade-
mici v Banskej Štiavnici“.  
   Ešte v ten istý deň však bola 
predsedovi baníckeho spolku do-
ručená depeša štiavnického Nácka 
s nasledovným obsahom: „Dôraz-
ne žiadam, aby som bol zosadený 
z  piedestálu, na ktorý ma posta-
vil autor sochy, jej osadením  na 
87 cm  kamenný podstavec, mylne 
sa domnievajúc, že keďže som po-
stavy malej, mal by som vyčnievať  
nad všetkými okoloidúcimi. To si ja 
však neželám, nakoľko chcem, aby 
sa Štiavničania, ako aj návštevníci 
nášho mesta  so mnou stretávali, 
ako s každou inou osobou ... 
Zdar Boh!“.    

Milan Durbák

Odhalenie sochy štiavnického Nácka  foto M.Kríž
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

SPŠ Samuela  Mikovíniho 
privítala prof. Dr. Viliama 
Kriváňa, svetovú kapacitu v 
oblasti analytickej chémie.

September – mesiac návratov. Do 
náručia svojej alma mater sa vra-
cajú čerství maturanti i absolven-
ti z čias dávno minulých. Prof. 
Dr. V. Kriváň chcel ukázať svojim 
vnúčatám, svojej rodine, mies-
ta, ktoré sa vryli do jeho srdca a 
ovplyvnili aj jeho profesionálne 
smerovanie. Svoju návštevu ohlá-
sil u riaditeľa školy Ing. Jána Tot-
koviča  a v riaditeľni školy zaspo-
mínali na osobnosti školy a časy 
chemické. Pán profesor , čerstvý 
osemdesiatnik /nar. 1933 /, s du-
šou mladíka, viditeľne pookrial. 
Jeho spomienky neodvial vietor. 
Neuveriteľnou slovenčinou /od r. 
1967 žije v Nemecku / sa rozhovo-
ril : „Svoju story  vám musím po-
rozprávať, možno by ju mali po-
čuť aj vaši žiaci...Narodil som sa 
v chudobnej viacdetnej rodine v 
Sklených Tepliciach, kde som vy-
chodil ľudovú školu  .Moja sestra 
žila v Handlovej, kde som navšte-
voval meštianku a dvaja profe-
sori, ruskí emigranti, presvedčili 
mojich rodičov, aby mi umožni-
li ďalšie štúdiá. Prihlásil som sa 
na chemickú. Denne som dochá-
dzal a neraz sa mi prihodilo, že 
som zaspal ,žiadny ďalší autobus 
nešiel , a tak som cestu do Štiav-
nice meral pešo alebo na bicykli. 
Na chemickej učili úžasní učite-
lia : prof. Samuel Stankoviansky, 
Elemír Kubíni, prof. Jozef Vášáry,  
Zolo Záborský. Riaditeľ S. Stan-
koviansky mi vštepil také zákla-
dy chémie a svojím neopakovateľ-
ným ľudským prístupom vo mne 
vzbudil zápal, ktorý ma sprevádza 
po celý môj profesionálny život. V 

3. ročníku si 
ma zavolal a 
vraví mi : „Kri-
vánko, dostal 
som takúto 
žiadosť, /písal 
sa rok 1951/, 
v istej továr-
ni našli v para-
dajkách vyso-
ký obsah olova 
a cínu a my ho musíme stanoviť 
!“ Po maturite som pokračoval v 
štúdiu na SVŠT v odbore analytic-
ká chémia. Po jej absolvovaní som 
zostal ako asistent a venoval som 
sa aj výskumu. Naraz som dostal 
pozvanie z   Viedne od prof. Bró-
du, kde mi ponúkli možnosť  šti-
pendijného pobytu na Univerzite 
vo Freiburgu.  Tak sa začala moja 
dobrodružná púť, ktorá mala tr-
vať 2 roky, len toľko mi povolili 
z bývalého pracoviska . Ja, mla-
dý človek, ktorý nevedel slovka 
po anglicky, som sa zrazu ocitol 
v nukleárnom centre a prvýkrát 
som videl cyklotrón.  Po vstupe 
vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR 
ma kontaktoval nemecký novi-
nár, aby som sa vyjadril. Nuž som 
vyjadril svoj názor, východní Ne-
mci ho reprodukovali a ocitol som 
sa na čiernej listine. Mal som azy-
lový pas, dostal som vyrozume-
nie, že sa do 2 týždňov aj s rodi-
nou musíme vrátiť. Napriek svojej 
láske ku Slovensku, k jeho ľuďom 
, som sa rozhodol zostať. Navy-
še onedlho som dostal pozvanie 
vystúpiť so svojím referátom na 
konferencii v Paríži. Pripravoval 
som sa 4 mesiace, nepoznal som 
dňa ani noci, ale moja účasť bola 
podmienená súhlasom minister-
stva vnútra v Bonne. Navyše Ne-
mecko nebolo vtedy členom OSN. 
Napokon som povolenie vycesto-

vať dostal a moju prednášku oce-
nili významní európski chemi-
ci. Po mojom návrate sa rozkrútil 
kolotoč okolo nemeckého občian-
stva, na ktoré sa čakalo 10 rokov 
! Moja manželka , tiež chemička, 
sa dovtedy venovala deťom, stá-
la pri mne a rozhodli sme sa zo-
stať. Museli sme legalizovať náš 
pobyt, len kolky na úradné listiny 
nás takmer zruinovali. Po mno-
hých váhaniach som prijal pozva-
nie od prof. Tölga viesť Rádioana-
lytické laboratórium na Inštitúte 
Maxa  Plancka  v Sttutgarte. Ne-
skôr som sa dozvedel , že na Uni-
verzite v Ulme potrebujú človeka. 
Zúčastnil som sa konkurzu , na 
ktorý prišlo 35 uchádzačov. Vy-
brali nás 5 a prešli sme verejným 
konkurzom, ktorý bol objektívny, 
nikoho som tam nepoznal. Skoro 
som spadol zo stoličky, keď som 
začul svoje meno. Stal som sa ria-
diteľom Ústavu analýzy vysoko-
čistých materiálov na Univerzite 
v Ulme." Cena, ktorú musel  prof 
.Dr. Viliam Kriváň zaplatiť, bola 
privysoká. Musel opustiť Sloven-
sko –krajinu, ktorú miloval na-
dovšetko. Dnes ju hrdo  ukazuje 
svojim vnukom. Spolu sa vybra-
li po stopách mladosti a stredo-
školských štúdií na Vyššej štát-
nej  priemyselnej škole chemickej 
v Banskej Štiavnici.

Beáta Chrienová

Vzácna návšteva na SPŠ S. Mikovíniho

V dňoch 29. septembra až 5. ok-
tóbra 2013 sa v južnom Tirolsku, 
v meste Bozen (Bolzano), uskutoč-
nilo už 12. Erbesymposium, veno-
vané banskej histórii, archeológii, 
geológii, archívnictvu ... Organi-
zátorom podujatia bolo Prírodo-
vedné múzeum v Bolzane. Stretli 
sa tu odborníci na banícku histó-
riu z celého sveta (Kanada, Rus-
ko, USA, Čína, Nemecko, Talian-

sko, Rakúsko...), pričom Banskú 
Štiavnicu a SR reprezentovali aj E. 
Kašiarová (ŠÚBA), M. Čelková (dl-
horočná zamestnankyňa SBM) a J. 
Labuda (SBM). Okrem prednášok 
sme mohli absolvovať 2 zaujíma-
vé exkurzie – geologická exkurzia 
v blízkych dolomitoch a montán-
na exkurzia do Villanders (baňa 
na meď, kostol s okennými vitrá-
žami a banskými motívmi). V zá-

vere sympózia sa uskutočnila dis-
kusia o mieste konania budúceho 
13. Erbesymposia, kde po hlaso-
vaní zvíťazil jednoznačne záujem 
o Banskú Štiavnicu. Týmto sa do-
stalo Banskej Štiavnici a SR pozi-
tívneho hodnotenia, ale aj zodpo-
vednosti – dôstojne pripraviť 13. 
Erbesymposium o dejinách baníc-
tva vo svete v roku 2015.

Jozef Labuda

Erbesymposium v Bozen (Bolzano)

Poďakovanie
Chcem prostredníctvom ŠN, kto-
rých som bol svojho času častým 
prispievateľom, vysloviť poďakova-
nie a uznanie POS v Banskej Štiav-
nici, ktoré v utorok, 8.októbra t.r.v 
ev. kostole predviedlo dokumentár-
ne literárno-hudobné pásmo SOĽ 
SLOVIENSKEHO CHLEBA.  Ko-
lektív pod vedením profesorky Má-
rie Petrovej predstavil v ňom genézu 
misie vierozvestov Cyrila a Meto-
da ako aj okolnosti vzniku spisovnej 
slovenčiny pri 130 výročí tejto uda-
losti. Program bol prezentovaný na 
vysokej profesionálnej úrovni a jeho 
záznam by veľmi vhodne poslúžil 
nielen k výučbe na školách, ale aj k 
vlasteneckej výchove. Osobne som 
rád, že som znova v meste pod Sit-
nom zažil sviatočnú chvíľu vo všed-
nom dni na umeleckej úrovni. Vďa-
ka ! Daniel Šovc

Pozvánka
Aikido klub Banská Štiavnica Vás po-
zýva na pravidelné kurzy bojových 
umení Jiu-Jitsu, Grappling a Muay 
Thai. Každý pondelok a stredu od 
17:00 – 18:00 (Jiu Jitsu, Grappling) 
a 18:00 – 19:30 Thai Box v telocvič-
ni SPŠ S. Mikovíniho v B.Štiavnici. 
Bližšie info: 0915 876 661.

Výstava
Slovenský zväz záhradkárov, Zá-
kladná organizácia Štefultov ozna-
muje svojim členom aj nečlenom, 
že dňa 26.a 27.10.2013 sa bude ko-
nať výstava ovocia, zeleniny a kve-
tov v dome záhradkárov na  Šteful-
tove (bývalá pošta na Štefultove). 
Vzorky označené menom môžete 
dňa 25.10.2013 od 15:00 – 20:00 
hod. do domu záhradkárov na Šte-
fultove (bývalá pošta na Štefulto-
ve). Uvítame aj vzorky, ktoré sú nie-
čím zaujímavé, alebo aj aranžmány 
vlastnoručne vytvorené. Bližšie info 
na: 0908 967 012 – p. Molčanová, 
0903 705 598 – p.Adamský, 0911 
543 259 – p.Fáber, 0903 250 921 – 
p. Mojžišová. Výstava bude otvore-
ná pre verejnosť 26.10. od 12:00 – 
19:00 hod. a 27.10. od 10:00 – 13:00 
hod. Ukončenie výstavy a vyhláse-
nie výsledkov o 14:00 hod. 

  SZZ ZO Štefultov  
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Hovädzie na 
cibuli
Potrebujeme:
2 cibule, nakrájané nadrobno
2 lyžice bravčovej masti
400 g hovädzieho mäsa zo steh-
na, nakrájané na kocky 
1 lyžička mletej červenej papri-
ky
1 lyžička rasce
mleté čierne korenie
soľ
Postup:
Cibuľu opražíme na rozohriatej 
masti, pridáme mäso a za stá-
leho miešania opražíme. Potom 
osolíme, okoreníme, poprášime 
mletou paprikou, rascou, pre-
miešame a podlejeme horúcou 
vodou. Prikryjeme a pri miernej 
teplote dusíme domäkka. Mäso 
podávame s ryžou alebo so ze-
miakovými knedľami. 

Dobrú chuť!

Minulý rok sme si v našom 
meste pripomenuli 250. 
výročie založenia banskoštiav-
nickej Akadémie.

K tomuto jubileu vyšla aj publi-
kácia bývalého pracovníka Štát-
neho ústredného banského ar-
chívu Petra Konečného, ktorý v 
súčasnosti pôsobí na Historickom 
ústave Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave a na Univerzite Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici. Kni-
hu vydalo vydavateľstvo Banská 
agentúra v Košiciach a jej vyda-
nie podporili mesto Banská Štiav-
nica, Slovenská banská komora a 
Zväz hutníctva, ťažobného prie-
myslu a geológie. Publikácia 250. 
výročie Banskej a lesníckej aka-
démie v Banskej Štiavnici pritom 
prezentuje výsledky najnovších 

výskumov autora a je boha-
to ilustrovaná obrazovými 
prameňmi k dejinám tejto 
významnej vysokej školy.
Tejto knihe sa Slovenská 
historická spoločnosť roz-
hodla udeliť cenu pre naj-
lepšiu historickú publikáciu 
za rok 2012, a to v kategórii 
populárno-vedecká práca. V 
odôvodnení výbor udeľujú-
ci Cenu SHS vyzdvihol tiež 
fakt, že kniha vyšla nielen 
v slovenskom jazyku, ale aj 
v nemeckej a anglickej ja-
zykovej mutácii, čím môže 
plniť svoju popularizač-
nú funkciu aj v širokom zahrani-
čí. Odovzdávanie prestížnej ceny 
sa konalo 26. septembra 2013 v 
priestoroch Univerzitnej knižni-
ce v Bratislave, v rámci podujatia 

História Magistra. K získaniu tej-
to prestížnej ceny ocenenému sr-
dečne blahoželáme a prajeme mu 
do jeho ďalšej tvorivej práce veľa 
úspechov. Michal Kríž  

Prestížna cena pre Štiavničana

Pred 120 rokmi zomrel geológ 
európskeho významu, 
dlhoročný riaditeľ Ríšskeho 
cisársko-kráľovského geolo-
gického ústavu vo Viedni.

 Rodák z Beckova, člen rodiny so 
silným národným cítením, štu-
dent Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici, za jeho zásluhy si pred-
stavitelia mesta Banská Štiavnica 
a múzea zvolili v roku 1927 jeho 
meno do názvu vtedy už druhej 
muzeálnej inštitúcie. Banské mú-
zeum D. Štúra, v dnešnej budove 
Berggerichtu (Informačná kance-
lária) na Námestí sv. Trojice, tak 
existovalo až do roku 1964, jeden 
z predchodcov dnešného Sloven-
ského banského múzea. 

Dňa 9.10.2013 sa uskutočnili v 
Bratislave veľmi dôstojné oslavy 
tejto osobnosti, ktorú zorgani-
zoval Geologický ústav D. Štúra, 
naša partnerská inštitúcia v re-
zorte MŽP SR. Oslavy spočívali v 
prezentovaní prednášok o osob-
nosti, za účasti súčasnej i minu-
lej geologickej elity na Sloven-
sku, v odhalení busty D. Štúra a 
tabule na priečelí budovy ústa-
vu, v otvorení expozície Geopark 
v exteriéri a interiéri ústavu (au-
tor M. Gargulák). Na záver sa 
uskutočnil koncert v hoteli Bôrik 
s udelením ocenenia Vedeckej 
rady ŠGÚ DŠ z rúk Dr. Ing. V. Le-
hotského, vedúceho služobného 
úradu MŽP SR. Vyznamenania 
prevzali Dr. O.Miko/dlhoročný 

pracovník ústavu a SNM v Bra-
tislave/  a Dr.P. Seifert, riaditeľ 
Spolkového geologického ústavu 
vo Viedni.
V závere mojej prednášky o vzťa-
hu D. Štúra k Banskej Štiavnici 
som informoval, že SBM a Ban-
skoštiavnicko-hodrušský baníc-
ky spolok v decembri tohto roku 
odhalia pamätnú tabuľu tomuto 
geológovi, botanikovi európske-
ho významu   v objekte Bergge-
richt. Dnešný geologický ústav 
vo Viedni zodpovedne a dôstoj-
ne opatruje dokumenty po čin-
nosti D. Štúra, jeho busta je na 
čestnom mieste ústavu a nám, 
Štiavničanom, sa patrí rovnako 
prejaviť vďaku za jeho činnosť.

Jozef Labuda

120 rokov od úmrtia D. Štúra

Prijatie do cechu študentského 
je veľká udalosť, sprevádzaná 
tradičnými zákonmi, rituálmi, 
kopou srandy, ale povedzme 
si úprimne, aj oprávnenými 
obavami. 

Veď úbohé prváčence neraz ani 
netušia, čo si na nich páni štvrtá-
ci pripravili. Inak tomu nebolo ani 
počas remeniády, ktorá sa kona-
la 10. októbra 2013 na školskom 

internáte Strednej odbornej ško-
ly lesníckej. Celá študentská ko-
munita, sudcovia, kati, poprav-
čie bubny, i štvrtáci preoblečení a 
premaľovaní za ,,pôvabné“ asis-
tentky, dostávali milých prvákov 
do humorných situácií, na ktoré 
len tak ľahko nezabudnú. Ale čo sa 
dá robiť, tradícia je tradícia a lesáci 
predsa musia niečo vydržať. A le-
sáčky? Tak tie tu majú ustlané na 
ružiach. Kým každý prvák bol po 

splnení zadanej úlohy odmenený 
imatrikulačným listom, ozdobe-
ný gaštanom a prehnutý cez vy-
preparovaného diviaka, aby na 
zadnej časti tela okúsil uštipnutie 
katovho remeňa, v prípade krás-
nych študentiek sa pod remeň ga-
lantne podkladali samotní štvrtá-
ci. Veselý študentský život prináša 
aj takéto zážitky, ktoré sa časom 
menia na najkrajšie spomienky 
absolventských stretnutí. J. B.

Lesácka remeniáda študentov

Verejná 
obchodná súťaž 
Spojená škola, Kolpašská 
1586/9, 969 56 Banská Štiav-
nica vyhlasuje: Verejnú ob-
chodnú súťaž na prenájom ne-
bytových priestorov za účelom 
prevádzkovania školského bu-
fetu. Verejnú obchodnú sú-
ťaž na prenájom nebytových 
priestorov za účelom umiest-
nenia nápojových automatov 
bez predaja alkoholických ná-
pojov a potravinárskych auto-
matov. Verejnú obchodnú sú-
ťaž na prenájom priestorov na 
výuku. Podrobnejšie informá-
cie na webovej stránke www.
sosbs.sk v časti Dokumenty, 
prípadne na vchodových dve-
rách do hlavnej budovy školy  
v budove Spojenej školy, Kol-
pašská 1586/9, 969 56 Banská 
Štiavnica.
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Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu slúchadlá, trič-
ko a magnetku si výherca môže 
vyzdvihnúť v predajni ALLCOM, 
Radničné nám. 11, B.Štiavn-
ica. Správne znenie krížovky z 
č.35/2013: „Sú city, ktoré sa 
nedajú vysloviť ináč, len mlča-
ním“. Výhercom sa stáva Juraj 
Blaho, Križovatka 21, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 
Tento týždeň hráme o reproduk-
tory, tričko a magnetku, kto-
ré nám do súťaže venovala firma 
ALLCOM, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok: 
A., Oska, pozri po anglicky, WC, 
jednoduchá zbraň,
B., Začiatok tajničky, 
C., Rusia s prízvukom, predložka, 
nakúpený tovar,   
D., Vraj česky, Ľudovít, plte čes-
ky,

E., Erik naopak, Dolný závod, 
ozn. áut Rimavská Sobota, elipsa, 
F., Cudzie mužské meno, 3.časť 
tajničky, Otília, 
G., Znížený tón A, česká TV, 
tromf, ozn. áut Zvolena,          
H., Skonal exp., patriaca Pakovi,       
I., Odmeriaval, slovenský portál 
skr., stred slova snopáci, 
J., Časť atolónu, plávaj, polia,
K., Zásady, popevok, chlp, 
L., 2.časť tajničky, tona, 
M., Dvojhláska, kričala, farby.
1., Okresný výbor, ozn. áut Ru-
munska a Portugalska, skalnatý 
útvar, omastky,  
2., Spália v peci, česká nadávka, 
staroegyptský boh slnka,   
3., Plurál slova laser, kríženec jed-
nohrbej a dvojhrbej ťavy, mastná 
tekutina,      
4., Obživne, udieral nohou, len,  
5., Oddal, dokotúlaj, nárek, 
6., Kopaj, dal za pravdu, Slavomí-

ra,      
7., Prach 
na pra-
nie, trhaj 
d r i a p a -
ním, ničil 
ohňom,
8., Ob-
lok, druh 
vozidla , 
kaz,  
9., Ná-
rok, sla-
d i d l o , 
motal,         
10., Pat-
riace Ro-
k o v i , 
l i s t n a -
té vyso-
ké stro-
my, aj,        
11., Práve, zvaliť, draslík,        
12., Krhly, nie pravá, koniec taj-

ničky.
Pomôcky: Ray, Nar, Sketo, Ra.   

Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Pozývame vás na kultúrne podujatia
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Kino Akademik

18.10. 2013 o 18:00 
hod., Kultúrne centrum, 
Kammerhofská 1
Juraj Červenák: Mŕtvy 
na pekelnom vrchu
Prezentácia novej kni-
hy štiavnického spiso-
vateľa Juraja Červe-
náka za jeho osobnej 
účasti. Prvý čisto his-
torický román autora, 
ktorý sa doteraz veno-
val predovšetkým fan-
tasy. Netradičná de-
tektívka posunutá do 
čias, kedy si na Banskú 
Štiavnicu brúsili zuby 
Turci. Ako dielo vznika-
lo? Prečo práve ten-
to žáner? Prečo práve 
náš región? Na toto i 
mnohé iné sa ho mô-
žete pýtať počas pre-
zentácie. 
Nedeľa 20.10.
Krajinka
KRAJINKA - to je mo-

zaika tragikomických 
historiek, ktoré prinie-
sol a odvial čas. Prí-
behy prostých ľudí na 
malom kúsku Slovenska, 
vo vymierajúcej lokali-
te, mapujú ľudské osu-
dy v histórii a históriu v 
ľudských osudoch po-
čas šesťdesiatich rokov, 
kedy sa rodia a umie-
rajú generácie, ľudia 
sa stretávajú a strá-
cajú, prežívajúc svoje 
každodenné radosti 
a trápenia. Vojny, pre-
vraty a iné dramatic-
ké udalosti doliehajú 
na osudy obyčajných 
ľudí v tomto zabudnu-
tom kúsku zeme skôr v 
podobe tragikomic-
kých nedorozumení a 
zápletiek, ako s tragic-
kým dosahom. 
Začiatok premietania: 
17:30 hod., vstupné: 
zdarma
Nedeľa 27.10.

Stávka o Leokádiu 
Kedysi dávno po-
čas tureckých nájaz-
dov v meste Tetrovej 
Turci zajali, upiekli a 
zjedli richtára a jeho 
dvanásť rodných. Od 
tej doby obyvate-
lia mestečka si kaž-
doročne pripomínali 
pamiatku umučených,  
majálesom. Príbeh te-
levízneho filmu sa 
odohráva na jednom 
z nich. V centre príbe-
hu stojí úradný rán-
hojič v meste Tetrová 
Dávid Šťúbrik, ktorý má 
takú povesť, že keď 
ide k nemocnému, šar-
vanci bežia k zvoni-
ci zvoniť umieračikom. 
Jeho cnostná dcé-
ra Leokádia a vlaste-
necky cítiaci mestský 
notár Jožko Furtín ho 
postavia pred vážny 
problém.
Pesničkári slovenskí: 

Padlášový výber

Nedeľa 3.11.
Cukor
Ide o príbeh niekoľkých 
dní z prvých povojno-
vých mesiacov. Jedno-
duchá dedinská žena 
Matyla sa vyberie do 
sveta zaobstarať cu-
kor pre svoju dcéru a 
pre dieťa, ktoré sa má 
ešte len narodiť. Film o 
matke, ktorý je výpove-
ďou o ľuďoch a epo-
che z pohľadu súčas-
nej strednej generácie. 
Začiatok premietania: 
17:30 hod., vstupné: 
zdarma
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INZERCIA

inzercia

Slovenský výrobca vyvažova- �
cích závaží pre automobily Roto-
balance, s.r.o., príjme pracovníka 
do výroby – odlievača/údržbára. 
Bližšie info o požiadavkách na 
uchádzača nájdete na www.roto-
balance.sk. Svoje žiadosti a profe-
sijné životopisy posielajte e-mai-
lom na adresu: info@masaya.sk   

práca
Dovoz dreva – suché štiepané, pa- �

lety, brikety, dovoz zo stavebnín, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 
121 901

Predám vysušené drevo (hranoly,  �
dosky, foršne) menšie množstvo za 
350,-€, tel.č.: 045/6913070, 0905 
845 772

Goldven 
Križovatka 19/A oproti Bille 
Vám ponúka široký výber 

zlatých svadobných 
obrúčok. 

Možnosť vlastného návrhu.
Novinka: obrúčky 

z chirurgickej ocele. 

„Ak by som si mal vybrať, či sa 
mi viac páčila najnovšia detek-
tívka Dominika Dána alebo 
novinka Juraja Červenáka, 
potom by som jednoznačne 
volil druhého menovaného.“

Takýmito slovami končí recenzia 
nového diela Štiavničana Juraja 
Červenáka s názvom Mŕtvy na pe-
kelnom vrchu.  O čom je najnovšie 
dielo „nášho“ autora?
Na konci 16. storočia zúri v kresťan-
skom pohraničí vojna s Osmanskou 
ríšou. Turci sa pokúšajú prenik-
núť k bohatým banským mestám v 
hornom Uhorsku. Vojnový veterán 
Stein je vyslaný do Štiavnice odha-
liť zradcu, ktorý môže nepriateľom 
ukázať tajnú cestu do dobre opev-
neného mesta. Pátranie ešte skom-
plikuje vražda miestneho šľachtica. 
Stein musí spojiť sily s mestským 

notárom Matejom Barbaričom, aby 
rozplietol klbko sprisahaní a zloči-
nov, z ktorých mnohé siahajú hlbo-
ko do minulosti. Zdá sa, že všetko 
súvisí so zlorečeným Pekelným vr-
chom – mnohí veria, že sa na ňom 
zjavuje duch zhýralej meštianky a 
po nociach sa tam rozlieha vytie 
psov, čo strážia bránu do záhrobia.
Čo sa skutočne dialo na Pekelnom 
vrchu a ako sa Steinovi s Barbari-
čom podarilo vyriešiť ich prvý spo-
ločný prípad sa dozviete priamo z 
knihy, ktorá štartuje nový cyklus J. 
Červenáka. Autor sa prvýkrát zba-
vuje akýchkoľvek fantasy prvkov a 
ponúka čistokrvnú historickú de-
tektívku, ktorá má potenciál osloviť 
aj širšie publikum. Prečo sa rozho-
dol pre takúto zmenu, ako sa rodil 
nový príbeh i iné zaujímavosti sa 
dozviete na miestnom uvedení kni-
hy do života, ktoré sa uskutoční 18. 

októbra 2013 (piatok) o 18:00 hod. 
v Kultúrnom centre. Okrem samot-
nej účasti autora na vás čakajú aj 
ďalšie prekvapenia, preto sa určite 
rozhodnite vymeniť pohodlie do-
mova za centrum mesta – bude to 
stáť za to! Autor fotografie: Marian 
Garai Rastislav Marko

Bude najlepší detektívny 
román roka zo Štiavnice?

,,Lebo sú nahé bez kníh všetky 
národy, bo nemôžu sa boriť v 
boji bez zbroje s protivníkom 
a duší našich záhubcom, 
odsúdené sú večnej muke za 
korisť.“ Konštantín Filozof: 
Proglas 

BBSK- Pohronské osvetové stre-
disko Žiar na Hronom - Pracovis-
ko Banská Štiavnica, Cirkevný zbor 
evanjelickej cirkvi a.v. na Sloven-
sku, Banská Štiavnica a Mesto Ban-
ská Štiavnica uvedli v utorok 8. ok-
tóbra 2013 v Evanjelickom kostole 
v Banskej Štiavnici  literárno-poe-
tické pásmo pri príležitosti 1150.vý-
ročia príchodu Konštantina a Meto-
da na Veľkú Moravu a 170. výročia 
uzákonenia spisovnej slovenčiny s 
príznačným názvom: ,,Soľ slovien-
skeho chleba". Slávnostný podve-
čer zahájili organové tóny v poda-
ní Lucie Švecovej a báseň Kataríny 
Kissovej Modlitba, v pôsobivej in-
terpretácii samotnej autorky. Po-
tom sa prítomným prihovorili Mgr.
Mária Petrová a Mgr. Róbert Mišo-
vých, nový banskoštiavnický evan-
jelický pán farár. Spoločne privítali 
vzácnych hostí, predsedu MO Ma-
tice slovenskej v Kremnici p. Milana 
Rybárskeho, viceprimátora Banskej 

Štiavnice JUDr. Dušana Lukačku 
a bývalého p. farára Daniela Šovca. 
Krásne a dôstojné vystúpenie spe-
vokolu Štiavničan naplnilo chrám 
i srdcia všetkých prítomných. Po 
mohutných baníckych spevoch pri-
šlo na rad literárno-poetické pás-
mo v podaní Márie Petrovej, Márie 
Bucholcerovej, Jely Šulekovej a Jo-
zefa Bajnoka. Hovorené slovo o ži-
vote Konštantína a Metoda,  ale aj 
o tŕnistej ceste zrodu a vývoja slo-
venčiny až do súčasnej podoby, oži-
vili najkrajšie citáty a úryvky básní 
oslavujúcich našu rodnú reč. Krás-
no-smutné putovanie v čase dávno 
minulom podfarbili gitarové tóny 

Kláry Štrofekovej. Dramatické oka-
mihy umocnila  prekrásnym hlasom 
i zjavom speváčka Perla Voberová, 
famózna organistka Lucka Švecová 
i roztomilá Maruška Kissová s pred-
nesom Modlitby za Slovensko od 
Milana Rúfusa. Mnohí návštevníci  
podujatia si v zatajení dychu i slzách 
dojatia uvedomovali, akého vzácne-
ho daru sa nám ako národu dostalo 
vďaka veľkým mužom našich dejín, 
akými boli Konštantín, Metod, Hol-
lý, Štúr, Hodža, Hurban, Sládkovič…
Dôstojnou poklonou ich nesmrteľ-
nej pamiatke bolo záverečné vystú-
penie spevokolu Štiavničan.

Janka Bernáthová

Soľ slovienskeho chleba

DIVADLO 
PIVOVARU ERB
uvádza talk show 
PÁLENICA BORISA FILANA
POSLEDNÉ MESIACE
To najlepšie z Pálenice so všetkým, 
čo sa nedalo povedať v rozhlase. 
Boris Filan prichádza so svojimi 
zážitkami z ciest po svete, so spo-
mienkami na mladosť a zábavný-
mi príbehmi svojej rodiny. Ame-
rika, Rusko, Austrália, Maroko a 
Južná Kórea tak, ako ste o nich 
ešte nepočuli. Večer plný humoru 
a šarmantnej poetiky.
Miesto a čas: sobota 26. októbra 
2013 o 19.00 v Divadle Pivovaru 
ERB
Vstupenky: 17 €, pre členov Klu-
bu ERB 15 €
Predpredaj (do 6. októbra): 13 €, 
pre členov Klubu ERB 11 €
Pre deti do 15 rokov je predstave-
nie neprístupné.              Tím Erbu
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ŠK TH Junior Banská Bystrica 
CVČ - Opevnenie Banská Štiav-
nica  3:5
V nedeľu 6. októbra 2013 sa za-
čala hra v III. lige šachu. V konku-
rencii 19 družstiev je naše nasa-
dené na 13. mieste.
Na úvod nás čakal súper zo 4. 
miesta, Junior Banská Bystrica. 
Obidve družstvá nastúpili v ne-
kompletných zostavách. Po dra-
matickom priebehu sme získa-

li cenné víťazstvo, keď Štiavnicu 
vyhrali Hipszki, Šurka, Hudec a 
Majsniar, remizovali Prekopp a 
Jancsy.
V 2. kole, ktoré sa hrá 27. októb-
ra 2013, cestujeme do Detvy, kde 
nás čaká ŠK Garde CVČ Detva A.
PŠK Rimavská Sobota - Slovan 
Nová Baňa  6:2
ŠK MsL Kremnica -   ŠK Magnezit 
Jelšava   1:7
Slovan Sliač -   ŠK Podpoľanie 

Detva  6:2
ŠK B6 Lučenec -   ŠO Podbrezo-
vá  2:6
FTC Fiľakovo B -   ŠK Vinica  
3,5:4,5
ŠK Čebovce B -   ŠK Orlová Poho-
relá  7:1
ŠK Veža Banská Bystrica B -   Slo-
van Hrnčiarske Zalužany  5,5:2,5
ŠK Slovan Modrý Kameň -   ŠK 
Garde CVČ Detva A  2,5:5,5

S. Kuchyňa

III. liga v šachu - skupina C2 Prvý e – bike 
park na 
Slovensku
Dňa 5.10.2013 sme uskutočni-
li prvý zoznamovací open day v 
Banskej Štiavnici, v areáli Geoclub 
Šobov. Záujemcom bol prezento-
vaný zámer pridať v tejto lokali-
te ďalšiu atraktívnu voľno časovú 
aktivitu na európskej úrovni. Zá-
ujemcom jázd na elektrických mo-
tocyklech to umožní „Prvý e-bike 
park na Slovensku“. Prvý míting 
mal komorný charakter, ale zú-
častnili sa ho záujemcovia ako z 
Banskej Štiavnice, tak z Bratislavy 
a Trnavy. Na prekvapenie zúčast-
nili sa všetky vekové kategórie. 
Záujemcov o informácie a o účasť 
na ďalšom mítingu žiadame o re-
gistráciu na tomto kontakte: GE-
OCLUB 0910 410 410.

Loránt Vojček  
Foto: Quantya.sk

IX. kolo hralo sa 12.10.2013

FK SKLENÉ TEPLICE - SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA "B". 0:8 (0:2)
Góly: 15., 63., 75.min.Ferenčík st., 
72., 78.min.Čiliak, 68., 86.min.Be-
ňadik, 25.min.Potančok ml.
Zostava: Kraják – Čík, Šima, Žikla, 
Ferenčík st., Beňadik, Čiliak, Barák 
st. (60.Javorský), Potančok ml.(63.
Gazda), Hanzlík P. (46.Potančok 
st.), Šovčik (70.Sluka)
Naše mužstvo bolo v zápase jedno-
značne lepším mužstvom, čo doká-
zalo i gólovo a domácim nastrieľa-
lo osem gólov. Domáci dokázali im 
vzdorovať iba v prvej polovici zá-
pasu. Neskôr sa však začali preja-
vovať futbalové schopnosti našich 
hráčov, ktorí začali domácich pre-

vyšovať vo všetkých smeroch. Je 
potešiteľné ,že sme dávali góly po 
pekných kombináciách a hra  muž-
stva sa postupne zlepšuje. V zá-
pase sa strelecký presadil Feren-
čík st., ktorý strelil tri góly a dal 
í úvodný gól zápasu v 15.min. po 
kombinácii s Čiliakom a Potančo-
kom ml. Pekná strela spoza 16-ky 
Potančoka ml. v 25.min. zname-
nala naše dvojgólové vedenie, kto-
ré sme mohli do prestávky i zvýšiť, 
ale ďalšie dobré príležitosti sme 
nepremenili. 
V druhom polčase sme sa začali gó-
lovo presadzovať až po prvej štvrť-
hodine, keď v 63.min strelou z 
diaľky zvýšil na trojgólové vedenie 
Ferenčík st.. Po peknom uvoľnení 
Beňadika v 68.min. a jeho strelou k 

tyči sme viedli už štvorgólovým roz-
dielom. V 72.min. a 78.min. sa gólo-
vo presadil Čiliak, keď druhý gól dal 
po sóle od polovice ihriska. Ešte v 
75.min. po ukážkovej akcii dal svoj 
tretí gól v zápase Ferenčík st. Ko-
nečný výsledok prikrášlil v závere 
gólom v 86.min. Beňadik.  
Kam za futbalom?
II.trieda juh
X.kolo hrá sa 19.10.2013 o 14.00 
hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" - 
FK HORNÉ HÁMRE
II.liga starších a mladších žiakov
XII. kolo hrá sa 19.10.2013 o 11.00 
a 13.00 hod. 
MFK ŽARNOVICA - SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA

Ivan Beňo, Ivan Javorský 

Domácim sme nastrieľali osem gólov

II. liga U-13 - JUH 11. kolo So 
12.10.2013B. Štiavnica - Krupina 
0:8 (0:2)
Do prestávky veľmi dobrá hra, po 
prestávke ako nám dochádzali sily, 
sme inkasovali góly. Treba poďako-
vať chlapcom, ktorí sa nezľakli sú-
pera na rozdiel od tých, ktorí si v so-
botu radšej našli iný program.
II. liga U-15 - JUH 11. kolo So 
12.10.2013 B. Štiavnica - Krupina 
0:4 (0:2)
Zápas s najlepším mužstvom tejto 
sezóny sme nezačali dobre, ale po-
stupom času sme sa vyrovnali súpe-
rovi. Treba chlapcom poďakovať za 
predvedenú hru, až na premieňanie 
šancí.
Hliník nad Hronom – FK Sitno Ban-
ská Štiavnica 6:19 
Naši najmenší odohrali ďalší zá-

pas proti svojim rovesníkom kde 
sa znovu ukázala naša futbalovej-
šia hra. Starí kozáci nášho mužstva 
si schuti zahrali 4 x 20min., kde do-
stali príležitosť aj tí najmenší. Treba 
pokračovať v nastúpenom tempe, 
poctivo trénovať a hlavne sa hýbať, 
lebo pri počítači kondičku nedo-
siahnete. Odkaz pre nášho branká-
ra: brány boli tak veľké že si nemo-
hol chytiť každú loptu. 
MFK Nová Baňa - FK Sitno Banská 
Štiavnica 0:8 
Góly: 3 x Santus,  2 x Bartoš, 1 x Ci-
bula, 1 x Neubauer,  1x Valovič
Odohrali sme zápas, kde naši hrá-
či pravidelne hrajúci proti starším 
hráčom v II. liga U-13 - JUH uká-
zali absolútnu prevahu proti svo-
jim vrstovníkom, o čo hovorí vý-
sledok, ale aj predvedená hra, kde 

sa súper nedostal ani k jednej stre-
le na nášho brankára. Bolo vidieť aj 
na našich hráčoch, kto poctivo cho-
dí na tréningy a zápasy a kto sa len 
hrá na futbalistu. O našich futbalis-
tov je už teraz veľký záujem okoli-

tých aj prvoligových mužstiev, pre-
to by sme mali vytvoriť štandardné 
podmienky ako sú v iných kluboch, 
aby sa nám ich podarilo udržať až 
po mužstvo dospelých.

Richard Neubauer

II.liga starších a mladších žiakov
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služby

Predám na Povrazníku pekný RD,  �
cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901  

Predám 2-izbový byt na Pov- �
razníku, tel.č.: 0905 551 791

Prenajmem 3-izbový byt Dreve- �
nej ul., el.etážové kúrenie, čiastoč-
ne zariadený, tel.č.: 045/6913070, 
0905 845 772

Kúpim garáž na Drieňovej, tel.č.:  �
0905 178 047

Túžite v dnešnej uponáhľanej  �
dobe po oddychu a pokoji v prekrás-
nej prírode vidieckeho prostredia? 
Vymeňte bývanie v ruchu mesta za 
bývanie v obci Baďan. Ak máte zá-
ujem o bývanie v nájomnom byte v 
obci Baďan, kontaktujte nás: Obec 
Baďan, 969 01  Baďan; tel./fax: 
045/672 66 24; obec.badan@gma-
il.com; www.badan.ctr.sk

Predám byt + pivnicu 80m²,  �
tel.č.: 0902 082 226

Prenajmem zrekonštruovanú  �
garáž na Železničiarskej ul. (Stará 
stanica), tel.č.: 0902 189 769

Ponúkam hovädzie mäso, rozpre- �
dám aj balíky 5 a 10 kg, 1 kg/5,-€, 
ďalej ponúkam domáce klobásy, ja-
ternice, údenú slaninku, tlačenku 
a ešte veľa dobrôt zo zabíjačky, len 
treba volať na 0919 220 556

Ponúkam výkopové práce bag- �
rom a odvoz Aviou, tel.č.: 0907 448 
819, 0911 334 081

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- �
teľnosti v silnej slovenskej realit-
nej spoločnosti Dobré reality, tel.č.: 
0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-
il: madar@dobrereality.sk. 

Stredoškolská profesorka s dlho- �
ročnou praxou na gymnáziách v BA 
doučí so zárukou úspechu matemati-
ku ZŠ, SŠ v BŠ, tel.č.: 0917 947 880  

Ponúkame na predaj originálne  �
produkty značky OREGON®, pro-
dukty nemeckých výrobcov a ná-
hradné diely svetových značiek, či už 
v lesníctve, záhradníctve alebo v poľ-

reality

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

nohospodárstve. Požičovňa náradia. 
Viac na www.minibager-vyhne.sk. 
Viac info na stránke e-shopu www.
oregonvyhne.sk alebo na tel. č. 0907 
370 780, 0908 385 718.

Ponúkame elektroinštalačné prá- �
ce vrátane revízií, prerábanie by-
tov + montáž bleskozvodov, lacno a 
rýchlo, tel.č.: 0907 181 172

SAD, Zvolen, pracovisko B.Štiav- �
nica ponúka: predaj motorovej naf-
ty, Po-Pi 6:00 -14:00, parkovanie 
pre nákladné autá, autobusy, mož-
nosť prenájmu kancelárskych a ga-
rážových priestorov. Areál je mo-
nitorovaný kamerovým systémom 
+ strážna služba od 14:00 do 6:00. 
Info na tel.č.: 045/681 20 01, 692 
12 45, 0911 010 487

MASÁŽE 
na Dolnej 6/a v BŠ

ponúkajú: rôzne Druhy 
liečebných a relaxačných 

masáží. stavte na 
kvalitu a tradíciu.

tel. obj.: 0908 648 707
www.bsnet.sk/masaze

Vaša obľúbená 
UV Pizzéria je presťahovaná 

do nových priestorov v žltom dome na 
Ul. robotnícka (poniže predajne T-Mobile).

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
Jedine u nás dostanete pizzu upečenú 

v originálnej peci na drevo!


