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InzercIa

Rok 2012 sa pre naše mesto 
nesie v znamení osláv 250.
výročia založenia Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici.

Vyvrcholenie týchto osláv sa 
uskutočnilo 12. 10. 2012 v rám-
ci podujatia Akademici v Banskej 
Štiavnici 2012. V dopoludňajších 
hodinách sa v Kostole sv. Katarí-
ny zišlo slávnostné zhromažde-
nie akademických predstaviteľov 
nástupníckych univerzít a fakúlt 
z Košíc (doc. Ing. Fridrich Zele-
ňák, PhD., prodekan, F BERG TU,  
doc. Ing. Jozef Malik. CSc., prode-
kan Hutníckej fakulty TU), Zvole-
na (prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc., 
prodekan Lesníckej fakulty TU),  
Ostravy (prof. Ing. Vojtech Dirner, 
CSc.,  predseda Akademického  se-

nátu,  Hornicko-geologická fakul-
ta Vysoké školy báňské – Technic-
ké univerzity Ostrava, doc. Ing. 
Zdeněk Toman, CSc.,  prodekan, 
Fakulta metalurgie a materiálové-

ho inženýrsví Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava),Le-
obenu (Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 
Wilfried Eichlseder, rektor, Montanu-
niversität),  •3.str. 

Z osláv na Radničnom námestí foto archív šn

Z októbrového rokovania MsZ
Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala 
na 9. októbra rokovanie 
Mestského zastupiteľstva.

Neprítomní (ospravedlnení): He-
lena Koťová, Ing. Peter Mravec
MsZ schválilo:

- plnenie rozpočtu mesta k 30.6.
- monitorovaciu správu programo-

vého rozpočtu mesta k 30.6.2012
- rozbor hospodárenia TS, m.p., B. 

Štiavnica k 30.6.2012
- Operačný plán zimnej údržby 

miestnych komunikácií na sezónu 
2012/2013

- Krízový plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií na sezónu 
2012/2013

- Uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zmluve medzi Mestom B. Štiavnica 
ako kupujúcim a Simkor, s.r.o., ako 
predávajúcim. Jej predmetom bude 
prevod vlastníckeho práva k nehnu-
teľnostiam bytových domov – Do-
mov mládeže, súp. č. 1335 a budo-
va-strav, súp.č.1384.

-Návrh na schválenie členstva v Záuj-
movom združení právnických osôb Slo-
venské dedičstvo UNESCO •3.str. 

Vyvrcholením osláv 250.výročia 
založenia Baníckej akadémie v Ban-
skej Štiavnici bol slávnostný šachtág, 
ktorý sa uskutočnil dňa 12.10.2012 v 
sále Kultúrneho centra Banská Štiav-
nica za účasti  významných akade-
mických osobností a študentov z Ma-
ďarskej republiky, z Českej republiky, 
z Rakúska  a zo Slovenska. Miesta v 
prezidiálnej tablici zaujali nasledov-
né osobnosti: Doc. Ing. Fridrich Ze-
leňák, PhD., prodekan Fakulty BERG 
TU Košice, prof. Ing. Dr. Wilfried 
Eichlseder, rektor Montanuniversi-
tät v Leobene, prof. Dr. László Tiha-
nyi, dekan Fakulty zemských zdrojov 
TU v Miskolci, Dr. Gábor Mélykúti, 
dekan Fakulty zememeračstva a geo  
informatiky Západomaďarskej uni-
verzity v Székesfehérvari, Ing. Pavel 
Černota, PhD., vedúci Inštitútu geo-
dézie a banského meračstva Vysokej 
školy báňskej Technickej univerzity v 
Ostrave, prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., 
riaditeľ Ústavu geoturizmu  Fakulty 
BERG TU Košice a  Mgr. Nadežda Ba-
biaková, primátorka mesta. 

Hlavnými funkcionármi šachtágu 
boli: prezídium – Ing. Urbánek, kon-
trárium –Ing. Durbák, kantor – Mgr. 
Kružlic, fuchsmajor – Ing. Ferenc, piv-
ný dispečer – Ing. Karabelly, ošliador 
držali Ing. Adamský a Jozef Osvald, 
produkciu baníckych piesní zabezpe-
čil spevokol Štiavničan. •5.str.

Jubilejná zábava 
baníckych 
akademikov

Oslavy 250. výročia založenia Baníckej 
akadémie a Akademici 2012
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z programu
primátorky

15.10.
Redakčná rada VIO TV. �
Uskutočnilo sa pravidelné  �
stretnutie primátorky mesta 
Banská Štiavnica a starostov 
okresu Banská Štiavnica.
Pracovné rokovanie Mesta  �
Banská Štiavnica, zástupcov 
OÚ ŽP, Správy CHKO Štiavnic-
ké vrchy a Motoklubu Banská 
Štiavnica k riešeniu priestoru 
pre aktivity motoklubu.
Výberové konanie na obsade- �
nie funkcie vedúceho oddelenia 
regionálneho rozvoja a medzi-
národných vzťahov. 
Riešenie výstavby na území mesta.  �

16.10. 
Gremiálna porada zástupcov  �
mestských spoločností a vedú-
cich oddelení MsÚ.  
Pracovné rokovanie s organizá- �
tormi festivalu Cap á l´Est.
Pracovné rokovanie so zástup- �
cami Mincovne Kremnica, š. 
p., k vydaniu euromincí s roč-
níkom razby 2013 s tematikou 
pamiatok UNESCO na Sloven-
sku - Banská Štiavnica.  

17.10.
Účasť na zasadnutí Rady  �
ZMOS v Bratislave k štátnemu 
rozpočtu. 
Stretnutie vedenia Mesta Ban- �
ská Štiavnica a poslancov  s ob-
čanmi 5. volebného obvodu 
Štefultov. 

18.10.
Pracovné rokovanie na Úrade  �
BBSK k riešeniu problemati-
ky LSPP. 
Účasť na prezentácii knihy Vladi- �
míra Protopopova „Príbehy z jed-
nej štiavnickej ulice a fotoateliéru“.

19.10.
Práca v meste. �

Andrea Benediktyová

Poďakovania k 250. výročiu založenia 
Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
Dňa 12.10.2012 sa konali v našom 
meste významné podujatia 
pri príležitosti 250. výročia 
založenia Baníckej akadémie v 
Banskej Štiavnici. Primátorka 
nášho mesta  Mgr. Nadežda 
Babiaková na oslavách 250. 
výročia založenia Baníckej 
akadémie dostala v Kostole sv. 
Kataríny od rektorov univerzít a 
vysokých škôl a dekanov fakúlt 
zo Slovenskej a Českej republiky 
nasledovné ďakovné listy a 
uznania:

Vážená pani primátorka, 
s úctou a obdivom sa skláňame pred 

majestátnym odkazom dávnych čias 
Vášho mesta, hrdej Banskej Štiavnice. 
Založenie Banskej akadémie pred 250 
rokmi práve vo Vašom meste považu-
jeme za významný míľnik v histórii no-
vodobých univerzít.

Vnímame, že práve Banská akadé-
mia v Banskej Štiavnici, známa aj ako 
Schemnitz, výrazne prispela k reforme 
stredovekých univerzít. Princíp teore-
ticko-praktického vzdelávania sa stal 
základným princípom moderných uni-
verzít, ktorý si ctíme dodnes aj na našej 
univerzite. Praktické experimentova-
nie študentov ako aj tesná spolupráca s 
vtedajším priemyslom je nám vzorom 
aj v súčasnosti. 

Dovoľte mi popriať Vám a Vášmu 
mestu prosperitu a ďalší rozvoj k spo-
kojnosti obyvateľov a návštevníkov 
Vášho mesta. Nech nám je odkaz dáv-
nych čias inšpiráciou aj do budúcnosti. 

Zdar Boh hore! 
Robert Redhammer, rektor

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Vážená pani primátorka, 
dovoľte mi pogratulovať Vášmu mes-

tu Banskej Štiavnici k významnému 250. 
výročiu založenia Banskej akadémie, kto-
ré sa stalo medzníkom v dejinách európ-
skeho technického školstva progresív-
nou univerzitnou formou výučby.

Fakulta architektúry, ako súčasť Slo-
venskej technickej univerzity v Bratisla-
ve, sa považuje za pokračovateľa tejto 
významnej inštitúcie. Pre našu fakul-
tu je veľkou cťou, že detašované praco-
visko Fakulty architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave je je-
diným zástupcom univerzitného pra-
coviska technického zamerania v Ban-
skej Štiavnici, v meste, s ktorým bola 
slávna Banská akadémia pevne spätá. 

Symbolické je i previazanie náplne 

nášho pracoviska, zameraného pre-
dovšetkým na obnovu kultúrneho a 
priemyselného dedičstva, a Banskej 
akadémie, spätej s banskou a s ňou sú-
visiacou činnosťou, ktorá zachovala v 
meste také pozitívne stopy. 

Vážená pani primátorka, dovoľte mi 
poďakovať sa Vám osobne za priazeň a 
podporu, ktorú preukazujete tomuto 
nášmu pracovisku a jeho činnosti. 

Vášmu mestu prajem, aby svoju his-
torickú slávu a skvostné architektonic-
ké, technické a krajinárske poklady do-
kázalo zúročiť pre svoj súčasný rozkvet 
a Vám osobne prajem mnoho úspe-
chov pri napĺňaní tohto cieľa.

Ľubica Vitková, dekanka 
Fakulta architektúry, Slovenská tech-

nická univerzita v Bratislave 
Vážená pani primátorka,
v mene vedenia Fakulty chemickej 

a potravinárskej technológie Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave 
si Vám dovoľujem pri príležitosti 250. 
výročia založenia Banskej akadémie 
v Banskej Štiavnici srdečne zablaho-
želať a vyjadriť poďakovanie za ucho-
vanie tradície prvej technickej univer-
zity, ku ktorej odkazu sa hrdo hlási 
aj naša fakulta. Vysoko si vážime za-
nietenie všetkých, ktorí šíria dobré 
meno slovenského vysokého školstva 
a svojou prácou prispievajú k povedo-
miu potrebnosti vedy a vzdelania pre 
našu spoločnosť. Na kvalitné chemic-
ké vzdelávanie Banskej akadémie ne-
skôr nadviazala Stredná priemyselná 
škola chemická. Táto škola pre Fakultu 
chemickej a potravinárskej technológie 
STU vychovala niekoľko generácií vy-
nikajúcich odborníkov, ktorí formovali 
jej výskumný profil a hodnotovú orien-
táciu. V týchto dňoch sa schádzajú 
mnohí absolventi Strednej priemysel-
nej školy chemickej, aby si pripomenuli 
svojich učiteľov i roky krásnej mladosti 
strávené vo Vašom meste. 

Vážená pani primátorka, želám 
Vám úspešné naplnenie všetkých cie-
ľov a predsavzatí. Mestu, na čele ktoré-
ho stojíte, prajem úspech a prosperitu.

Ján Šajbidor, dekan
Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

Slovenská chemická spoločnosť, ako 
hrdý pokračovateľ tradície prvej odbor-
nej spoločnosti Societät der Bergbau-
kunde z roku 1786, ako aj prvého me-
dzinárodného vedeckého kongresu v 
Sklených Tepliciach, kde jedným z po-

kračovateľov je dnes Zjazd chemikov, 
udeľuje pamätnú medailu Slovenskej 
chemickej spoločnosti mestu Banská 
Štiavnica, ktoré je kolískou prvej tech-
nickej univerzity Bergakademie, pri 
príležitosti 250. výročia jej založenia. 

Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.,
predseda

Zdravice k jubileu 250 let 
Báňské akademie

Vážená paní primátorko, magnifi-
cence, spectabiles, honorabiles, dámy 
a pánové, mám tu čest pozdravit vý-
znamné dvěstěpadesátileté jubileum 
Báňské akademie v Báňské Štiavnici 
jménem svým a současně jménem Fa-
kulty metalurgie a materiálového inže-
nýrství VŠB-TU Ostrava.

Rozhodnutí a následný dekret cí-
sařovny Marie Terezie byl právním ak-
tem, který vyšel z reflexe dynamického 
rozvoje společnosti na počátku nastup-
ující průmyslové revoluce. Vznik nové 
struktury společnosti (buržoazie) a s 
ní související výrazný nárůst obchodní 
činnosti umožnil nejen vyšší dělbu prá-
ce a specializace jednotlivých odborů, 
ale vyžadoval větší objem oběživa, kte-
rým byla peněžní měna ve formě mincí 
z drahých kovů. Právě tato společenská 
poptávka po drahých kovech byla hlav-
ním motivem pro dynamický rozvoj 
montánních disciplín vycházející z le-
titých pragmatických poznatků a zku-
šeností vrcholících založením Báňské 
akademie soustřeďujících jak uvede-
né historické poznatky, tak především 
nové objevy prudce se rozvíjejících pří-
rodních a technických věd.

Historie však změnila podmínky a 
postupem času přešla na papírové ban-
kovky. Vytvořený vědeckovýzkumný a 
vzdělávací potenciál Báňské akademie 
byl však již životaschopný a zaměřil se 
na nové obory vyžadované rozvíjejí-
cí se průmyslovou revolucí: uhlí (ener-
getika) a ocel (konstrukční materiály). 
Dnešní dědicové tradic  Báňské aka-
demie již působí v nových lokalitách a 
rozvíjejí další obory. Systém soustřeďu-
jící vědu, výzkum a vzdělávání do vyso-
koškolských institucí, poprvé uplatně-
ný 1762 na Báňské akademii v Báňské 
Štiavnici, však zůstává zachován.

Ať žije tradice Alma Mater Báňské 
akademie v Báňské Štiavnici!

Zdař Bůh!
Ľudovít Dobrovský, děkan

Fakulta metalurgie a materiálového 
inženýrství, Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava
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•1.str.  Miškolca (prof. Dr Gyu-
la Patkó, rektor Univerzity v Miškolci, 
Prof. Dr. László Tihanyi, dekan, Fa-
kulta geológie, prof. Dr. Zoltán Gác-
si, dekan, Fakulta materiálového inži-
nierstva),  Šoprone (Prof. Dr. Sándor 
Faragó, rektor, Západomaďarská uni-
verzita, Prof. Dr. Ferenc Lakatos, pro-
dekan, Lesnícka fakulta, Dr Gábor. 
Mélykúti, dekan, Fakulta geoinforma-
tiky  v Székesfehérvári) a  Dunaújváro-
sa (Dr. Istvan Andras, rektor,  Vysoká 
škola) ako aj  študentov týchto univer-
zít. Vysokú dôstojnosť tomuto podu-
jatiu dala ich účasť ako aj účasť ďalších 
významných akademických predstavi-
teľov a vzácnych hostí, a to rektora Slo-
venskej technickej univerzity v Brati-
slave prof. Ing. Roberta Redhammera, 
PhD., prorektora Univerzity Komen-
ského v Bratislave prof. RNDr. Jána Pe-
kára, PhD., dekana Fakulty prírodných 
vied Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre prof. RNDr. Ľubomíra Zelenic-
kého, CSc., dekanky Fakulty architek-
túry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave doc. Ing. arch. Ľubice Vit-
kovej, PhD. Okrem týchto význam-
ných hostí sa slávnostného zhromaž-
denia zúčastnili ďalší bývalí a súčasní 
akademickí funkcionári, predstavite-
lia štátnej správy a samosprávy, riadite-
lia banskoštiavnických stredných škôl, 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky 
spolok a široká verejnosť. Slávnostné 
zhromaždenie otvorila svojím prího-
vorom primátorka mesta Mgr. Nadež-
da Babiaková, v ktorom zdôraznila, že 
trvalý odkaz Baníckej akadémie, tradí-
cie a duchovný vplyv je stále živý nie-
len v Banskej Štiavnici, ale aj na Slo-

vensku a v zahraničí, čo len znásobuje 
a ešte viac zdôrazňuje doterajší sve-
toznámy význam školy, ktorá v dote-
rajších dejinách školstva na Slovensku 
nemá obdobu.

Po príhovore primátorky prednies-
li svoje pozdravné príhovory dekan 
Technickej univerzity v Miškolci prof. 
Dr. László Tihanyi, rektor Montanu-
niversität Leoben univ. prof. Dipl. Ing. 
Dr. Wilfried Eichlseder, predseda Aka-
demického senátu Hornicko-geologic-
kej fakulty Vysokej školy baňské - Tech-
nickej univerzity v Ostrave prof. Ing. 
Vojtech Dirner, CSc. a prodekan Fakul-
ty BERG Technickej univerzity v Koši-
ciach doc. Ing. Fridrich Zeleňák, PhD. 
Okrem týchto príhovorov si mohli hos-
tia vypočuť aj príhovor bývalého deka-
na Fakulty BERG Technickej univerzi-
ty v Košiciach prof. Ing. Pavla Rybára, 
PhD., jedného z „otcov“ myšlienky ofi-
ciálneho skonštituovania duchovného 
vplyvu Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici do oficiálnej podoby na via-
ceré univerzity a fakulty baníckeho a 
lesníckeho charakteru v SR a zahraničí.

Pri príležitosti 250. výročia prijatia 
rozhodnutia o založení Baníckej aka-
démie odovzdala primátorka mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková pamätný gra-
fický list akademickým funkcionárom 
jedenástich nástupníckych univerzít, 
vysokých škôl a fakúlt a hosťom, kto-
rí svojou tvorivou činnosťou význam-
ne prispeli k zachovávaniu akademic-
kých tradícií a šíreniu dobrého mena 
Baníckej akadémie, ako aj mesta Ban-
skej Štiavnice doma i v zahraničí. Pat-
ria medzi nich prof. Ing. Pavol Rybár, 
PhD., prof. Dr. Ferenc Kovács, Dr. Joz-

sef Böhm, ale aj Slovenská technic-
ká univerzita v Bratislave za dlhodobú 
spoluprácu a vysokoškolské aktivity na 
území nášho mesta, konkrétne detašo-
vaného pracoviska Fakulty architektú-
ry v Banskej Štiavnici a jej spoluprácu 
so SPŠ S. Mikovíniho.

Mestu Banskej Štiavnici, Baníckej 
akadémii a primátorke mesta vzdali 
hold pamätnou medailou Slovenská 
chemická spoločnosť na čele s prof. 
Ing. Viktorom Malatom, DrSc., pred-
sedom spoločnosti a čestnými ďa-
kovnými listami rektora Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, de-
kanky Fakulty architektúry Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave, 
dekana Fakulty chemickej a potravi-
nárskej technológie, Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave a dekana 
Fakulty metalurgie a materiálového 
inženýrství, Vysokej školy baňské – 
Technickej univerzity v Ostrave.

Druhá časť podujatia sa začala pri 
súsoší Panny Márie pri radnici a plas-
tike venovanej Baníckej akadémii v 
Banskej Štiavnici na Radničnom ná-
mestí. Po príhovore a privítaní účast-
níkov primátorkou mesta, na zákla-
de návrhu Tadeáša Peitnera, odznelo 
z úst „cisárovnej Márie Terézie“ roz-
hodnutie o založení banskoštiavnic-
kej akadémie. Po vypočutí si rozhod-
nutia položili akademickí funkcionári 
jedenástich nástupníckych univerzít a 
fakúlt pamätné venčeky k plastike ve-
novanej banskoštiavnickej akadémii. 
Po tomto akte účastníci utvorili sláv-
nostný sprievod, ktorý osvetlený ka-
hancami a fakľami, s baníckymi pies-
ňami na perách prešiel centrom mesta 

do priestorov SPŠ S. Mikovíniho a Stred-
nej lesníckej školy, ktoré sídlia v pôvod-
ných budovách Baníckej akadémie, kde 
svoje príhovory predniesli predstavite-
lia prítomných nástupníckych univerzít 
a fakúlt. Profesor na Katedre UNESCO 
TU Zvolen a bývalý minister životného 
prostredia SR prof. László Miklós vo svo-
jom príhovore vyslovil myšlienku a ape-
loval na prítomných, aby sa neoslavoval 
mŕtvy duch Baníckej akadémie, ale by sa 
oslavovala živá akadémia, aby nástupníc-
ke univerzity a fakulty urobili všetko pre

to, aby sa akadémia v Banskej Štiav-
nici obnovila. 

Po slávnostiach vo vestibuloch 
ALMA MATER sa prítomní presunuli 
do Kultúrneho centra, kde bol pre hos-
tí pripravený slávnostný šachtág.

Tieto podujatia nás preniesli as-
poň na jeden deň do čias, keď Banská 
Štiavnica žila vysokoškolským živo-
tom študentov - akademikov. Kiež-
by sme sa dožili toho, keď takúto at-
mosféru nebudeme zažívať iba jeden 
deň v roku, ale každý deň školského 
roka, keď Banská Štiavnica bude zno-
va mestom plným života, mestom pl-
ným študentov, mestom slávnej aka-
démie. Všetci účastníci osláv 250. 
výročia založenia Baníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici a podujatia Akade-
mici v Banskej Štiavnici 2012 si určite 
odniesli kúsok tej jedinečnej atmosfé-
ry a preniesli si ho do svojich domovov 
a medzi svojich priateľov vo všetkých 
mestách a krajinách nástupníckych 
univerzít a fakúlt a dúfajme, že tá at-
mosféra ich oslovila natoľko, že budú 
túžiť navštíviť naše mesto znova.

Henrieta Godová

Z októbrového rokovania MsZ
•1.str.  Majetkové veci mesta

MsZ schválilo:
- prevod nehnuteľnosti – po-

zemku o výmere 56 m2 do vlastníc-
tva Ing. Marty Uhrinovej

- prevod nehnuteľnosti na 
Ul.Exnára v prospech P. Pecníka s 
manželkou Gabi Danieloj Panai-
tescu

- prevod majetku – parcely Kut-
nohorská B. Štiavnica do vlastníc-
tva Martina Borguľu s manž. Mo-
nikou

- prevod nehnuteľnosti – par-
cely vo výmere 70 m2 do vlastníc-
tva Michala Turaya, Lieskovec

- prevod nehnuteľnosti na Ul. 
Exnára – parcela o výmere 16 m2 
pod stavbu garáž vo vlastníctve G. 
Beňovej

- zámer na odpredaj majetku na 
Ul. J. Horáka, pozemok o výmere 
294 m2, pozemok o výmere 92 m2 
priamym predajom a vymenova-
lo komisiu na vyhodnocovanie po-
núk:

Ing, Slavomír Palovič, predseda, 
JUDr. Dušan Lukačko, JUDr  Emí-
lia Jaďuďová, členovia, Renáta Ba-
ráková, zapisovateľka, Ing. Ivana 
Nikolajová, náhradníčka

- zámer na odpredaj majetku – 

pozemku priamym predajom a vy-
menovalo komisiu na vyhodnoco-
vanie ponúk vo vyššie uvedenom 
zložení

- zámer na prevod pozemkov pod 
účelovou komunikáciou vo vlast-
níctve P. Schiera, Dipl. Ing. TU Švaj-
čiarska konfederácia formou zá-
meny za pozemok vo vlastníctve 
Mesta B. Štiavnica 

- zriadenie vecného bremena v 
prospech Stredoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s., B.Byst-
rica, Partizánska cesta 5, na účel 
umiestnenia elektrickej prípojky – 
B.Š. Hájik

MsZ vzalo na vedomie:
- dobrovoľné vzdanie sa členstva 

v Komisii športu pri MsZ B.Š. Ing. 
Miloša Janovského na základe jeho 
vlastnej žiadosti a zvolilo  do tejto 
komisie Ľubomíra Povinského.

- Informatívnu správu o vypra-
covaní urbanistickej štúdie – Počú-
vadlianske jazero a postupe jej ob-
starávania

- Správu o príprave na zimné vyku-
rovacie obdobie, predloženú Bytovou 
správou, s.r.o., B. Štiavnica

- Rozbor dlhu občanov voči Bytovej 
správe, s.r.o., na nájomnom a za služby

Redakcia Štiavnických novín



4 číslo 37 • 18. október 2012
sn@banskastiavnica.skaktualIty

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavni-

ca, prevádzka Mestské kúpele – plavá-
reň, oznamuje obyvateľom a návštev-
níkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 
20.10.2012 (sobota), bude prevádzka 
Mestské kúpele – plaváreň pre verejnosť 
otvorená, z dôvodu konania sa plavec-
kých pretekov „Jesenné dlhé trate“ až 
od 15.00 hod. Za tento posun otvára-
cích hodín sa ospravedlňujeme.

Slezáková Denisa

Prezentácia knihy o tajchoch
Pohronské osvetové stredisko 
Žiar nad Hronom – Pracovisko 
Banská Štiavnica, Vydavateľ-
stvo AB ART press Slovakia 
Slovenská Ľupča a Slovenské 
banské múzeum vás pozývajú 
na prezentáciu novej knihy 
Tajchy v okolí Banskej 
Štiavnice.

Autorom textu je Ján Novák, 
súčasných fotografií Vladimír 
Bárta, Vladimír Barta ml., Lubo-
mír Lužina a historické fotogra-
fie sú zo Slovenského banského 
múzea a Štátneho ústredného 
banského archívu. Je v repre-
zentačnej farebnej úprave v slo-

vensko-anglickej mutácii. Pre-
zentácia sa uskutoční v bývalej 
kaplnke Kammerhofu (horný 
vchod) 23.10. o 16:00 a knihu 
do života uvedú Mgr. Nadežda 
Babiaková, primátorka mesta, 
a Ing. Marián Supek, generálny 
riaditeľ Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š.p. Vý-
hercovia súťaže František Pre-
fektus, Mgr. Anna Belovická a 
Mgr. Adrian Kašiar dostanú kni-
hu zdarma, ale aj všetci, čo budú 
na prezentácii, si budú ju môcť 
kúpiť lacnejšie ako v predaji.

Publikáciu si môžete zakúpiť 
vo všetkých expozíciách SBM, 
v Múzeu vo Sv. Antone, Diela a 

dielka – p. Ladziansky, Kníhku-
pectvo p. Drbohlavová, Trotu-
art a v Informačnom centre na 
Námestí sv. Trojice 6.

AB ART press

Anketa
Aký je váš názor na úpravy 
parkovania v meste počas 
letných mesiacov ?

,,Cesta sa kvôli parkovaniu zúžila, 
čo ma  vedie k opatrnosti. Predtým 
som mal tendenciu jazdiť ,,smelšie“ aj 
na miestach s 30-tkou, ale to asi všetci 
Štiavničania.“  J.D.

,,Mne sa to páči, keď si človek chcel 
kúpiť kúsok chleba,  krútil sa po Križo-
vatke bez šance zaparkovať. Najkritic-
kejšia situácia býva v sobotu dopolud-
nia. Aj tých pár miest pomôže.“  A.Č.

„Využijem vašu otázku na vyslove-
nie pochvaly zamestnancom parko-
vacej služby na Trojičnom námestí, 
najmä pán Weis a pán Klein sú veľmi 
ústretoví a snažia sa vodičom pomôcť 
a ušetriť čas. Ďakujem.“  J.G.

„Cez deň je to v poriadku, ale v noci 
by som mal obavy nechať auto vedľa 
hlavnej cesty, nočná Štiavnica sa mení 
na pretekársku dráhu.“  J.Č.

,,Na Križovatke je to prínosom, 
v meste je stále málo parkovacích 
miest a nepáči sa mi, že majitelia rezi-
denčných kariet nemajú na všetkých 
verejných parkoviskách parkovanie 
zadarmo.“  M.J.

,,Miesta v okolí tržnice sú takmer 
vždy obsadené, pred Billou parkujú aj 
obyvatelia bytoviek a taxikári, naku-
pujúci má problém zaparkovať.  Vedel 
by som si predstaviť moderné viacetá-
žové parkovisko napr. v chátrajúcom 
objekte nedostavanej Plety.“  R.K.

„Plne chápem takéto opatrenia, v 
dnešnej dobe je to  nevyhnutnosť, áut 
stále pribúda, každý sa ponáhľa a ľu-
dia nie sú ochotní prejsť pár desiatok 
metrov po vlastných.“  R.L.

,,Križovatka oproti Pizzerii Imperio 
sa veľmi zneprehľadnila. Ak napr. pod 
OPP parkuje väčšie auto, vodiči prichá-
dzajúci na hlavnú cestu nevidia vozidlá 
prichádzajúce sprava a musia zastaviť 
až v križovatke, alebo na prechode pre 
chodcov. Inak mi to vyhovuje.“  P.B.

Janka Bernáthová

Parkovanie v našom meste
O systéme parkovania a 
vyhodnotenia počas letnej 
turistickej sezóny(ďalej len 
LTS) sme sa porozprávali s 
viceprimátorom nášho mesta 
JUDr. Dušanom Lukačkom. 

Pán zástupca, ako hodnotíte systém 
parkovania počas uplynulej LTS?

„V roku 2012 funguje systém 
parkovania v súlade so záko-
nom o premávke na pozemných 
komunikáciách a schváleným 
prevádzkovým poriadkom pre 
parkovanie v meste Banská 
Štiavnica na rok 2012. S prícho-
dom teplejších dní, teda v me-
siacoch apríl - máj, sme začali 
pociťovať zvýšený nápor turis-
tov v meste Banská Štiavnica, čo 
pociťuje vo väčšej miere aj par-
kovacia služba. Tak ako aj po iné 
roky aj v tomto roku sa prejavuje 
u niektorých vodičov nediscipli-
novanosť a nerešpektovanie do-
pravného značenia, nezakúpenie 
parkovacích lístkov, čo v koneč-
nom dôsledku rieši Mestská po-
lícia. Parkovacia služba spo-
lupracuje s mestskou políciou 
a nahlasuje takéto priestupky 
počas ich pracovnej doby, teda 
do 17:00 hod. mestskej polícii. 
O tom, že takýchto priestup-
kov v doprave bolo veľa, sved-
čí aj skutočnosť, že od začiatku 
roka do 30.9.2012 bolo mest-
skou políciou zistených a rieše-
ných spolu 864 priestupkov. Na-
priek tomuto vysokému počtu 
zistených priestupkov nemôže-

me byť spokojní s parkovaním 
v našom meste, pretože poru-
šovaní povinností vodičmi mo-
torových vozidiel je stále veľa, 
pričom pracovníci mestskej po-
lície plnia dôležitejšie úlohy, vy-
plývajúce im zo zákona o obec-
nej polícii (ochrana verejného 
poriadku, životného prostredia, 
poriadku a čistoty a pod.), preto 
nemôžu byť pri každom spácha-
nom priestupku hlavne na úseku 
dopravy, ktoré sú najviac vidi-
teľné. Veľmi záleží na discipli-
novanosti vodičov a účastníkov 
cestnej premávky. Úlohou sa-
mosprávy Mesta je urobiť všet-
ko pre to, aby sme vodičov lepšie 
navigovali na parkoviská a ďalej 
rozširovali ich kapacity alebo 
hľadali nové možnosti parkova-
nia. Vytvárali sme aj nové par-
kovacie miesta na Ul. Dolná, 
kde sme vyriešili nesprávne par-
kovanie na verejnej zeleni a vy-
tvorili sme parkovacie miesta na 
miestnej komunikácii, čím do-
šlo k upokojeniu situácie v tejto 
časti mesta zo strany nespokoj-
ných občanov. Samozrejme, iný 
režim bude v zimnom období na 
Ul. Križovatka pred 36 b.j., kde 
bude obmedzenie v parkovaní 
tak ako po iné roky. Po uzavretí 
roku 2012 a vyčíslení hospodá-
renia parkovacej služby by sme 
chceli rozšíriť počet pracovní-
kov parkovacej služby, ktorí po-
máhajú a uľahčujú vodičom za-
parkovať svoje vozidlá a zároveň 
pôsobia aj preventívne na tých 

vodičov, ktorí nedodržujú pra-
vidlá parkovania v našom mes-
te. Naďalej prehodnocujeme vy-
dávanie rezidentských kariet, 
takže rok 2013 prinesie možno 
zmeny, ktoré je potrebné odsú-
hlasiť v mestskom zastupiteľ-
stve. V roku 2013 sa budeme 
musieť zaoberať vozidlami ne-
pravidelnej prepravy osôb, pre-
tože do 31.12.2013 platia ešte 
povolenia pre tých, ktorí ju pre-
vádzkujú na živnosť, resp. bez li-
cencie na rozdiel od taxikárov, čo 
k 1.1.2014 už nebude možné“. 
Aký je stav našich mestských 
komunikácií?

„Čo sa týka miestnych komu-
nikácií, viem, že niektoré ces-
ty by potrebovali kompletnú 
povrchovú opravu, ale snaží-
me sa ich dať do takého stavu, 
aký nám ukladá zákon o cest-
nej premávke. S cieľom eviden-
cie súčasného stavu miestnych a 
účelových komunikácií, chodní-
kov, schodíšť a oporných múrov 
sme vypracovali zoznam inven-
tarizácie ciest ako pomôcku pre 
samosprávu a poslancov MsZ. 
Podľa tohto zoznamu vieme ur-
čiť a schváliť v MsZ priority  a 
nutnosti opráv pre nasledujú-
ce roky, samozrejme s ohľadom 
na finančné možnosti mesta. V 
súčasnosti prebiehajú jednotli-
vé opravy na miestnych komu-
nikáciách a v mesiaci október sa 
bude realizovať aj celopovrchová 
úprava Ulice Mládežníckej, časť 
k plavárni." Michal Kríž
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3. 10. 2012 Domov MÁRIE na Špi-
tálskej ulici navštívili  klienti z Domova 
MÁRIE na Ulici L. Svobodu a Striebor-
nej. Účel návštevy bol veľmi príjemný – 
oslava Dňa seniora. Príprava samotnej 
oslavy sa začala už skoro ráno zvýše-
ným ruchom v kuchyni, kde sa okrem 
guľáša pripravoval aj výborný jablkový 
koláč. Vonku v záhrade začali pribúdať 
stoly a stoličky a tiež naše vrúcne že-
lania -  len  aby nepršalo. Náladu nám 
zlepšovalo sem-tam vykúkajúce slnko 
a príjemná hudba, ktorou sme  vítali aj 
prvých hostí. Presun našich klientov z 
jedného konca mesta na druhý je vždy 
veľmi náročný, ale samozrejme, bol bez 
problémov zvládnutý.  Keď sa už všetci 
usadili a trošku sa zahriali horúcim ča-
jom, pozdravila ich svojím príhovorom 
riaditeľka Domova MÁRIE pani PhDr. 
Viera Chladná. A to už v celom areá-
li rozvoniavala pečená klobása, ktorou 
sa oslávenci posilnili pred kultúrnym 
programom. Ten si (za pomoci sociál-
nych pracovníčok) pripravili sami klien-
ti. Pokračovali sme malou prechádzkou 
na susedné ihrisko,  kde sa nám pred-
viedli  členovia kynologického klubu so 
svojimi  psami. Dôvod na radosť mali 
klienti pri žrebovaní tomboly, keď si 
mnohí z nich odniesli výhru ako spo-
mienku na tento deň. Potom sa už len 
spievalo, trochu tancovalo a maškrtilo.

Za pomoc pri organizovaní  oslavy 
Dňa seniora 2012 ďakujeme všetkým 
zamestnancom Domova MÁRIE. 

Domov Márie

Deň seniora

Návštevy seniorov foto archív šn

Jubilejná zábava baníckych akademikov
•1.str. V programe boli všetky zá-

kladné bloky, ako aj  čestný skok cez kožu 
podľa § 24a zákona č. 1/2001 Zb. záko-
nov Banskoštiavnicko-hodrušského ba-
níckeho spolku o udržiavaní poriadku 
a povznesenej nálady na šachtágu (piv-
ný zákon) v znení neskorších predpisov, 
ktorý absolvoval  Dr. Wilfried Eichlseder. 
Nechýbal ani pivný súboj o cenu Pivova-
ru Steiger, v ktorého finále zvíťazil sloven-
ský  akademik z Fakulty BERG TU Košice 
nad maďarským akademikom.

Počas šachtágu odovzdal PhDr. Mi-

lan Augustín, podpredseda baníckeho 
spolku, vyznamenanie „Za zásluhy“ 
Dr. Attilovi Patakimu za jeho prínos 
pre spoluprácu Maďarskej baníckej a 
hutníckej spoločnosti (OMBKE) v Ta-
polci s baníckym spolkom. Dr. Laj-
os Nagy, prezident OMBKE, následne 
odovzdal vyznamenanie „Zlatú medai-
lu“ JUDr. Ing. Jozefovi Karabellymu, 
čestnému predsedovi baníckeho spol-
ku,  za jeho výnimočné zásluhy na spo-
lupráci baníckeho spolku s OMBKE. 
Vyznamenanie sprostredkovane pre-

vzal jeho syn Ing. Jozef Karabelly, na-
koľko Dr. Karabelly sa zo zdravotných 
dôvodov nemohol zúčastniť podujatia.  

Poďakovanie za prípravu vydarené-
ho podujatia prináleží Mestu Banská 
Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodruš-
skému baníckemu spolku, Spevokolu 
Štiavničan,  Strednej priemyselnej ško-
le Samuela Mikovíniho, Pivovaru Stei-
ger vo Vyhniach, Zoltánovi Jakabovi, 
tlmočníkovi do maďarčiny a Branisla-
vovi Sélešovi, tlmočníkovi do nemčiny.

Milan Durbák

Kultúrny svet nazval mesiac 
október je Mesiacom úcty k 
starším. Samospráva mesta Banská 
Štiavnica si nesmierne váži svojich 
občanov, ktorí sú už v dôchodkovo 
veku, ktorí v našom meste 
pracovali, tvorili, žili, vychovali svoje 
deti,  vytvorili dielo, ktoré zostáva 
ďalšim generáciám.

Nie v každom meste v našej republike 
sa koná takéto stretnutie a nie v každom 
meste  dostávajú občania  darček.  Naša 
samospráva mesta si nesmierne váži svo-
jich spoluobčanov, pre ktorých  pripravu-
je v tomto mesiaci spoločné stretnutie.

Viac ako 22 rokov v tomto mesiaci 
pozývame  starších občanov nad 65 ro-

kov  na milé stretnutie. Spoločné stret-
nutie sa uskutoční v priestoroch Kul-
túrneho centra (pri hoteli Grand)  22. 
októbra 2012 o 10:00 a o 13:00. V ten-
to deň sa chce primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková. mesta poďako-
vať všetkým 1309 pozvaným obča-
nom za prácu, ktorú odviedli pre naše 
mesto,  prejaviť úctu a uznanie za ob-
čianske postoje, za  spoločenské a kul-
túrne aktivity, za úsilie pri  budovaní  
nášho  mesta, za všetko, čo vo svojom 
živote vykonali. Tieto milé  chvíle v Kul-
túrnom centre  v 2 hodinovom progra-
me spríjemnia permoníci - detičky z 
MŠ 1. mája, žiačky a žiaci ZUŠ pod ve-
dením Mgr. Irenky Chovanovej. Budú 
vystupovať známe Texasky pod ve-

dením Zlatky Berešíkovej, 2 hudobné 
skupiny,  p. Turčana a p. Radjanského, 
nezabudnuteľné pesničky budú poda-
né v 20 minútovom programe spevá-
kov z Repete.

Okrem programu, ktorý určite poteší 
všetkých našich spoluobčanov, dostanú 
naši seniori  malý darček, salónky. 

Srdečne pozývame  našich občanov, 
ktorým samospráva zaslala už pozván-
ky domov.  
Štatistika:

Počet obyvateľov v meste Banská 
Štiavnica k 30.9.2012: 10 066

- nad 65 rokov: 1309
- z toho: 811 mužov
- z toho: 498 žien

Jarmila Simonidesová 

Samospráva mesta si uctí seniorov

Príjemné chvíle s prof. Karolom Horákom
V pondelok 1. októbra do 
Autorského klubu literátov, 
hudobníkov a výtvarníkov 
pri POS – Pracovisko Banská 
Štiavnica zavítal profesor 
Prešovskej univerzity, literárny 
vedec, autor početných 
divadelných hier a odborných 
publikácií Karol Horák.

Ťažiskom jeho literárneho výskumu 
je život a dielo významného spisovate-
ľa Jozefa Horáka, ktorý bol jeho strý-
kom. Profesor Horák je známy aj ako 
organizátor Festivalu študentských di-
vadiel. V  besede prezradil zaujímavos-
ti zo života a tvorby spisovateľa, kto-
rý svojimi početnými dielami (okolo 
40) preslávil naše mesto a podsitnian-
sky kraj. Náš hosť si zaspomínal na prá-
cu so študentmi, účasti na festivaloch 
doma i v zahraničí. Porovnával mládež 
70. rokov so súčasnou. Konštatoval, že 

dnešní študenti oveľa menej čítajú, ale 
o divadlo záujem majú.

Charakterizoval aktuálne divadelné 
smerovanie, pre ktoré je, žiaľ, typický 
expresívny a vulgárny jazyk. Prezradil 
aj niečo zo svojich plánov. Hoci onedlho 
oslávi okrúhle životné jubileum, na od-
počinok sa ešte nechystá. Členov klubu 
obdaril svojimi odbornými publikácia-
mi. Dozvedeli sme sa, že do francúzšti-

ny boli preložené divadelné hry sloven-
ských autorov, vrátane hry prof. Horáka.  
Po jeho hrách siahajú aj profesionálne 
scény. Na záver sme si vypočuli autoro-
vu poslednú humornú poviedku.

Dve hodiny, strávené s prof. Horá-
kom, boli zdrojom nových poznatkov 
o spisovateľovi Jozefovi Horákovi, jeho 
synovcovi a o súčasnom dramatickom 
umení. Nora Bujnová

Prof. Karol Horák so štiavnickými autormi foto janka bernáthová

Oznam
Milí obyvatelia, dovoľujeme si 

vám oznámiť, že v dňoch 16. - 20. 
10. 2012 sa bude v našom mes-
te filmovať vianočná reklama spo-
ločnosti Telecom. V tejto súvislosti 
budú určité obmedzenia na chod-
níku Ulice A. Kmeťa (trotuár) a 
miestnej komunikácii A. Kmeťa. 
Za prípadné obmedzenia sa ospra-
vedlňujeme a veríme, že sa tým vý-
razným spôsobom nenaruší bežný 
chod mesta. Za porozumenie a zho-
vievavosť vám ďakujeme. MsÚ
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Študentská 
kvapka krvi

Slovenský Červený kríž aj na 
túto jeseň pripravil celoslovenskú 
kampaň Študentská kvapka krvi. 
Jej 18. ročník sa začína 15. októbra 
2012 a potrvá päť týždňov – do 16. 
novembra 2012. 

Heslom tohtoročnej Študentskej 
kvapky je Podaj pomocnú ruku. 
Tvárami Študentskej kvapky sú 
mladí slovenskí herci Dominika Ze-
leníková a Jakub Lorencovič.

Tohtoročnú kampaň odštartuje-
me 15. októbra odberom krvi na in-
ternáte Ľudovíta Štúra v Mlynskej 
doline. Odbery krvi, ale aj ďalšie 
sprievodné akcie, akými sú naprí-
klad náborové workshopy či simu-
lované odbery krvi, budú prebiehať 
vo všetkých väčších mestách, ale aj 
mnohých obciach Slovenska. 

Študentská kvapka krvi je dru-
hou najväčšou kampaňou, ktorú 
organizuje Slovenský Červený kríž 
v spolupráci s Národnou transfúz-
nou službou SR a hematologicko-
transfúznymi oddeleniami nemoc-
níc. Má celoslovenskú pôsobnosť s 
dosahom najmä na školy, ale aj fir-
my a organizácie. Jej cieľom je pri-
mäť najmä mladých ľudí, aby cho-
dili darovať krv pravidelne, čím sa 
zabezpečuje dostatok krvi v našom 
zdravotníctve.

Pozývame Vás na Študentskú 
kvapku krvi v Banskej Štiavnici, ktorá 
sa uskutoční dňa 23.10. 2012 v čase 
od 8.00 hod. do 11.00 hod. na Spo-
jenej škole, SOŠ obchodu a služieb a 
25.10.2012 na Gymnáziu A. Kmeťa. 

Študentskú kvapku krvi 2012 
podporili: Pramenitá voda Lucka, 
Vysoká škola múzických umení a 
zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.

Päť rokov projektu Leonardo da Vinci

Nové školské  partnerstvá

Projekt Leonardo da Vinci 
podporuje odborné zručnosti 
a jazykové vzdelávanie 
študentov prostredníctvom 
grantov.

Prvýkrát sme sa do výzvy Národnej 
agentúry celoživotného vzdelávania v 
Bratislave zapojili v škol. r. 2008/2009 
a už v máji 2009 sme vďaka grantu 
vo výške 24 000 eur mohli realizovať 
prvú zahraničnú stáž vybraných štu-
dentov do Berlína.

Naši študenti potvrdili svojou praco-
vitosťou, odbornými vedomosťami a 
jazykovými kompetenciami správnosť 
výberu, zaslúžili sa o výborné hodnote-
nie vo firmách, kde pôsobili. Pripravili 

tak pôdu pre ďalšie mobility smerujú-
ce i do Lipska (od r.2011) a do Londýna 
(partnerská agentúra - ADC College).

Od r. 2008 sme zaznamenali veľ-
ký záujem študentov a ich rodičov o 
možnosť absolvovať odbornú prax v 
zahraničí, ktorú im naša škola umož-
ňuje.Za päť rokov sa projektu Leonar-
do zúčastnilo 70 ľudí, 65 študentov a 
5 vyučujúcich nemeckého a anglické-
ho jazyka ako sprevádzajúce osoby. 
Umožnila im to suma 109 425 eur z 
dotácií EÚ určených na vzdelávanie 
študentov v odbornej a jazykovej prí-
prave. Mnohým študentom sa otvoril 
nové možnosti, keď im partnerské fir-
my ponúkli pracovné miesta po absol-
vovaní štúdia.

Vďaka projektu mobilít naši žia-
ci získajú odbornú prax na mimoriad-
nych pracoviskách, sú vedení k samo-
statnosti a zodpovednosti, dôstojne 
reprezentujú SPŠ Samuela Mikovíni-
ho, zdokonalia sa v príslušnom jazyku, 
čo im uľahčí aj maturitné skúšky. Počas 
stáže absolvujú aj intenzívny jazykový 
kurz a získajú EUROPAS MOBILITY, 
ktorý udeľuje Ministerstvo školstva SR 
ako doklad odbornej spôsobilosti. Eu-
ropas im uľahčí nájsť si prácu v zahra-
ničí a je medzinárodne uznávaný.

V budúcnosti plánujeme naše mo-
bility v rámci projektu rozšíriť aj o iné 
krajiny EU, spoluprácu nám ponúklo 
Španielsko, Turecko a i.

Zuzana Chladná

Beh na dlhú trať
Projekty pre detského diváka, kto-

ré majú ambíciu vzdelávať ho v ob-
lasti vizuálneho umenia, môžu mať 
rôznu podobu. Občianske združenie 
Štokovec, priestor pre kultúru, kto-
ré od leta 2009 realizuje projekt kul-
túrneho centra na železničnej stanici 
v Banskej Štiavnici, sa tento rok roz-
hodlo pre hravú, ale koncentrovanú 
formu komunikácie s deťmi. Okrem 
vydania detských lístkov, ktoré sa od 
leta distribuujú v pokladnici stanice 
rozbehol Štokovec sériu workshopov 
pod názvom Hraj sa!.

Workshopy sa zamerali na rôzne 
umelecké médiá, ktorými deti pre-
viedli mladí profesionálni umelci, ab-
solventi Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave. Projekt v roku 
2012 podporilo Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky.

Záverečná časť projektu Hraj sa! 
sa uskutočnila v pondelok 8.októb-
ra, priamo v železničnej hale, čakár-
ni stanice. Na workshope, ktorého té-
mou bola ilustrácia, sa zúčastnili deti v 
predškolskom veku z Materskej školy 
Bratská 9, zo sídliska Drieňová. 

Skupina pätnástich detičiek pra-
covala na veľkorozmernej  ilustrácii 
s ústrednou témou panorámy mes-
ta Banská Štiavnica, ktorej domi-
nuje železničná stanica. Workshop 
viedla mladá ilustrátorka, dizajnér-
ka Broňa Schraggeová, ktorej asis-
tovali umelci stanice Juraj Gábor a 
Daniela Krajčová. Záverečnou čas-
ťou workshopu bolo tlačenie ilustrá-
cie z linomatrice na tričká, ktoré si 
deti priniesli. Práve proces navaľo-
vania farby a samotnej tlače mal u 
detí veľký ohlas. Doslova hltali mo-
menty, keď sa roztočilo koleso gra-

fického lisu.
Originálne tričká, ktoré budú mu-

sieť počkať na krajšie a teplejšie dni, a 
krátky film z celého workshopu tvoria 
už dnes spomienku na intenzívne 3 
hodiny, počas ktorých deti zanietene 
tvorili. Výborná komunikácia s peda-
gógmi z materskej školy, ktorá stála na 
samom počiatku myšlienky worksho-
pu, bude, dúfajme, pokračovať aj v bu-
dúcnosti. Jej zmysel sa možno uká-
že až po niekoľkých workshopoch, po 
kontinuálnej práci, ktorej sú už dnes 
umelci zo Štokovca otvorení.

Zuzana Bodnárová

Workshop s deťmi z Materskej školy Bratská 9 foto daniela krajčová

Základná škola Jozefa Horá-
ka získala grant vo výške 21 000 
eur na realizáciu nového projek-
tu v rámci Programu celoživotné-
ho vzdelávania SAAIC. Prostred-
níctvom podprogramu Comenius 
budú žiaci školy v priebehu dvoch 
školských rokov pracovať na pro-

jekte s názvom Ukáž mi svoju 
školu, ja ti ukážem svoju. Projekt 
uspel aj v ďalších štátoch, a tak 
sa žiaci a učitelia  dozvedia viac 
o školách  v Bulharsku, Rumun-
sku, Poľsku, Francúzsku, Španiel-
sku, Turecku a Grécku. Žiaci  ZŠ 
J. Horáka budú mať možnosť pri-

vítať niektorých partnerov aj v 
Banskej Štiavnici a v škole v máji 
2013.  Komunikačným jazykom 
medzi všetkými partnermi je ang-
lický jazyk,  umožní žiakom overiť 
si a využiť svoje vedomosti získa-
né na hodinách angličtiny.

Oľga Švenková

informácie pre všetky 
športové kluby

Športové kluby v Banskej Štiavni-
ci môžu zasielať na Mestský úrad v 
Banskej Štiavnici žiadosti o finančný 
príspevok na rok 2013 do termínu 
30.11.2012! 

Žiadať o poskytnutie dotácie mož-
no len písomnou formou na základe 
podmienok a v termínoch zverejne-
ných mestom podľa VZN č. 2/2011 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica. Bližšie in-
formácie a vzor žiadosti nájdete na 
www.banskastiavnica.sk – Občan – 
Dokumenty, Tlačivá – Tlačivá

Viktória Michalská
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Máte nejaký zaujímavý 
projekt a neviete, odkiaľ 
naň môžete získať finančnú 
podporu?

Prinášame vám 4. časť aktuál-
nych grantových výziev.
Štrukturálne fondy EÚ

Operačný program vzdelávanie 
- Aktívne starnutie prostredníctvom 

rozširovania vedomostí a zručností 
zvyšujúcich kvalitu života seniorov

Ukončenie prijímania žiadostí: 29. 
10. 2012

Podrobné informácie na interne-
tovej stránke: http://www.asfeu.sk/
operacny-program-vzdelavanie/ak-
tualne-vyzvy/opv-20122103-soro/
Operačný program konkuren-
cieshopnosť a hospodársky rast

 – Podpora inovačných aktivít v 
podnikoch

Ukončenie príjímania žiadostí: 29. 
11. 2012

Podrobné informácie na in-
ternetovej stránke: http://www.
mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-13sp-
1201/138831s
Infraštruktúra sociálnych slu-
žieb, sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately
Ukončenie prijímania žiadostí: 14. 

12. 2012
Podrobné informácie na interne-

tovej stránke: http://www.ropka.sk/
aktualne-vyzvy/&id=39&page=1

Malé granty:
Európska komisia – Program 
PROGRESS

Oblasti podpory: zamestnanosť; 
sociálna inklúzia a sociálna ochrana; 
pracovné podmienky; anidiskrimi-
nácia a rozmanitosť; rodová rovnosť

Ukončenie prijímania žiadostí: 22. 
10. 2012

Podrobné informácie na interne-
tovej stránke: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=327&langI-
d=en&furtherCalls=yes&callType=2
Nadácia VÚB – zamestnanecké 
projekty

– majú za úlohu vyriešiť nejaký 
problém v komunite, podporiť verej-
noprospešné aktivity alebo niekto-
rú neziskovú organizáciu. Dôležitá je 
priama účasť zamestnancov na reali-
zácii projektu na dobrovoľníckej báze.

Ukončenie podávania žiadostí: 31. 
10. 2012

Viac informácií na internetovej 

stránke: http://www.nadaciavub.sk/
Default.aspx?CatID=75
End Exclusion – Kráčajme spolu

Súťaž – príležitosť postaviť sa za 
inklúziu ľudí s postihnutím a krea-
tívnym spôsobom vyjadriť myšlien-
ku inklúzie.

Ukončenie podávania žiadostí: 31. 
10. 2012

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.endexclusion.sk/
Ministerstvo školstva SR – 
ADAM 2 – 2012/2/D1

Podpora systematickej práce s 
deťmi a mládežou, ktorú zabezpe-
čujú oprávnení žiadatelia prostred-
níctvom svojich aktivít. Aktivity sú 
zamerané na rozvoj neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia 
sa cieľových skupín, pričom ich vý-
sledkom nie je dosiahnutie určitého 
stupňa vzdelania.

Ukončenie podávania žiadostí: 23. 
12. 2012

Viac informácií na interneto-
vej stránke: http://www.iuventa.
sk/files/documents/granty/aktual-
ne%20granty/adam%202/adam%20
2%20inform%C3%A1cie/ada-
m2_2012_2%20info.pdf

Henrieta Godová

Aktuálne grantové výzvy 4. časť

Bude sa do a zo Štiavnice 
cestovať vlakom? 

Termín vybavenia petície za za-
chovanie osobnej železničnej do-
pravy na úseku Banská Štiavnica 
– Hronská Dúbrava a za zachova-
nie zastávky Hronská Dúbrava pre 
rýchliky v Cestovnom poriadku 
ŽSR 2012-2013 sa blíži, Minister-
stvo dopravy je povinné jeho výsle-
dok oznámiť do 23. októbra 2012. 
Petíciu, ktorú má ministerstvo k 
dispozícii od 11. septembra 2012, 
za iba 44 dní jej trvania podporilo 
celkom 14 762 občanov. 

Petícia, ktorá argumentuje za za-
chovanie osobnej železničnej dopra-
vy do Banskej Štiavnice, bola uzav-
retá 9. septembra 2012. Podľa § 5, 
ods. 7 Zákona č. 85/1990 Zb. o pe-
tičnom práve v znení neskorších 
predpisov je ministerstvo povinné 
oznámiť výsledok vybavenia petí-
cie do 30 pracovných dní od jej do-
ručenia, organizátori petície preto 
očakávajú v najbližších dňoch, naj-
neskôr však 23. októbra 2012, doru-

čenie stanoviska ministra dopravy. 
K dnešnému dňu zostavovate-

ľom petície informácia o výsled-
ku jej vybavenia zatiaľ doručená 
nebola. Svoje stanovisko vyjadrila 
listom iba kancelária ministra do-
pravy, čo však organizátori petície 
v žiadnom prípade nepovažujú za 
riadnu odpoveď na výzvu adreso-
vanú priamo ministrovi a sú pre-
svedčení, že ten svoje rozhodnutie 
vyjadrí do stanoveného termínu 
oficiálne listom i pre médiá. 

Organizátori petície zdôrazňujú 
potrebu hľadania konštruktívne-
ho riešenia. Doterajšie stanoviská 
ministerstva sa najčastejšie dotý-
kali iba menej závažných a okra-
jových tém (napr. tvrdenia, že pe-
tičná iniciatíva sa opiera o zápis 
mesta v zozname svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO, Leho-
tayová, 27. september 2012; že sa 
argumentuje primárne sentimen-
tálnou hodnotou trate, Kóňa, 30. 
júl 2012), čím dochádzalo k rétoric-
kému zľahčovaniu problému. Po-
zornosť decizora sa pritom neza-

merala na nosné argumenty (napr. 
nedostupnosť možnosti súbežnej 
dopravy (Zákon č. 514/2009 v zne-
ní neskorších predpisov)) a podsta-
tu problému napriek tomu, že bolo 
ministerstvo o viacerých objektív-
nych prekážkach znemožňujúcich 
zámer zrušenia dopravy na danom 
úseku informované. Z tohto dôvo-
du zostavovatelia petície diskusiu 
nepovažujú za uzavretú. 

Napriek tomu, že doposiaľ zo 
strany ministerstva nezaznamena-
li žiadnu verejne prezentovanú sna-
hu o zváženie, či dokonca zohľad-
nenie argumentov, ktoré petícia 
predkladá, jej zostavovatelia veria, 
že minister dopravy a predstavitelia 
ostatných relevantných orgánov na-
koniec venovali veci náležitú pozor-
nosť, akú si názor 14 762 občanov 
nepochybne zasluhuje. Uzavretý po-
stoj voči vzniknutej situácii bude ve-
rejnosťou považovaný za neochotu 
a nezáujem o jej skutočné riešenie. 
Ďalšie kroky zo strany organizáto-
rov petície budú závisieť od postoja 
ministerstva. Jana Kuzmová

Záchrana štiavnickej Anče

Výberové 
konanie

Spoločnosť Želiarov vo Sv. An-
tone vyhlasuje konanie na prená-
jom svojich lesov o celkovej výme-
re lesných pozemkov 40 7491 ha v 
katastrálnom území obce Sv. An-
ton bez výkonu práva poľovníctva. 
Výberové konanie sa uskutoční 
na riadnom valnom zhromažde-
ní dňa 17.11.2012 o 14:00 v sále 
Kultúrneho domu vo Sv. Anto-
ne. Písomné ponuky posielajte do 
16.11.2012 na adresu: Spoločen-
stvo Želiarov, Ján Crcha 251, 969 
72 Sv. Anton.

Stretnutie 
baníkov 

Oznamujeme, že pravidelné 
stretnutie baníkov sa bude konať. 
Dňa 26.októbra 2012 o 15:00 
na Štefultove v reštaurácii „SPO-
LOK“. Odchody autobusov z Kri-
žovatky o 14:30. Tešíme sa na 
vašu účasť.

Zdravá výživa
OZ Klub zdravia v spolupráci 

s Kultúrnym centrom Vás srdeč-
ne pozýva dňa 22.10.2012 na 
prednášku Libora Knapeka pod 
názvom „Kokos – zabudnutá po-
travina“. Podujatie sa uskutoč-
ní o 17:00 v Kultúrnom centre, 
Kammerhofská 1, Banská Štiavni-
ca. Ste srdečne vítaní!

Poďakovanie
Ďakujeme zamestnancom 

Oddelenia dlhodobo chorých a 
Domu opatrovateľskej starostli-
vosti Banskoštiavnickej nemoc-
nice za starostlivosť o našu mamu 
Teréziu Bačíkovú, rodenú Zig-
mundovú počas jej posledných 
týždňov života. Vyslovujeme 
veľké uznanie za ich zodpoved-
ný a profesionálny prístup k ťaž-
ko chorým pacientom. Tiež ďa-
kujeme všetkým priateľom, ktorí 
našu mamu prišli odprevadiť na 
poslednej ceste a svojou prítom-
nosťou nás podporili.

Pavel Bačík a Alexandra Puče-
ková, rod. Bačíková s rodinami
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Projekt Civilnej ochrany 3.časť
V dvoch predchádzajúcich 
pokračovania Projektu CO 
obyvateľstva sme si povedali 
o možnom vzniku mimoriadnej 
udalosti, na ktorú sme boli 
vopred, resp. v čase jej vzniku 
upozornení varovacou sieťou 
sirén, /obecný rozhlas/, v čase 
keď sa človek alebo skupina 
ľudí môže dostať do stavu 
tiesne a máme možnosť volať 
linku 112.

V tých závažnejších prípa-
doch, keď je vyhlásená mimoriad-
na situácia, napr.  ohrozené obyd-
lia vplyvom povodňových záplav 
/ spadnutie SUPERCELY – spad-
nutie obrovského množstva vody 
na koncentrované úzko vyprofilo-
vané územie /, svahové deformá-
cie, únik nebezpečných látok, ve-
terné smršte, snehové závaly a ich 
narastajúca intenzita, kde dochá-
dza k bezprostrednému ohrozeniu 
na životoch, môže viesť až k eva-
kuácii obyvateľstva organizovanej 
špecializovanými, resp. profesio-
nálnymi pracovníkmi obcí a útvar-
mi CO a KR /evakuačné komisie/. A 
tu sa nám vynárajú niektoré otázky. 
Viem, aké potrebné úkony mám vy-
konať? Ako sa správať?  A hlavne, čo 
pri opustení ohrozeného územia si 
mám so sebou zobrať? V nasledu-
júcich riadkoch vám  predkladáme 
niekoľko rád a zásad.
Čo robiť pri evakuácii?

Evakuácia je odsun ohrozených 
osôb, zvierat, prípadne vecí z ohro-

zeného územia. Vyhlasuje sa až po 
vyhlásení mimoriadnej situácie. Vy-
konáva sa z dôvodu nevyhnutného 
časového obmedzenia pobytu osôb 
na ohrozenom území krátkodobo, s 
možným návratom osôb do 72 ho-
dín dlhodobo, s možným návratom 
po 72 hodinách.
AKÉ NEVYHNUTNÉ OPATRE-
NIA VYKONAŤ PRED EVAKUÁ-
CIOU?

Uhasiť otvorený oheň vo vykuro- -
vacích zariadeniach a iných spa-
ľovacích zariadeniach.
Vypnúť kúrenie. -
Uzatvoriť hlavný prívod vody,  -
plynu, elektrinu nevypínať.
Odpojiť anténne zvody. -
Vypnúť elektrické spotrebiče (okrem  -
chladničiek a mrazničiek).
Pripraviť si evakuačnú batožinu,  -
uzamknúť byt a urýchlene sa do-
staviť na určené miesto evakuácie.
Presvedčiť sa, či susedia vedia o  -
vzniknutej situácii a o evakuácii.
Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu,  -
miestny rozhlas a. p., kde sa dozviete 
informácie o možnom ohrození.
Pomôcť imobilným obyvateľom  -
a upozorniť na obyvateľov, kto-
rí odmietli evakuáciu.

DODRŽIAVAŤ POKYNY PRA-
COVNÍKOV ZABEZPEČUJÚ-
CICH EVAKUÁCIU !

Evakuačná Batožina /úkrytová/ 
Hmotnosť evakuačnej batožiny ne-
môže presiahnuť:  dospelé osoby– 
50 kg na jednu osobu, u detí– 25 kg 
na jednu osobu.

Odporúčaná evakuačná batožina 

/úkrytová/ :
osobné doklady, dôležité doku- -
menty, cennosti, peniaze,
osobné lieky a nevyhnutné zdra- -
votnícke potreby,
základné potraviny na dva až tri  -
dni, čaj, vodu,
predmety dennej potreby a osob- -
nej hygieny,
vreckovú lampu, sviečku, zápalky, -
prikrývku, spací vak, -
náhradnú osobnú bielizeň, náhrad- -
ný odev, obuv, nepremokavý plášť,
ďalšie nevyhnutné osobné veci,/  -
toaletný papier, igelitové vrecúška, 
špagát, prikrývka hlavy, dýchacie 
rúška, prípadne auto lekárnička/

VTÚ a KM a civilnej ochrany

Zvoz ZKO
Technické služby, mestský 

podnik,  oznamujú, že sa dňa 
22.10.2012 uskutoční zvoz „2x 
ročne“, a to na uliciach: Koncová, 
Osadná, Pustá, Hadová, Stratená 
a v častiach Bartkov majer, Široký 
vrch, Vindišlajtňa.     Heiler Peter

Záhradkárom sa opäť darilo
Dňa 13. a 14. októbra sa v 
kultúrnom dome v Štefultove 
konala výstava ovocia a 
zeleniny na počesť 55. výročia 
záhradkárov SSZ.

Priznám sa, na takejto výsta-
ve som ešte nebola. Už pri vstu-
pe do dverí ma omámila prekrás-
na vôňa jabĺčok a zeleniny. Bol to 
veľmi príjemný pocit a to nevra-
vím, čo ma čakalo pri vstupe do 
výstavnej miestnosti. Krásne vy-
zdobené stoly a na nich promená-
da tých najkrajších kúskov ovocia 
a zeleniny, ktoré ľudia priniesli na 
túto výstavu zo svojich záhrad. 
Verte mi, že to bol nádherný po-
hľad, niektoré druhy ovocia som v 

živote nevidela a tu som ich mala 
možnosť aj ochutnať. Bolo vysta-
vených okolo 330 vzoriek. Mňa 
ako diváka nadchla aj výzdoba 

miestnosti, vyrezávané tekvice, 
vyzdobené steny. Poviem vám, že 
táto výstava bola naozaj na vyso-
kej úrovni a keby som to na vlast-
né oči nevidela, neviem si ani 
predstaviť, čo títo ľudia, ktorí vý-
stavu usporiadali, dokázali. Veď 
aby všetko pripravili tak, ako to v 
konečnom dôsledku bolo, museli 
pracovať do neskorej noci. Výsta-
vy sa zúčastnilo do 300 ľudí, kto-
rých ani zlé počasie neodradilo. 
Chcem sa touto cestou poďako-
vať usporiadateľom za tento záži-
tok a verím tomu, že v spolupráci 
s ŠKŠ aj na budúci rok usporiada-
jú výstavu záhradkárov v Kultúr-
nom dome Štefultov. 

Milota Tokárová

Organizácia evakuácie –
evakuačné zariadenia

Zásady smeru pohybu
evakuovaných

p. Libuška Kriegerová,
KD v Štefultove

Cesnaková pomazánka
Potrebujeme:

½ kg očistený roztlačený cesnak, 
15 dkg soľ, 20 dkg stužený tuk
Postup:

Cesnak zmiešame so soľou a ne-
cháme 1 hod. odstáť. Rozpustíme 
tuk, pridáme cesnak a miešame, až 
kým je zmes riadne prehriata. Keď sa 
začne peniť, odložíme z ohňa. Mie-
šame až do vychladnutia, tak aby sa 
hmota dala plniť do pohárikov a tuk 
aby nevystúpil na povrch. Uzavrie-
me, až kým nie je riadne vychladnu-
té. Nesterilizujeme! Dobrú chuť!

Pozvánka

Čriepok
"Všetci ľudia zomierajú živí."

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

môže prevziať v pokladni  Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.35/2012: „Chcem byť človekom, 
ktorý sa mi nehnusí.“ Výhercom sa 
stáva Elena Luptáková, Banský 
Studenec 228. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Gilberta 
Keit Chestertona: „Láska je... (dokon-
čenie v tajničke)

A., Citoslovce rupnutia, 4.časť taj-
ničky, draslík, B., 1. časť tajničky, 
druh cukríkov, Olina, C., Schôdzo-
vať, pil, ťažké bojové vozidlo, prami-
ca, D., Pradedo, rival, stred slova Mo-
iran, meno Chačaturjana, kyslík, E., 
Opak ziskov, ozn. áut Luxembur-
ska a Maďarska, rieka v Poľsku, cel-
tový prístrešok, televízia, F., 2.časť 
tajničky, G., Divo, odváž, cudzie žen.
meno, pohrebná hostina, H., Napí-
naj básnicky, mäkká stupnica, sľub 
česky, tromf, dlhuje, I., Odstráň od-

valením, čas, rovy, 
brat Kaina, J., 3.časť 
tajničky, koniec taj-
ničky, K., Nákladné 
vozidlo, ruský polo-
ostrov, Ela, zdrobne-
ne, Izabela, mastná 
plodina. 1., Rozpráv-
ka skr., park, dá do 
ruky, 2., Priprav va-
rením, toto, patria-
ci Indovi, 3., Erotic-
ká pomôcka, 1006 
v Ríme, vtlč, 4., Krí-
dlo odborne, Dani-
el, Mariena, 5., Štu-
dent námorníctva, 
dookola, ozn. áut 
Kambodže, 6., Štípajúci hmyz, zba-
vuj fúzov, bývalá nemecká republika, 
7., Päťka, zviera s chobotom, prepáč 
slangovo, 8., Letný čas, časť Londý-
na, kniha na známky, 9., Kaša na-
opak, rozuzlí, 10., Splietal veniec, 

odlákaj, spoluhlásky slova husle, 11., 
Berýlium, ozn. knihy, Argón, tlak 
krvi, 12., Papagáj, patriaca Židovi, 
13., Meno manželky Chaplina, cín, 
Ľubomír, aj, 14., Kukluxklan, skúš-
ky, severozápad, 15., Oska, želá, da-

rovala, 16., Cudzie mužské meno, 
trhám perie, 17., Poolamuj, ťaženie 
skr., zn. elektrospotrebičov, 18., Kde, 
zistí pravosť, farba.

Pomôcky: Loran, Tiráž, Krym, 
Atesty, Kadet, Ala, Tiaž  A. Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C
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J

K

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Paráda
Piatok 19.10. o 21:00 hod., Komédia/Dráma, Srbsko, 115 min., MP 15, Vstupné: 2,50€

Radmila a Mirko sú mladý a úspešný homosexuálny pár a boli by šťastným párom kdekoľvek - okrem Srb-
ska. Snaží sa žiť diskrétne, ale každý deň sú neustále urážaní. Navyše, Mirko je aktivistom za práva gayov 
a jeho snom je zorganizovať prvý úspešný pochod Pride v Belehrade. Čo je takmer „nesplniteľná misia“. V 
roku 2001 skončil takýto pokus krviprelievaním. O desať rokov neskôr situácia nie je lepšia - nacionalistickí 
a neonacionalistickí organizátori pripravujú ďalší masaker v prípade, že by sa opäť konal pochod gayov, za-
tiaľ čo polícia odmieta poskytnúť účastníkom ochranu. Aby si udržal svojho priateľa a presadil svoje zásady, 
je Radmila pripravený podniknúť zúfalá opatrenia...

Kino Akademik: Bohémsky život
Piatok 26.10. o 21:00 hod. Fínsko / Francúzsko / Nemecko / Švédsko, 1992, čb., 100 min Vstupné: 2,50€

Nezávislý fínsky režisér Aki Kaurismäki sa v tomto filme opiera o román "Zo života parížskej bohémy" (1851) 
francúzskeho spisovateľa Henriho Murgera (1822-1861), ktorý sa tiež stal predlohou pre Pucciniho operu Bohé-
ma. Spisovateľa Marcela, albánskeho emigranta, maliara Rodolfa a hudobného skladateľa Schaunarda spája puto 
priateľstva a vernosť múzam. Potĺkajú se po lacných parížskych bytoch, niekedy trú biedu, niekedy si žijú v bla-
hobyte, niekedy majú šťastie na pekné ženy. Chvíle bezstarostnosti sa však skončia, keď sa Rodolfo zamiluje do 
peknej Mimi. Po čase Mimi nedokáže znášať chudobu, opustí milenca. Neskôr sa k nemu síce vráti, ale smrteľne 
chorá. Maliarovi opäť ostáva len umenie a kamaráti... Melodramatický príbeh balansuje na jemnej hranici medzi 
vážnosťou a sarkazmom. Je postavený na výnimočne nasnímaných interiéroch i exteriéroch Paríža. Dvorný Kau-
rismäkiho kameraman Timo Salminen kladie dôraz na čistotu čiernobieleho filmového obrazu a na kontrastnú 
hru svetiel a tieňov, kde neruší ani jeden zo snímaných objektov. Mnohí kritici označujú Bohémsky život za naj-
smutnejší a zároveň najvyspelejší a vizuálne najdokonalejší Kaurismäkiho film.

72 hodín bez kompromisu aj v Banskej Štiavnici
72 hodín bez kompromisu 
je dobrovoľnícky maratón, 
jeho cieľom je zlepšiť a 
skrášliť priestor, ktorý nás 
bezprostredne obklopuje.

Projekt je celoslovensky rozšírený 

a realizuje sa v dňoch 19.10., 20.10. 
a 21.10.2012 aj v Banskej Štiavnici. 

Informačné centrum mladých BŠ 
koordinuje priebeh projektu v mes-
te a zapoja sa do neho Mesto Banská 
Štiavnica (zapožičanie náradia) a pra-
covnými aktivitami, SPŠ S. Mikovíni-

ho, Gymnázium A. Kmeťa, SOŠ lesníc-
ka, ZŠ J. Kollára, ZŠ s MŠ Maximiliána 
Hella, ZŠ s MŠ Prenčov, ZŠ s MŠ Ban-
ská Belá a tiež členovia Banskoštiav-
nického skrášľovacieho spolku a Šukar 
Dživipen. Už dlhší čas je do projektu za-
pojené aj OZ Štokovec, ktoré sa realizu-

je hlavne v úprave železničnej stanice. 
O zapojení sa ďalších jednotlivcov či or-
ganizácii do projektu budeme informo-
vať v ďalšom čísle.

Zapojte sa aj Vy a spolupodieľajte sa 
na skrášlení prostredia, v ktorom žijeme. 
Viac info: bs@icm.sk, 0911 185 856.
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Červená studňa je vyhľadáva-
ným miestom pre športové a rekre-
ačné aktivity nielen Štiavničanov, 
ale aj mnohých turistov. Lokalita 
je neodmysliteľnou súčasťou náuč-
ných chodníkov, je obľúbeným vý-
chodiskom pre pešiu turistiku, cyk-
loturistiku a bežecké lyžovanie. V 
zime láka zamrznutá vodná nádrž 

na korčuľovanie a svahy v okolí na 
sánkovanie. Návštevníkom však 
okrem informačných tabúľ a jedné-
ho už polorozpadnutého prístrešku 
Červená studňa iné zázemie nepo-
núkala. Občianske združenie Kruh 
realizovalo v minulom roku úpra-
vu okolia Veľkej a Malej Vodáren-
skej. Aj na základe pozitívnych re-
akcií verejnosti sme sa rozhodli 
pokračovať s podobným projektom 
na Červenej studni. V spolupráci s 
účastníkmi plánovacích stretnutí 
sme pripravili projekt úprav okolia 
vodnej nádrže a v posledných me-
siacoch sme ho zrealizovali. V oko-
lí Červenej studne boli vybudované 
dva nové prístrešky a sedem lavi-
čiek. Pri prameni sv. Jána Nepo-
muckého bolo osadené kanalizač-
né potrubie na odvádzanie vody. 
Projekt bol realizovaný v spolu-
práci s Mestskými lesmi Banská 
Štiavnica, s.r.o., a s Regiónom Ban-
ská Štiavnica. Priestor bol uprave-
ný vďaka finančnej podpore Nadá-
cie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft 
a.s., v rámci programu Zelené oázy 
a vďaka sponzorskému príspevku 
p. Arpáda Pála. Nezanedbateľným 
vkladom bola bezplatná práca de-
siatok dobrovoľníkov. Je veľmi po-
zitívne, že v procese plánovania sa 
k rekonštrukcii samotnej vodnej 
nádrže prihlásil Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š.p., ktorý v 
súčasnosti s Mestom Banská Štiav-
nica realizuje prevod vodnej nádrže 
Červená studňa do svojej správy. To 
dáva dobré predpoklady pre úspeš-
nú realizáciu obnovy tejto technic-
kej pamiatky v budúcom období.

Juraj Paučula

Vynovená 
Červená studňa

Listové tajomstvá Janky Bernáthovej - Lehotskej
Keď sa povie tajomstvo, 
evokuje to v nás napätie, 
očakávanie, zvedavosť, 
vzrušenie...

No a práve v podobnom duchu ne-
chala Janka Bernáthová- Lehotská ča-
kať svojich fanúšikov a všetkých priaz-
nivcov príjemnej poézie na vytúžený 
okamih prezentácie jej novej básnickej 
zbierky s názvom LISTOVÉ TAJOM-
STVÁ. Napätie vyvrcholilo dňa 12.10. 
2012 o 15.00 hod. v Evanjelickom chrá-
me v Banskej Štiavnici, zaplnenom do 
poslednej lavice, keď sa verejnosti priho-
vorila nová malebná knižočka...  

Úlohu „ilustrátora“ zverila nežná 
banskoštiavnická poetka nie neznáme-
mu štiavnickému fotografovi Mariáno-
vi Garaiovi, a tak ako sa stretá Biely a 
Čierny Váh, aby vytvorili mohutné ko-
ryto pri Kráľovej Lehote- Jankinom ro-
disku, stretli sa tieto dve umelecké duše, 
aby nám ponúkli vodu živú na vzkrie-
senie citu, nehy, lásky, dobra a pohody. 
Takmer maľované fotografie, striedané 
s čistým umeleckým slovom- to je vy-
znanie, ktoré dnešný človek určite oce-
ní. Tak, ako ocenili diváci a poslucháči 
prítomní v chráme pôvabné slová bás-
ní, prednesené či už samotnou autor-
kou, pôsobivými a príjemnými hlasmi 
Pavla Brnču a Ľubice Ďurovičovej, alebo 
zhudobnené v prívetivých gitarových 
tónoch, v podaní banskoštiavnických 
hudobníkov Tomáša Chriena, Katarí-
ny Šebeňovej a Márie Beňovej. Recitál 
ukončila Janka básňou Deti sútoku- vy-
znaním svojmu rodisku, počas ktorého 
„pritiekli“ dva Váhy v rukách detí (Niko-
laj Taliga a Dominika Pažická) uličkou na 
pódium, aby kvapkami vody z maľova-

ných krčiažkov mohla byť kniha vypra-
vená na šťastnú plavbu medzi svojich 
priaznivcov. Výpravcami sa stali Jankini 
priatelia a obdivovatelia Vladimír Kaprí-
ni- starosta obce Kráľova Lehota, Daniel 
Šovc- básnik a býv. banskoštiavnický ev. 
farár ,a v neposlednom rade primátorka 
mesta Banská Štiavnica, podporovateľ-
ka a priateľka umeleckého slova, Nadež-
da Babiaková. Po slávnostných príhovo-
roch, slovách a kvetoch vďaky a uznania 
autorom, účinkujúcim, organizátorom a 
spoluorganizátorom, ktoré s prehľadom 
a citom od začiatku do konca príjemné-
ho popoludnia usmerňovala a mode-
rovala Mária Petrová, pohladila srdcia 
Štiavničanov nostalgická pieseň F. Ma-
jerského Mestečko v podaní Kristiána 
Kováča a Renáty Horváthovej. Program 
potom pokračoval vernisážou umelec-
kých fotografií Mariána Garaia a sláv-
nostnou recepciou v Kultúrnom centre 
za znenia rezkých strunových tónov hu-
dobného tria: Slavomír Michna, Adrián 
a Andrej Bíro, predajom kníh, predsta-
vením modelky z fotografií Petry Pile-
kovej, neformálnymi rozhovormi, ďalší-

mi a ďalšími gratuláciami a nekonečnou 
autogramiádou. 

Na záver vyjadrujem slová vďaky 
všetkým, ktorí sa na príprave a uskutoč-
není tejto príjemnej a očakávanej uda-
losti podieľali: Mestskému úradu v B. 
Štiavnici- odd. kultúry a mestskej kniž-
nici, Ev. cirkvi a.v. v B. Štiavnici, POS 
Žiar nad Hronom, Pracovisku B. Štiav-
nica, Živene- spolku slovenských žien, 
Ľ. Lužinovi a ostatným dokumentaris-
tom, všetkým milým hosťom a najmä 
autorom Janke Bernáthovej a Mariá-
novi Garaiovi a len im známym priate-
ľom, ktorí pomohli v jeden jesenný pod-
večer vyčariť úsmev na tvári i slzu v oku, 
nebíčko v puse, pastvu pre oči /torta ne-
mala chybu/, a najmä priniesť posolstvo 
lásky a krásna medzi nás. 

Listové tajomstvá boli teda poodha-
lené, no ak chceme vedieť ešte viac, za-
listujme si v nich znovu doma, v tichu 
štyroch stien, pri svetle nočnej lampy 
za jesennými okenicami a nechajme sa 
nežne ponárať do tajomných hĺbok a 
posolstiev. Knihu nájdete aj na pultoch 
kníhkupectiev. Katarína Kissová

Kultúra v obciach nášho okresu
Po jarnej obchádzke obcí 
Banskoštiavnického okresu 
sme si urobili „jesenné kolo“ s 
cieľom „mapovania“ kultúr-
neho života.

Ako prvú vám predstavíme obec 
Vysoká.

Vysoká – malebná dedinka so 
137 obyvateľmi. Od Obecného úra-
du je krásny výhľad do slnkom za-
liatych dolín, odetých do zlatistých 
jesenných farieb. Niektoré obydlia v 
záplave kvetov sú ako z rozprávky.

Starostka p. Valéria Kuková nás 
zoznamuje so životom v tejto obci. 
Majú zriadenú Komisiu kultúry na 
čele s p. Annou Novákovou. Fungu-

je tu cirkevný spevokol, ktorý vy-
stupuje na rôznych podujatiach, aj 
po okolitých dedinách (Štiavnic-
ké Bane, Dekýš, Pukanec, Uhliská). 
Spolu so Zborom pre občianske zá-
ležitosti spestrujú oslavy Medziná-
rodného Dňa detí, Mikuláša, výro-
čí jubilantov. Obľúbená je aj obecná 
zabíjačka vo fašiangovom období. 
Obec si každoročne pripomína na 
Drieni historickú udalosť – Drieň je 
miestom, kde sa traduje eucharis-
tický zázrak z čias tureckého nebez-
pečenstva. Na tomto mieste Svia-
tosť oltárna zachránila obyvateľov 
Vysokej pred smrťou a zajatím. V 
minulom roku mala úspech Jaslič-
ková pobožnosť v podobe divadel-

ného predstavenia. Do života obce 
sa zapájajú i početní chalupári, po-
daktorí pomôžu aj sponzorsky. V 
zasadačke Obecného úradu sú roz-
miestnené trofeje -. poháre za špor-
tové úspechy miestnych futbalistov. 
V súčasnosti chcú na ne nadviazať 
chystanou výstavbou multifunkč-
ného ihriska. Školopovinné deti do-
chádzajú do školy v Štiavnických 
Baniach, prípadne v Banskej Štiav-
nici. Obecná kronika je staršieho 
dáta, v súčasnosti sa nevedie.

Život v takýchto malých dedin-
kách s obmedzeným obecným roz-
počtom nie je jednoduchý, hoci na 
prvý pohľad pôsobí idylicky.

Nora Bujnová, Mária Petrová
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Majstrovstvá regiónu - 
STRED 11. kolo 14.10.2012
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
FK 34 BRUSNO 1:1 (1:1)

Góly:  28.min.Kminiak
Zostava: Pažout, Halát, Macejko 

(73.min.Ferenčík), Necpal, Hanzlík 
A. (84.Šima), Barák, Kulik, Hanzlík 
P., Hanus (89.min.Baranec), Kmi-
niak, Zuberník

Zápas s mužstvom z čela tabuľ-
ky sa skončil spravodlivou remí-
zou. Hostia prišli so snahou bodo-
vať u nás naplno, čo sa  im vďaka 
bojovnému výkonu nášho muž-
stva nepodarilo. Od úvodného  
hvizdu rozhodcu sa hral obojstran-
ne útočný futbal. Naše mužstvo 
vychádzalo zo zabezpečenej obra-
ny, lebo poznalo silu súpera. Ve-
denia sa ujali hostia v 24.min,keď 
sa nádherne trafil z 25 m. strelou 
pod brvno Soják. Zvýšená snaha 
nášho mužstva  o vyrovnanie bola 
korunovaná v 28.min., keď Ku-
lik dlhým pasom našiel Kminiaka, 
ktorý únikom po pravej strane ne-
dal šancu hosťujúcemu brankárovi 
a vyrovnal na  polčasových 1:1.

Úvod II. polčasu patril nášmu 
mužstvu a dostávalo sa i do šan-
cí. V 52. min. pekne prešiel Barák 
po pravej strane až do šestnástky, 
jeho prudkú strelu však brankár 
hostí s námahou vyrazil. Tak isto 
gólom neskončili dobré príležitos-
ti Zuberníka, Kulika a Kminiaka. 
Našu aktivitu pri brzdili zranenia 
Macejku a Hanzlíka A. Hostia za-
čali preberať aktivitu a snažili sa  

strhnúť víťazstvo, čo sa  im však 
vďaka bojovnej hre nášho mužstva 
nepodarilo. Naopak, mohol stre-
liť víťazný gól v nastavenom čase 
striedajúci Baranec, no obranca 
hostí mu v poslednej chvíli v dob-
rej príležitosti loptu odkopol.
IV.liga juh 11.kolo

FK JESENSKÉ - BANÍK ŠTIAV-
NICKÉ BANE 3 :1 (2:0)

II.trieda dospelí dohrávka 1.kola
ŠK LESY BANSKÁ BELÁ -
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" 
4:1 (2:0)

Zostava: Kraják, Halát, Feren-
čík, Baranec, Šovčík, Číž, Žikla, 
Barák Ľ., Ferenčik st., Hudák st., 
Beňadik, Ferenčik ml.

Góly: Šovčík

V.liga dorast 11.kolo
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
MŠK KREMNICA 13 : 1 (8:0)

Góly: 7.,16.,27.,84.,87.min Ďuro-
vič,2.,32.min.Cibuľa, 12., 80.min.
Pastier M., 35.min.Potančok,48.
min.Neuschl,61.min.Déneši

Zostava: Szabó, Malatinec, 
Pastier M., Potančok, Ďurovič, 

Ladický (46.min.Petro), Neuschl, 
Zupka (50.min.Javorský), Cibuľa, 
Déneši, Binder Š.

Proti poslednému mužstvu ta-
buľky naše mužstvo  rozhodlo o 
výsledku už v prvom polčase a 
bez problémov nastrielalo súpe-
rovi  13.gólov. Strelecky sa za-
skvel Ďurovič, autor 5 gólov.

II.liga starších žiakov 11.kolo 
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
MFK REVÚCA 10:0 (3:0)

Góly: Chmelina 5, Bartoš 2, Bin-
der 2, Židík
II.liga mladších žiakov 11.kolo
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
MFK REVÚCA 0:6 (0:3)

Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu -STRED 
12.kolo 21.10.2012 o 14.30 hod.

FK LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA - 
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA
IV.liga juh 12.kolo 21.10.2012
o 14.30 hod.

BANÍK ŠTIAVNICKÉ BANE - 
MFK REVÚCA
V.liga dorast má voľno
II.liga starší a mladší žiaci 12 
kolo 20.10.2012 o 10. a 12. hod.

FK TISOVEC - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA
II. trieda dospelí  2. kolo 
20.10.2012 o 14.30 hod

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA  
"B"- FK HORNÉ HÁMRE  

Ivan Javorský, Ivan Beňo

1 MŠK Žilina B 13 9 1 3 35:9 28
2 FK Čadca 13 8 3 2 23:15 27
3 FK 34 Brusno - Ondrej 13 7 3 3 24:12 24
4 Tatran Krásno nad Kysucou 13 7 3 3 23:13 24
5 Baník Kalinovo 13 6 5 2 19:10 23
6 MFK Banská Bystrica 13 7 2 4 23:23 23
7 Fatran Dolná Tižina 13 6 4 3 18:16 22
8 KINEX Bytča 13 6 2 5 22:17 20
9 MFK Nová Baňa 13 5 4 4 26:17 19

10 ŠK Závažná Poruba 13 6 1 6 19:19 19
11 Družstevník Lipt. Štiavnica 13 5 1 7 26:19 16
12 Sitno Banská Štiavnica 13 4 2 7 19:28 14
13 MŠK Kysucké Nové Mesto 13 3 4 6 17:22 13
14 FK Pohronie Ž. n. Hr./D. Ždaňa B 13 3 1 9 11:26 10
15 CSM Tisovec 13 2 1 10 12:24 7
16 MFK Lokomotíva Zvolen 13 1 1 11 3:50 4

Dorast a starší žiaci strelili viac 
ako desať gólov svojim súperom

Šimon Ernek
100m prsia  2.   čas 1 ,32,45
50m voľný sp.  54.   čas 35,51
100m motýl  3.    čas 1,29,71
50m prsia  2.   čas 43,28
50m znak  3.   čas 39,76
50m motýl  2. čas 37,31
200m prsia  1. čas 3.16.23
100m poloh.pretek  2. čas 1.24.41

Dalibor Daniel Orság
100m prsia  4. čas 1,23,25
100m poloh.pretek  2. čas 1,14,39
100m voľn.spôsob  7. čas 1.07.72
50m voľ.spôsob  7.  čas 30,021

Jakub Longauer
50m voľný sp.  11. čas 30,08  

100m poloh.pr.  14.  1,14,27
100m motýľ  10.  1,19,23
100m voľ. spôsob  8.  1,06,08
50m motýl 12  32.26

Marián Adamský
100m prsia  1.  1,09,32
100m poloh.pr. 3.  1,02,18
100m motýľ 3.  1,02,83
50m prsia  3.  31.40
50m motýl  5.  27.26

Konečný Marek
100m vol. spôsob  7.  1,04,59
100m prsia  6.  1,19,08
100m poloh.pret.  11.  1,11,81
50m voľ. spôsob  10.  28.22
50m prsia  6.  34.44

Dávid Hriňák
100m poloh.pretek  5.  1,05,57
50m voľ.sp.  8.  27,55
50m motýl  2.  26,70

Bábus Benjamin
100m voľ. spl.  4.   1,04,34
100m znak  1.   1,10,02
100motýl  3.   1,12,15

Paulína Lepáčeková
50m prsia  8.  53,43
50m prsia  8.  53,34
200m prsia  5.  3,45,97
100m prsia  6.  1,14,65

Michaela Beracková
50m motýlik  7.  1,10,59
100m pol.pretek  6.  1,19,75

100m motýľ  3  1,23,81
100m voľ.sp.  7.  1,10,59

Kristína Kminiaková
100m prsia  9.  1,33,29
100m poloh.pr.  9.  1,133929
100m motýľ  6.  1,42,85
100m  voľ.sp.  5.  1,20,18
50m voľný sp.  5  35,61
50m prsia  9.  46,67

Dárius Doletina
100m voľný sp.  6.  1,03,53
100m motýl  7.  1,13,30
100m poloh.pretek  10.  1,10,95
50 m voľný sp.  9.  28,08
50 m znak  3.  33,66
50m motýl  8.  30,64

Pohár priateľstva v plávaní Rimavská Sobota 15. – 16.9.
Medzinárodné preteky. Zúčastnilo sa 21 oddielov z 4 krajín – Slovensko, Česko, Maďarsko, Srbsko

Dňa 20.10.2012 sa uskutoč-
ní turnaj v malom futbale v are-
áli ZŠ J. Kollára v rámci progra-
mu "Drieňová mládeži" pod 
záštitou primátorky mesta Mgr. 
Nadeždy Babiakovej v spoluprá-
ci s CVČ v Banskej Štiavnici. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť v CVČ 
osobne alebo telefonicky 045/691 
16 26 v pracovných dňoch od 9:00 
do 14:00 hod. Turnaj sa usporia-
da pre mládež vo veku 14 - 25 ro-
kov. Minulý rok mala táto akcia 
veľký úspech, účastníci boli s prie-
behom turnaja spokojní, odmene-
ní pohármi za umiestnenie a me-
dailami. Tešíme sa na vás!

Tibor Szendrei

Turnaj v 
malom futbale

Šarkaniáda
Informačné centrum mladých BS 

a Klaudstudio Vás srdečne pozýva-
jú na ďalší ročník Šarkaniády, ktorá 
sa bude konať dňa 21.10.2012 od 
11:00 do 16:00 na lúke pod Kalvá-
riou v Banskej Štiavnici. Deň Vám 
spríjemní: 1. Letecko-modelársky 
klub Banská Štiavnica, Samba Ligh-
ting System - všetci tí, ktorí si nedo-
nesú vlastného šarkana, si ho budú 
môcť zakúpiť priamo na mieste. 
Okrem vetra vo vlasoch a šarka-
nov v oblakoch sa môžete tešiť na:  
Koníky z Ranča Nádej, Sokoliarov 
sv. Bavona, Tvorivé dielne - výroba 
šarkanov, Maľovanie na tvár, Ská-
kaciu žirafu, živé „Človeče nehnevaj 
sa“, množstvo hier, zábavy a sladké 
koláčiky. ICM BŠ
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Predaj jabĺk rôznych druhov
z ovocného sadu  

Svätý Anton

Jednotná cena: 0,40 EUR
Každú sobotu: 8:00 - 12:00

Pracovný deň: po dohode na telefón 
Predajné miesto: 

Zigmund šachta klimatizovaná 
hala na uskladnenie (oproti 
zámočníctvu Ruckschloss)

0907 800 700
0905 554 433

Gala, Golden delicious,
Jonagold, Florina, Fuji,
Topas - pre diabetikov

Predám na Povrazníku v bytovom  �
dome nadštandardný 2-podlažný byt 
100 m², cena 55 000,-Eur, tel.č.: 0903 
121 901

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

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

Predám v BŠ pozemok 1 060m²,  �
tel.č.: 0949 268 350

Kúpim na Jergištôlni pozemok ale- �
bo ruinu, tel.č.: 0908 531 348

Prenájom garáže v Banskej Štiav- �
nici v časti Križovatka, tel.č.: 0910 
949 501

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

Predám garáž na Povrazníku s  �
elektrikou, cena 5 000,-€, tel.č.: 
0903 121 901

Predám veľký 3-izbový byt, cena  �
dohodou, tel.č.: 0907 049 145

Slovenské banské múzeum dá do  �
prenájmu nebytový priestor o výme-
re 48 m2 a skladový priestor o vý-
mere 48 m2 v objekte Kammerhof - 
vchod z ulice, tel.č.: 045/6949456

Prenajmem 1-izbový byt na Miero- �
vej ul., tel.č.: 0911 615 606

Dám do prenájmu RD v Banskej  �
Belej, tel.č.: 0903 029 083

Predáme 2-izbový vnútorný byt v  �
BŠ, čiastočne zrekonštruovaný na Kri-
žovatke, cena 23 400,-€, tel.č.: 0918 
561 181, 0948 959 697

Predáme 3-izbový exkluzívny byt,  �
komplet zrekonštruovaný + nebyto-
vý priestor, cena 41 000,-€, tel.č.: 0918 
561 181, 0948 959 697

Hľadáme na predaj, kúpu nehnuteľ- �
nosti v silnej slovenskej realitnej spoloč-
nosti Dobré reality, 0948 959 697, 0918 
561 181, e-mail: madar@dobrereality.sk

Predám RD v centre BŠ, časť Penzi- �
ón, tel.č.: 0915 615 521

Ubytujem krátkodobo, dlhodobo v  �
centre mesta, tel.č.: 0915 615 521

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

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

Súrne darujem nábytok - za odvoz,  �
tel.č.: 0918 404 532

Prijmeme čašníka/čku do reštau- �
rácie. Prax a znalosť cudzieho jazyka 
je výhodou. Tel.č.: 0915 311 190

pozvánky


