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Inzercia

Keď sa v Banskej Štiavnici 
povie UNESCO, tak u obyva-
teľov a návštevníkov, ale aj u 
verejnej správy je doposiaľ 
vžitá predstava, že chránené 
je mesto Banská Štiavnica a 
niekoľko samostatných tech-
nických pamiatok v okolí. 

Skutočnosť je však výrazne iná. 
Podľa medzinárodného Dohovoru 
o kultúrnom a prírodnom dedič-
stve UNESCO je chránené oveľa 
väčšie územie, ktoré zahŕňa okrem 
Banskej Štiavnice aj celé katastre 
obcí : Banská Belá, Banský Stude-
nec, Hodruša - Hámre, Ilija, Svätý 

Anton, Štiavnické Bane, Vyhne. 
Územie UNESCO dopĺňajú časti 
katastrov obcí Baďan, Beluj, De-
kýš, Počúvadlo, Prenčov, Repište a 
Voznica.

Je to veľké krajinné územie, 
„Zem baníkov“, v rámci ktorého sa 
niekoľko storočí ťažili rudy a pre-
biehali ostatné činnosti potrebné 
pre udržanie baníckeho priemy-
selného komplexu. Dolovanie rúd 
podmieňovalo významné aktivity 
v oblastiach : úpravárenstvo, hut-
níctvo, vodohospodársky systém, 
lesníctvo, remeslá, priemysel, od-
borné školstvo, umenie, architek-

túra a urbanizmus. 
Lokalita „Banská Štiavnica a 

technické pamiatky okolia“ je 
územne najväčšia lokalita UNE-
SCO na Slovensku ( jadrová zóna 

má 20 632 ha). 
 V blízkom zahraničí sa nachá-
dzajú tiež veľké krajinné územia 
UNESCO 
 4.str.

Ukončený Manažment plán lokality UNESCO Banská Štiavnica a okolie

Štiavnica a technické pamiatky okolia

Lyžiarske stredisko v Hodruš-
skej doline je v plnej prevádz-
ke od 14.12.2010. Tí, ktorí ste 
ho ešte nenavštívili, môžete 
tak urobiť aj v týchto dňoch.  
Na aktuálnu situáciu sme sa 
opýtali marketingovej mana-
žérky Salamandra Resort, a.s, 
p. Miriam Jakabovej.

1. Ako ste spokojní doposiaľ s vyu-

žívaním lyžiarskeho strediska?

Stredisko si počas svojej jed-
noročnej existencie našlo veľa 
priaznivcov. Lyžiari prichádzajú z 
južného Slovenska, z okolia Nitry, 
Trnavy, Bratislava, Dunajskej Stre-
dy a iných miest. Svojím kvalitným 
technickým zariadením si získalo 
mnohých, ktorí k nám chodia radi 

a radi sa k nám vracajú. Najviac 
oceňujú štvorsedačkovú krytú la-
novku a členitú zjazdovku. 
2. Koľko návštevníkov zavíta den-

ne v priemere do vášho strediska?

Do strediska nám zavíta v prie-
mere denne 500 lyžiarov. Počas 
pracovných dní okolo 300 a počas 
víkendov a akcii okolo 800 až 1000 
lyžiarov.
4. Aké akcie a novinky ste pripra-

vili pre návštevníkov?

V stredisku sme usporiadali 
víkendovú akciu pod názvom Sa-
lamandra fest 2011, keď sa mohli 
naši lyžiari zabaviť súťažami, otes-
tovať značkové okuliare Bolle, tiež 
auto Škoda YETI, mohli ochutnať 
rôzne miešané nápoje s vodkou 
Puškin a energetickým nápojom 

Red bull. DJ Tomaggio sa postaral 
o dobrú hudbu a všetci návštev-
níci o neopakovateľnú pohodovú 
atmosféru umocnenú prekrásnym 

počasím.
5. Čo pripravuje v najbližšom ob-

dobí pre lyžiarov?

 4.str.

Lyžiarske stredisko v plnej prevádzke
Príďte si zalyžovať do Salamandra Resort, a.s., v Hodrušskej doline

Lyžiari v Hodrušskej doline
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Materská škôlka Drieňová

Prečo je jedno poschodie MŠ na 
Drieňovej prázdne? Prečo tam nie 
sú triedy pre škôlkarov? Alebo pre-
čo sa to neposkytne nejakým iným 
fi rmám?

Odpoveď:

Priestorové využitie MŠ na sídlis-

ku Drieňová.

Priestory, ktoré sú predmetom 
Vášho záujmu, využíva MŠ jednak 
pre vlastné výchovno-vzdelávacie 
potreby ako telocvičňu, nakoľko je 
materskou školou zameranou na 
zdravý životný štýl a športovo po-
hybovú prípravu a jednak sú tieto 
priestory predmetom prenájmu 
(Allianz, zubná technika, krajčír-
sky salón) , ktoré sú pre MŠ zdro-
jom vlastných fi nančných príjmov. 
Tieto priestory by boli vhodné na 
využitie ako triedy len po rekon-
štrukčných úpravách. Trieda pre 
škôlkarov, na ktorú sa pýtate, je 
trieda, ktorú MŠ momentálne ne-
využíva, nakoľko ju má v prenáj-
me OZ Margarétka, ktorému bola 
udelená výnimka primátorom 
mesta Mgr. Balžankom v zmysle 
zásad hospodárenia s majetkom 
mesta zo dňa 14.decembra 2009 za 
ročný nájom 1€.

MsÚ – školský úrad

Kanalizácia

Prosím o informáciu o kanalizá-
cii na Vodárenskej ulici. 

Bude sa realizovať a aký je pred-
pokladaný termín začatia? Spôso-
buje nám to problém ale aj ostat-
ným obyvateľom či turistom. 

Jan A.

Odpoveď:

Mesto Banská Štiavnica má už 
niekoľko rokov vypracovanú pro-
jektovú dokumentáciu na obnovu 
ulíc Lichardova, Vodárenská, Malá 
Okružná, Úvozná, Staromestská, 
Botanická, Katova a Spojná. Súčas-
ťou komplexnej obnovy uvedených 
ulíc je aj vybudovanie kanalizácie. 
Na výstavbu kanalizácie je vydané 
právoplatné stavebné povolenie a 
realizácia sa začne po zabezpečení 
fi nancovania stavby. Na zabezpe-
čenie fi nancovania výstavby ka-
nalizácie z fondov EÚ (žiadosť je 
podaná) sa podujala Stredosloven-
ská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Banská Bystrica, ktorá bude po 
získaní fi nančných prostriedkov 
aj investorom predmetnej stavby. 
Ak bude žiadosť o nenávratné fi -
nančné prostriedky z fondov EÚ 
úspešná, výstavba bude započatá v 
roku 2011.

Ing. Igor Mičko, odd. výstavby MsÚ

NOVINKY Z ÚRADU

Z programu primátorky

Pozvánka

Mestská polícia 
informuje

Oznam - prerušenie prevádzky

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje oby-
vateľom a návštevníkom mesta 
Banská Štiavnica, že v čase od 
28.2.2011 do 07.03.2011 bude z 
dôvodu výmeny vody v plavec-
kom bazéne prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň zatvorená. Pre-
vádzka bude opätovne otvorená 
od utorka 08.03.2011. 

Mgr. Slezáková Denisa

vedúca plavárne

Riaditeľka materskej školy 
vyhlasuje na základe Vyhláš-
ky Ministerstva školstva SR 
č.308/2009 Z.z. o materskej 
škole a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

Zápis sa bude konať v termíne 
od 28.02. do 11.03.2011 v čase od 
10.00 hod do 15.00 hod. 

Tešíme sa na nové detičky, čo 
zvedavé sú a hravé, robiť niečo 
chcú stále...
Ponúkame:

- výučbu anglického jazyka
- projekt Lego Dacta
- výtvarný, tanečný, turistický 

krúžok
- práca s počítačom

Podmienky prijímania:
- prednostne sa prijímajú 5-6 

ročné deti, deti s odloženým plne-
ním povinnej školskej dochádzky 
a dodatočne odloženým plnením 
povinnej školskej dochádzky

- deti po dovŕšení troch rokov 
veku

Zároveň Vás srdečne pozývame na 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 

ktorý bude dňa 28.02.2011.  Ro-
dičia a deti si môžu prezrieť naše 
triedy,  priamu prácu pedagogic-
kých pracovníkov s deťmi, ktoré už 
materskú školu navštevujú. Bližšie 
informácie, zameranie jednotli-
vých tried, záujmové činnosti ako 
aj žiadosť o prijatie dieťaťa získate 
na našej webovej stránke: www.
ekodubaci.sk, ako aj na tel. čísle: 
0917 201 223

Mgr. Alexandra Bóková, Riaditeľka MŠ

Materská škola, Ul.1.mája č.4, 

969 01 B. Štiavnica

31.1.

Príprava materiálov na zasad-
nutie mestského zastupiteľstva..  

Účasť na poslednej rozlúčke 
s významným občanom nášho 
mesta Ing. Pavlom Burdom, býva-
lým stredoškolským profesorom.  

1.2.

Pracovné stretnutie s predstavi-
teľmi spoločnosti EMED Slovakia 
k ďalšej spolupráci v oblasti kultú-
ry a prezentácie baníckej histórie. 

Uskutočnila sa gremiálna pora-
da vedúcich oddelení MsÚ a ria-
diteľov spoločností v pôsobnosti 
Mesta Banská Štiavnica. 

Pracovné rokovanie so zástup-
cami Stredoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s., k riešeniu 
projektov pre kanalizáciu ulíc v 
časti mesta Pod Kalváriou.  

2.2.

Pracovné rokovanie k projek-
tovej dokumentácii Akademickej 
ulice.

Pracovné stretnutie s riadite-
ľom Všeobecnej nemocnice v Žia-
ri nad Hronom Ing. Rastislavom 
Kubáňom k riešeniu aktuálnych 
problémov v Banskoštiavnickej 
nemocnici.

Návšteva primátorky mesta v 
Hudobnej a umeleckej akadémii 
Jána Albrechta v Banskej Štiav-
nici.    

3.2.

Pracovné rokovanie k riešeniu 
problematiky nevhodného sprá-
vania mládeže na sídlisku Drieňo-
vá so zástupcami Mestskej polície 
a OO PZ v Banskej Štiavnici.

Účasť na vernisáži výstavy „Les 
pre ľudí – ľudia pre les“, ktorá sa 
uskutoční pri príležitosti Medzi-
národného roka lesov 2011 v Mú-
zeu vo Svätom Antone. 

Zasadnutie mestského zastupi-
teľstva. 
4.2.

Pracovné rokovanie primátorky 
mesta so starostom obce Hodruša 
– Hámre k aktuálnym témam v 
oblasti rozvoja cestovného ruchu. 

Pracovné stretnutie so zástup-
cami VÚB, a.s. 

Pracovné rokovanie so staros-
tom obce Vyhne k riešeniu prob-
lematiky mestských lesov. 
6.2.

Účasť na výročnej schôdzi DHZ 
Štefultov. 

Andrea Benediktyová 

Vyberáme z čiernej skrinky
Dňa 24.1.2011 o 11.30 hod. 

bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. Kysihýbelská sa voľne 
pohybujú 2 psy, ktoré ohrozujú 
okoloidúcich ľudí. Nakoľko ma-
jiteľ psov Š.K. sa o psov nestará, 
psy boli  odchytené a umiestnené 
do Karanténnej stanice na Tech-
nických službách. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR  č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov. 

Dňa 29.1.2011  bolo na útvar 
MsPo oznámené, že  zo ZŠ J. Ho-
ráka neznáma osoba odcudzila 
kovové náčinie, ktoré slúži žia-
kom na telesnú výchovu. Hliadka 
MsPo zistila, že krádeže sa dopus-
til M.B. z Banskej Štiavnice. Vec 
bola odstúpená na OO PZ s cie-
ľom ďalšieho vyšetrovania.  

Dňa 27.1.2011 oznámila na 
útvar MsPo  L.S. z Banskej Štiav-
nice, že na  Ul. J.M. Hurbana  sa 
voľne pohybuje pes, ktorý ohrozu-
je okoloidúcich  občanov. Hliadka 
zistila, že  majiteľom psa je L.B. 
z Banskej Štiavnice. Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov v blo-
kovom konaní.. 

Dňa 30.1.2011 o 24.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na ZŠ J. Kollára niekto rozbíja 
vchodové dvere. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, 
že sa tu nachádza M.D. z Čadce, 
pracovníčka fi rmy, ktorá má v ZŠ 
predajnú akciu. Nakoľko menova-
ná sa zranila, bola k nej následne 
privolaná záchranná služba, ktorá 
menovanú na mieste ošetrila. O 
vzniknutej situácii bola vyrozu-
mená riaditeľka školy.

Jozef Mego

poverený dočasným vedeným MsPo
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Trestné činy výtržníctva

Policajt Obvodného oddele-
nia PZ Banská Štiavnica na úse-
ku skráteného vyšetrovania začal 
trestné stíhanie a súčasne vzniesol 
obvinenie osobe T. Š. pre trestný 
čin výtržníctvo, ktorý dňa 13. 01. 
2011 o 21.00 hod v Banskej Štiav-
nici na Ul. L. Svobodu fyzicky na-
padol osobu A. N., ktorej spôsobil 
zranenie nosa.

Policajt Obvodného oddele-
nia PZ Banská Štiavnica na úse-
ku skráteného vyšetrovania začal 
trestné stíhanie a súčasne vzniesol 
obvinenie pre trestný čin výtrž-
níctva a ublíženie na zdraví obv. 
M. V., ktorý dňa 11. 11. 2010 v 
Banskej Štiavnici pred OD – BIL-
LA fyzicky napadol M. J., čím mu 
spôsobil zlomeninu nosových 
kostí s PN 14 dní.
Krádež osobného motorového 

vozidla

Policajt Obvodného oddelenia 
PZ vykonáva trestné konanie pre 
trestný čin neoprávnené požívanie 
cudzieho motorového vozidla ku 
ktorému došlo 14. 11. 2010 v Ban-
skej Štiavnici na Ul. J. K. Hella. V 
priebehu vyšetrovania policajti 
OO PZ Banská Štiavnica ako pá-
chateľa skutku zistili osobu G. Č. 
Krádež vlámaním

Dňa 17. 07. 2010 v obci Vyso-
ká došlo ku krádeži vlámaním do 
obecného úradu, kde neznámy 
páchateľ odcudzil krovinorez zn. 
Stihl, čím obci spôsobil celkovú 
škodu 480,- €. Na základe vyhod-
notenia zaistených stôp z miesta 
činu a ich porovnaním v existu-
júcej policajnej evidencii bol zis-
tený páchateľ T. A. , ktorému bolo 
vznesené obvinenie pre trestný čin 
krádeže.

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

Banská Štiavnica

NOVINKY Z ÚRADU

Oznam

V predchádzajúcom čísle 
sme  informovali o slávnost-
nom vyhodnotení ŠN za rok 
2010, ktoré sa uskutočnilo 
24.1.2011 za prítomnosti pani 
primátorky Mgr. Nadeždy Ba-
biakovej, niektorých poslan-
cov MsZ, súčasných i býva-
lých členov redakčnej rady 
ŠN, redaktorov študentskej 
prílohy Vivat, a dlhoročných 
prispievateľov.

Našou úprimnou snahou je pri-
nášať aktuálne, objektívne a prav-
divé informácie o dianí v našom 
meste, predstavovať zaujímavé 
osobnosti,miesta, udalosti, posky-
tovať  pozitívne i kritické pohľady 
na život okolo nás.Veľmi si vážime 
názory našich čitateľov, bez nich 
by práca, ktorú robíme, nemala 
zmysel.V budúcnosti by sme chce-
li ešte pozdvihnúť doterajšiu úro-
veň a atraktívnosť Štiavnických 
novín, nadviazať spätnú väzbu 
formou listárne a priamych stret-
nutí redakčnej rady s čitateľmi. S 

najväčšou kritikou sa v uplynulom 
období stretli najmä príliš dlhé a 
podľa čitateľov nezáživné články 
a veľkoplošné reklamy, zaberajú-
ce priestor iným materiálom. Tie 
sa potom presúvali do ďalšieho 
čísla, čím strácali na aktuálnosti.
Stali sa aj prípady, že niektoré prí-
spevky neboli uverejnené práve z 
tohto dôvodu. Žiaľ, v minulosti 

sa vyskytli aj prípady zasahovania 
do práce šéfredaktora a niekto-
rých členov redakčnej rady. Pani 
primátorka vyjadrila veľmi jasné 
stanovisko a prisľúbila, že ak by 
sa podobné prípady zopakovali, 
vyvodí dôsledky, pretože noviny 
musia byť v prvom rade objektív-
ne a demokratické.

J.Bernáthová 

Bližšie k čitateľom ŠN 
Polícia informuje 

POZOR!  ZMENA TERMÍNU PODUJATIA!

Záujemcom o podujatie CES-
TY – prezentácia fi lmu Petry 
Geletovej Púť do Santiaga de 
Compostella, že podujatie  sa  v  
plánovanom termíne (3. 2. 2011  
v  ZUŠ ) z technických príčin ne-
uskutoční. O ďalšom termíne Vás 
budeme informovať pozvánkami, 
v ŠN a na webstránke mesta.  Za 
pochopenie ďakujú autorka fi lmu 
a organizátori. 

(M. Petrová) 

Naše mesto svojou krásou 
ovplyvnilo a ovplyvňuje generá-
cie ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, no 
niekedy iba tak prídu, strávia pár 
pekných chvíľ a zase pokračujú na 
svojej ceste ďalej. Sú ľudia, ktorí 
berú svoje okolie ako niečo, čo 
nemôžu zmeniť, a zvykli si na stav 
taký, aký je. Sú však aj ľudia, ktorí 
potrebujú skrášľovať, zlepšovať, 
skrátka, spríjemňovať svoje oko-
lie pre seba a druhých. Veď pre 
príklad nemusíme chodiť ďaleko. 
Skupina občanov v rámci nefor-
málneho združenia Banskoštiav-
nický skrášľovací spolok upravila 
Dolnú ružovú ulicu. Skúste sa po 
nej prejsť v letný podvečer. Zhl-
boka sa nadýchnite vône ruží. 
Vezmite svoje ratolesti a hľadajte 
trpaslíkov. Budete sa cítiť príjem-
ne a na začiatku stačilo tak málo! 
Pár ľudí, ktorí vložili svoje srdce 
do premeny svojho susedstva. 

Veríme, že takých ľudí, ako v 
skrášľovacom spolku, žije v na-
šom meste viac. Cítia potrebu nie-
čo v historickom centre zmeniť a 
sú ochotní venovať trochu svojej 

energie a času tejto myšlienke. 
Možno sú to mamičky, ktoré by 
rady strávili chvíľu so svojimi deť-
mi v príjemnom a tichom prostre-
dí, no potrebujú nové lavičky, 
preliezačky, prípadne niečo iné. 
Možno si viete predstaviť Trojičné 
námestie plné zelene. Možno by 
ste sa radi korčuľovali na ľadovej 
ploche blízko centra. Na začiatok 
stačí málo. Nápad. Jednoduchá 
myšlienka starého pána osadiť 
pevný šachový stôl v parku sa tak 
ujala, že takéto stoly nájdete na 
celom svete.

Takýchto príkladov a nápadov 
určite nájdeme veľmi veľa. Roz-
hodli sme sa vytvoriť priestor na 
diskusiu o verejných priestran-
stvách. Ide nám hlavne o zapo-
jenie vás, milí spoluobčania, do 
celého procesu. Chceme vám po-
môcť realizovať váš sen, a preto 
vás srdečne pozývame do Kultúr-
neho centra na Kammerhofskej 
ulici č.1, v utorok 22.2.2011 o 
15.00 hod. 

Zo všetkých vašich nápadov vy-
berieme dva, na realizáciu ktorých 

bude vyčlenených 10 000 EUR.
Táto iniciatíva je súčasťou 

projektu ViTo, kód projektu SE-
E/A/169/4.1/X, ktorý je fi nanco-
vaný z Programu nadnárodnej 
spolupráce Juhovýchodná Eu-
rópa. Cieľom projektu ViTo je de-
fi novať spôsob ako vrátiť život do 
historického centra mesta Banská 
Štiavnica. Výsledkom projektu 
majú byť konkrétne opatrenia a 
nástroje potrebné k realizácii cieľa 
revitalizácie historických centier.

Program nadnárodnej spolu-
práce Juhovýchodná Európa je 
súčasťou nového cieľa 3 Európska 
územná spolupráca pre progra-
mové obdobie 2007 – 2013, ktorý 
podporuje spoluprácu v kraji-
nách a regiónoch juhovýchodnej 
Európy.  Operačný program Ju-
hovýchodná Európa je fi nančne 
podporený z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF).

Michal Pálka

Baten & Partners Slovakia

Vyhrajte 10 000 eur!
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Záujem zo strany mladých študentov študentskej prílohy 
„Vivat“ na vyhodnotení ŠN
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1.str. ( spoločná maďarsko - 
rakúska lokalita Fertö – Neusied-
lersee, česká lokalita Lednicko - 
Valtický areál)
Vďaka iniciatíve Mesta Banská 
Štiavnica a tiež výnimočnej ochote 
a nadšeniu spolupracujúcich sub-
jektov v roku 2009 široký kolektív 
odborníkov v úzkej spolupráci s 
aktívnou verejnosťou spracoval 
1. etapu Manažment plánu Loka-
lity UNESCO Banská Štiavnica a 
technické pamiatky okolia. Práca 
v 1. etape bola zameraná na zber 
a vyhodnotenie dostupných in-
formácií o hodnotách a hlavných 
problémoch územia. 

V roku 2010 pokračovalo spra-
covanie manažment plánu v 2.eta-

pe s cieľom pripraviť úlohy pre 
zlepšenie stavu lokality z hľadiska 
dlhodobej ochrany jej výnimoč-
ných svetových hodnôt a ich vyu-
žitia pre súčasný život a turizmus. 
Práce zabezpečovalo a spolufi nan-
covalo Mesto Banská Štiavnica v 
rámci grantového programu Mi-
nisterstva kultúry Obnov si svoj 
dom, prostredníctvom fi rmy Bate-
n&Partners Slovakia, s r.o. 

2.etapa manažment plánu bola 
ukončená na konci roku 2010 a 
takisto, ako pri prvej etape, je vý-
sledkom nadštandardne dobrej 
spolupráce s odbornou a laickou 
verejnosťou.

Súčasťou manažment plánu sú 
okrem iného : vízia a akčný plán 

rozvoja, spôsob spravovania , práv-
ne nástroje ochrany a sledovanie 
stavu lokality. Za veľmi významný 
považujeme celkový zoznam hod-
notných prvkov v oblasti geológie, 
prírody, baníctva, architektúry a 
urbanizmu. V rámci plánu sa po-
darilo spracovať základnú vzdelá-
vaciu príručku o lokalite UNESCO 
pre školy.

Dnes už vieme o Lokalite UNE-
SCO Banská Štiavnica význam-
né nové informácie a súvislosti 
a takisto máme naplánované a 
rozpracované kroky, ktoré môžu 
výrazne pomôcť k oživeniu eko-
nomickej sily regiónu. V blízkom 
období mesto Banská Štiavnica, v 
úzkej spolupráci s obcami lokality 

UNESCO, ale aj širšieho okolia, 
pripravuje aktívne využívanie ma-
nažment plánu ako efektívneho a 
veľmi potrebného nástroja rozvoja 
regiónu. 

Manažment plán je dostupný 
( 1. a 2. etapa) v tlačenej podobe 
na MÚ B. Štiavnica, v digitálnej 
na web stránke http://www.ban-
skastiavnica.sk/obcan/dokumenty.
html.

Vzdelávacia príručka pre školy 
bude distribuovaná v najbližších 
dňoch na školy v regióne.

Ing. arch. Ľubica Paučulová, koordinátor 

spracovania Manažment plánu 

Ing. Adela Prefertusová, vedúca odd. 

výstavby, RM, ÚPaŽP

Štiavnica a technické pamiatky okolia

Vážená pani Lichnerová!

Rád využívam túto príležitosť, 
aby som Vám zablahoželal k Vášmu 
významnému životnému jubileu. 
Patríte k osobnostiam slovenského 
literárneho života, ste uznávanou 
prozaičkou, autorkou rozhlasových 
poviedok i umenovedných pub-
likácií. Po štúdiu slovenčiny a es-
tetiky na Filozofi ckej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave 
ste dva roky pracovali v Oblastnej 
galérii v Banskej Bystrici a od roku 
1975 sa Vaším trvalým odborným 
pôsobiskom stala Banská Štiav-
nica. Ako teoretička umenia ste v 
80. rokoch pôsobili v Slovenskom 
banskom múzeu a od roku 1991 ste 

boli vedúcou Galérie Jozefa Kollára 
a máte výrazný podiel na rozvoji 
výtvarného života v meste. Banská 
Štiavnica s jej bohatou históriou 
a pamiatkami sa stala aj trvalým 
zdrojom Vašej literárnej inšpirácie. 
Najvýraznejšie sa to prejavilo vo 
Vašich prvých poviedkových kni-
hách V Kremenisku a Šahíziho ta-
bia. Novela Slepá rybka je citových 
životopisom zrelej ženy a tvorivý 
postupy postmodernej prózy, ktoré 
sú pre toto dielo charakteristické, 
zaujali aj odbornú literárnu kri-
tiku. Román Rieka, príbeh bielej 
ružovej, a tyrkysovej predstavuje 
Váš poetický návrat do rodného 
Dolného Kubína a je mnohofa-

rebným a mnohorozmerným prí-
behom o podobách lásky, ktorá s 
plynutím času prechádza často i 
bolestivými zmenami. Do Banskej 
Štiavnice ste sa vrátili v originál-
nom historickom románe Anna 
Regina, ktorý je príbehom man-
želky známeho slovenského poly-
histora a významného európskeho 
kartografa Samuela Mikovíniho. 
Román vyšiel v roku 2006, získal 
si veľmi priaznivý čitateľský ohlas a 
je považovaný za jeden z najlepších 
slovenských historických románov. 
Svoj tvorivý talent ste preukázali aj 
v početných rozhlasových povied-
kach a dramatizáciách, ktoré vzni-
kali pre Slovenský rozhlas od roku 

1988 až do súčasnosti. Váš dlhodo-
bý odborný záujem o dielo Jozefa 
Kollára vyústil v roku 1996 do vy-
dania monografi e o jeho životných 
a tvorivých osudoch, spojených s 
Banskou Štiavnicou. Vážená pani 
Lichnerová, prijmite moje poďa-
kovanie za doterajšie tvorivé dielo, 
ktoré predstavuje trvalé obohatenie 
modernej slovenskej literatúry. Do 
ďalších rokov Vám želám veľa zdra-
via, novú tvorivú invenciu a život-
nú pohodu.

S pozdravom
Daniel Krajcer, minister kultúry SR, 

Bratislava, január 2011

K blahoželaniu sa pripája aj Redakčná 

rada ŠN.

Blahoželanie od ministra kultúry

1.str. V najbližšom období 
pre našich zaľúbených priaznivcov 
pripravujeme podujatie v spolu-
práci so spoločnosťou O2  v sobo-
tu 12.februára. 19.februára bude 
v stredisku akcia Snow-show, keď 
bude opäť veľa zábavy, testovania, 
súťaží, ochutnávok a dobrej hud-
by. 26. februára odštartuje v na-
šom stredisku 6. ročník rodinného 
športového podujatia Family cup 
obrovským slalomom, viac infor-
mácií o tomto rodinnom poduja-
tí nájdu jeho priaznivci na www.

familycup.sk, podujatie je určené 
pre športové talenty zo sociál-
ne slabších rodín, a tak sme radi, 
že môžeme podporiť dobrú vec. 
Týmto si vás dovoľujeme na všetky 
naše pripravované podujatia sr-
dečne pozvať. 
6. Aké sú ceny oproti minulému 

roku, prevádzková doba?

Vzhľadom na to, že stredisko je 
nové, a že ho stále budujeme, ceny 
skipasov sme museli zodvihnúť 
v priemere o 1 €. Veríme, že toto 
zdraženie neodradí našich priaz-

nivcov, ale že to ocenia práve na 
skvalitnení našich služieb a nášho 
technického vybavenia. Prevádz-
ková doba strediska je denne od 
8:30 do 16:00 hod.
7. S akými problémami sa najčas-

tejšie stretávate?

Najviac sa naši návštevníci 
sťažujú na veľké čakacie doby v 
radách pri turniketoch. Počas ví-
kendovej návštevnosti okolo 1000 
lyžiarov sa táto doba pohybuje 
okolo 25 minút. Snowboardistom 
chýba snow park, bezpečnosť je 

prvoradá a kapacita zjazdovky vý-
stavbu snowparku neumožňuje.
8. Čo by ste chceli odkázať priaz-

nivcom lyžovania?

Stredisko sa nachádza uprostred 
prekrásnej prírody Štiavnických 
vrchov, ponúka športový relax  
podporený kvalitným technickým 
vybavením, neváhajte a načerpajte 
energiu z tejto unikátnej atmosféry 
nášho lyžiarskeho rezortu.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Lyžiarske stredisko v plnej prevádzke



53. februára 2011 AKTUALITY

Oznam

,,Vitajte v lyžiarskom stredis-
ku SALAMANDRA Resort, situ-
ovanom uprostred unikátnej 
prírody Štiavnických vrchov v 
blízkosti historicky významné-
ho mesta Banská Štiavnica.“ 

,,Dopriať si športový relax v na-
šom lyžiarskom stredisku zname-
ná načerpať energiu z unikátnej 
harmónie sily štiavnickej príro-
dy…“ časť textu pútavej interneto-
vej pozvánky.

Som veľkou vyznávačkou zjaz-
dového i bežeckého lyžovania a 
úprimne sa teším z toho, že sa 
týmto športom darí aj v domácich 
podmienkach.V sobotu 29.1.som 
sa aj ja vybrala bežeckou stopou 

z Červenej studne smerom k spo-
mínanému stredisku.Aj keď stopa 
vznikla len tak, svojpomocne(na 
čo sme si už zvykli), krása a ticho 
lesa v lúčoch zimného slnka boli 
neodolateľné.Po niekoľkých zá-
krutách ma však znepokojilo tupé 
dunenie, ktoré postupne prerastalo 
do hlasnej reprodukovanej hudby 
a ešte hlasnejšieho, no nezrozu-
miteľného  ,,vykrikovania“ akého-
si mladého muža.V ďalšej doline 
som zistila, čo je vo veci, a to som 
bola ešte len na začiatku veľkého 
lesného okruhu, smerujúceho k 
stredisku, odkiaľ šokujúce decibely 
prichádzali.

Chránená krajinná oblasť Štiav-
nické vrchy! Ak si ju tak veľmi 

chránime, nepodriaďujme jej po-
koj a harmóniu hlučnému biznisu, 
ktorý nemá s láskou k prírode, a 
dovolím si tvrdiť, že ani s láskou k 
športu, nič spoločné.Prepáčte, ale 
som presvedčená, že Salamandra 
má čo ponúknuť aj menej hlučnou 
formou.

Janka Bernáthová

Šokujúce decibely

A je to tu zas! Valentín je nielen 
čas zamilovaných, ale aj darcov 
krvi. Študenti, pracujúci i páry 
ruka v ruke chodia v tento deň 
spolu darovať to najvzácnejšie, 
čo majú – svoju vlastnú krv. 
Valentínska kvapka krvi spája 
už 16 rokov všetkých ľudí, ktorí 
nemyslia len na seba a chcú 
nezištne pomôcť tým, ktorí to 
najviac potrebujú.

Presne na Valentína, 14. februára, 
začne Valentínska kvapka krvi 2011, 
ktorá potrvá 4 týždne, do 11. mar-
ca. Tvárou tohtoročnej kampane je 
herec Marek Majeský. Motivovaný 
heslom Darujte sa spolu aj on pod-
porí veľkú červenokrížsku rodinu, 
do ktorej svojím niekoľkonásobným 
darcovstvom už dávno patrí. Spolu 
s ďalšími hereckými kolegami da-
ruje svoju kvapku krvi 15. februára 
priamo na doskách, ktoré znamena-
jú svet – v divadle Láb v Bratislave. 
A nielen to! Osobne sa zúčastní na 
niektorých odberoch počas kampa-
ne, kde svojou prítomnosťou pod-
porí váhajúcich a ostýchajúcich sa 
darcov k tomuto humánnemu činu. 

Do kampane sa zapojilo aj Fun 
radio, ktoré zorganizuje odber krvi 
priamo vo svojich priestoroch. Da-
rujúci moderátori budú svojím po-
činom motivovať čo najviac poslu-
cháčov, aby sa pridali a zúčastnili sa 
kampane. 

Kampaň pripravil Slovenský Čer-

vený kríž v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou a hematologic-
ko-transfúziologickými oddelenia-
mi nemocníc. Valentínska kvapka 
krvi prebieha na celom území Slo-
venska, na školách i vo fi rmách. 
Kým v roku 2006 sa kampane zú-
častnilo necelých 10-tisíc darcov, 
minulý rok to bol už dvojnásobok 
– viac ako 20tisíc. Veríme, že tento 
rok bude darcov i prvodarcov ešte 

viac. 
Valentínska kvapka krvi v Banskej 

Štiavnici sa uskutoční v spolupráci s 
NTS Banská Bystrica dňa 23.2.20011 
v priestoroch Gymnázia A. Kmeťa v 
čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. na 
ktorú pozývame všetkých, ktorí krv 
už darovali, alebo majú príležitosť 
prísť si zažiť túto atmosféru tí, ktorí 
krv ešte nedarovali. 

Katarína Senciová, riaditeľka ÚzS SČK

Valentínska kvapka krvi 2011
Využite prítomnosť
mestskej knižnice
na vašom sídlisku

Základná škola J.Kollára na 
sídl. Drieňová je dočasným   do-
movom Mestskej knižnice v Ban-
skej Štiavnici, ktorá vám ponúka 
tieto služby:

• knižné novinky
• dennú tlač
• časopisy
• internet

Výpožičné hodiny:

Pondelok: 8,30 – 15,00
Utorok    : 8,30 – 15,00
Streda    :  8,30 – 17,00
Piatok   :  9,00 – 16,30
Ob. prestávka: 12,00 – 12,30

Bližšie už nikdy nebudeme!

Neváhajte a príďte!

Základná škola Jozefa Horáka

Ul. P. Dobšinského 17, Banská 

Štiavnica

Zápis do 1.ročníka

Na budúcich prváčikov sa 
tešia v zmodernizovanej škole                                  
na zápise všetky panie učiteľky a 
noví kamaráti
Deň: 09.02.2011

Čas: od 13:00 hod. do 17:00 hod. 

Miesto:

Budova pre I. stupeň základnej 
školy  

Čo čaká budúcich prvákov:

Netradičný zápis do 1. roč-
níka, malé občerstvenie a tiež... 
zodpovieme všetky vaše zvedavé 
otázky...

ZŠ J. Horáka

Srdečne Vás pozývame na 10. 

ročník hokejového turnaja o Pu-

tovný pohár Stavebno-stolárskej 

fi rmy BINDER v obci Svätý Anton, 

ktorý sa uskutoční v:

- piatok 4.2.2011 o 17. hod. HK 
Juniori – Firma Binder,  o 18.hod. 
HK Svätý Anton – Starí Páni, 

- sobota 5.2.2011 o 16 hod. HK 
Svätý Anton – HK Juniori, o 17. 
hod. Firma Binder – Starí Páni, o 
18 hod. Starí Páni – HK Junior, o 
19.hod. HK Svätý Anton – Firma 
Binder, 
Bližšie info: 0911 806 499

Ondrej Binder, v.r

Pozvánka
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Zrod chirurga

MUDr. Dionýz Majdák sa naro-
dil dňa 25.9.1901 v Levoči. Po 
presťahovaní rodiny do Pre-
šova zmaturoval 30.4.1919 a 
zapísal sa na medicínu. Štúdiá 
ukončil 5.12.1925 promóciou 
na doktora všetkých vied le-
kárskych na Lekárskej fakulte 
českej Karlovej univerzity 
Praha.  

Dňa 1.1.1926 nastúpil na no-
vozaložené chirurgické oddelenie 
Štátnej nemocnice Košice, ktoré 
od r. 1929 viedol mladý ambicióz-
ny lekár – prof. Ján Kňazovický. 

Rýchlo postupoval cez pozície 
externého lekára, sekundárneho 
lekára a asistenta – až po zástupcu 

primára Kňazovického. Na tomto 
oddelení pôsobil až do 14.12. 1932 
a získal titul „odborný lekár pre 
choroby chirurgické“.

Profesor Kňazovický vo svojich 
pamätiach spomína : 

„Spod mojich odborných krí-
del ... odchádzali stále častejšie do 
života skúsení a erudovaní žiaci 
– chirurgovia, aby pokračovali v 
práci na vlastných nohách a samo-
statne. Patrili medzi nich doktor 
Majdák, ktorý odišiel za primára 
do Banskej Štiavnice, ... .“ (prof. 
Ján  Kňazovický: „So skalpelom a 
bez neho“, Bratislava, 1994)

Dozrievanie
Rok 1934 strávil Dr. Majdák v 

Čechách na troch klinikách – hos-
pitácia na 1. českej chirurgickej 

klinike Praha (prof. Jirásek), na 
ušnej klinike Praha (prof. Přecech-
těl) a na chirurgickej klinike Brno 
(prof. Petřivalský).

Potom pôsobil v Prešove ako 
asistent a zástupca primára. V sep-
tembri 1937 v Bratislave absolvo-
val kurz k štátnej skúške lekárskej 
– 23.11.1937 získal vysvedčenie 
o štátnej skúške (Krajinský úrad 
Bratislava).

V roku 1937 pôsobil na očnej a 
kožnej klinike Bratislava, potom 
ako štátny obvodný lekár v Novom 
Meste nad Váhom, kde ho zastih-
la informácia o konkurze Banskej 
Štiavnice na novozriadený prima-
riát. Tak sa začala vrcholná etapa 
jeho profesionálnej kariéry....

Myron Majdák

Žili medzi nami...
Výstava rodáka zo Sv. Antona

JOZEF CHOVAN Voľná tvorba

Dňa 20. januára 2011 sa kona-
la v Dome umenia v Bratislave 
vernisáž výstavy obrazov Jozefa 
Chovana. Výstavu realizuje Mi-
nisterstvo kultúry SR a Národné 
osvetové centrum. Výstava, kto-
rej kurátorom je PhDr. Ľubomír 
Podušel, Csc, je prezentovaná 
pri príležitosti sto rokov od na-
rodenia umelca. Jozef Chovan sa 
narodil 11. 5. 1911 vo Sv. Antone. 
Prvé farbičky a výkresy dostal od 
učiteľa v ľudovej škole. Vždy s lás-
kou spomínal na svojich učiteľov 
v rodnej obci  i v Banskej Štiavni-
ci. Bol absolventom Vysokej školy 
umeleckopriemyselnej v Prahe a 
popri vlastnej tvorbe sa venoval 
pedagogickej činnosti na rôz-
nych školách umeleckého sme-
ru. Svoje práce vystavoval okrem 
Slovenska i v Moskve, Berlíne, 
Budapešti, Prahe, Adis Abebe,.... 
Bol nesmierne skromný a ľudský. 
Rád chodil maľovať do prírody. 
Úprimne sa tešil i z úspechov svo-
jich študentov. Získal viacero vý-
znamných ocenení a v roku 1974 
titul zaslúžilý umelec. Zomrel v 
roku 1987 v Bratislave. 

Na súbornej výstave jeho die-
la v Dome umenia sa môžeme 
stretnúť s celým prierezom jeho 
tvorby. Sú tu olejomaľby, akvarely, 
skice, monotypie, úžitková grafi -
ka, voľná grafi ka a kresba i kniž-
né ilustrácie. Nachádzame krásne 
krajinky, obrazy z ciest, akty, zá-
tišia, fi gurálnu maľbu i portréty. 
Ja som mal to šťastie, že ma na 
výstave sprevádzala dcéra umelca 
Oľga Chovanová a syn Vladimír 
Chovan. V budúcnosti uvažujeme 
o výstave obrazov Jozefa Chovana 
i v Múzeu vo Sv. Antone. Naše 
múzeum vlastní tiež jeden umel-
cov obraz. 

Výstava potrvá do 26. februára 
a odporúčam ju navštíviť i čitate-
ľom Štiavnických novín. 

Marian Číž

Od útleho detstva som vnímal 
vzájomnú lásku, dôveru a 
vernosť mojich rodičov. Už v 
tom čase táto príchuť domova 
pôsobila na mňa blahodarne, 
ale až teraz s odstupom nie-
koľkých desiatok rokov si tieto 
vzácne hodnoty dokážem plne 
oceniť a pochopiť ich význam 
pre život dieťaťa do hĺbky. 
Preto keď som sa dozvedel, že 
na Slovensku sa po prvýkrát 
pripravuje Národný týždeň 
manželstva, zaujalo to moju 
pozornosť. Keďže mi úprim-
ne záleží na tom, aby sa čo 
najviac dobrého a užitočného 
dialo v životoch našich rodín, 
chcem sa o tieto myšlienky a 
informácie v krátkosti, vážení 
čitatelia, podeliť aj s vami.

Krajinou pôvodu Národného 
týždňa manželstva je Anglicko. V 
Anglicku sa Národný týždeň man-
želstva uskutoční už po štrnásty 
rok. Priťahuje podporu a záujem 
hlavných predstaviteľov politiky, 
cirkvi a médií. Národný týždeň 
manželstva je predovšetkým kam-
paňou, ktorá sa snaží poukázať 
na výhody zdravého manželstva 
spoločnosti, médiám a vláde. Je 
to snaha povzbudzovať páry a 
informovať ich o výhodách a vý-
sledkoch úsilia vytrvalo pracovať 
na rozvoji vzájomného vzťahu a 

to prostredníctvom aktivít cirkev-
ných spoločenstiev, spoločenských 
organizácií a mediálneho spravo-
dajstva.

Národný týždeň manželstva 
(NTM) vytvára priestor, kde si 
môžeme pripomenúť, že spokojné 
manželstvo nie je samozrejmosť, 
ale vzťah, ktorý je potrebné roz-
víjať. Náplňou NTM je podporiť 
manželstvo akýmkoľvek kreatív-
nym a originálnym spôsobom, 
súkromne alebo verejne. Jedným 
z cieľov je tiež motivovať laickú a 
odbornú verejnosť, médiá a verej-
ne známe osobnosti, aby aspoň raz 
za rok podporili dôležitosť man-
želstva v spoločnosti a potrebu 
starať sa oň. 

NTM je zastrešujúcou kampa-
ňou pre najrôznejšie miestne akti-
vity zamerané na praktický rozvoj 
manželstva, ktoré prebiehajú na 
rôznych miestach Slovenska. Stá-
va sa tak platformou spolupráce 
pre rôzne subjekty, ktorých cieľom 
je pracovať na rozvoji kvalitných 
manželských vzťahov. Na tejto ini-
ciatíve sa však môže podieľať kaž-
dý, kto zdieľa podobné hodnoty a 
ciele.

NMT nie je politicky ani nábo-
žensky vyhranená iniciatíva, pri-
čom je však otvorená spolupráci aj 
s politickými a náboženskými zo-
skupeniami zameranými na pod-
poru manželstva.

Dobré partnerské vzťahy sú jed-
ným zo základných predpokladov 
pre kvalitný život jednotlivcov a 
spoločnosti. Manželstvo je najlep-
ší základ pre jedinečný dlhodobý 
vzťah muža a ženy vybudovaný na 
láske a vyjadrený sľubom s oboj-
stranným celoživotným záväzkom. 
Manželstvo významnou mierou 
prispieva k istote v spoločnosti a 
pre mnohých manželov je zdrojom 
hlbokého osobného šťastia.

Podstatná úloha manželstva v 
našej spoločnosti spočíva aj v tom, 
že poskytuje stabilné a láskyplné 
prostredie k výchove detí a ako 
také potrebuje podporu.

V tejto súvislosti by bolo zaují-
mavé zamyslieť sa aj nad tým, či 
v našej spoločnosti je venovaná 
dostatočná pozornosť tomu, aby 
mladí ľudia boli motivovaní vstu-
povať do manželstva. Napríklad v 
otázkach predmanželských vzťa-
hov, v otázkach bývania, možností 
zabezpečiť si živobytie pre rodinu, 
v oblasti spoločenského ocenenia 
rodiny, náročnosti práce ženy v 
domácnosti – matky pri výchove 
detí a podobne. Úloha otca i matky 
je náročná, ale významná. Napole-
on vystihol úlohu matky známym 
výrokom: „Ruka, ktorá hýbe ko-
lískou, hýbe svetom.“

Ľubomír Počai

Národný týždeň manželstva
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Slovenská banská komora so 
sídlom v Banskej Štiavnici, Ban-
skoštiavnicko-hodruššký  banícky 
spolok v banskej Štiavnici, Mesto 
Banská Štiavnica Vás pozývajú na 
19. reprezentačný banícky ples a 
11. celoslovenský, ktorý sa usku-
toční 11. februára 2011 o 19 hod. v 
priestoroch hotela Grand – Matej v 
Banskej Štiavnici. Program: 

- uvítací skok cez kožu
- otvárací príhovor predsedu 

spolku
- slávnostný prípitok predsedu 

komory
- kultúrny program
- slávnostná večera
- plesová zábava pri živej hudbe
- polnočné občerstvenie
- zlosovanie vstupeniek
Do tanca hrá hudobná skupina 

„Necpalanka“ z Prievidze 
Predpredaj vstupeniek:
B.Štiavnica KAMI – Kamaerhof-

ská 20, tel.č.: 045/692 0866, B.Štia-
vnica hotel GRAND – MATEJ, 
tel.č.: 045/692 1213, vstupné: 28,-€.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., 

predseda predstavenstva, Ing. Richard 

Kaňa, predseda spolku, Mgr. Nadežda 

Babiaková, primátorka mesta

Ospravedlnenie

V minulom čísle ŠN došlo k vý-
mene fotiek v rubrike „Spomien-
ky“. Smútiacim rodinám sa hlboko 
ospravedlňujeme za vzniknutú chy-
bu a obe spomienky uverejňujeme 
ešte raz. Ďakujeme za pochopenie.                                                                                                                           

ŠN

„Ten, koho 
milujete, neu-
miera, ale žije 
stále v našich 
srdciach.“

D ň a 
28.1.2011 uplynulo 5 rokov 
od smrti nášho manžela, 
otca, starého otca a prastar-
kého Ing. Pavla Nováka. Stá-
le na teba s úctou spomínajú 
manželka, syn Vladimír s 
Alenkou, syn Pavel s Ružen-
kou, vnúčatá – Ajka, Peťka, 
Lucka, Michal a Oliver a 
pravnúčik Matúš. Tí, čo ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 

Ď a ku j e m e 
celej rodine, 
priateľom a 
známym z 
mesta aj z rod-
nej obce – Ban-
ský Studenec 
za úprimný prejavy sústrasti 
a podporu v ťažkých chvíľach 
pri rozlúčke s naším ockom a 
manželom Jánom Gregáňom 
dňa 21.1.2011. Veľká vďaka 
patrí pánu dekanovi z Ban-
skej Štiavnice a kamarátke 
Mirke za dôstojnú rozlúčku. 
Smútiaca rodina.

„Tá rana v 
srdci stále bolí a 
niekedy sa neza-
hojí. Aj keď nie 
si medzi nami, 
v srdciach žiješ 
stále s nami.“ Dňa 28.1.2010 
uplynul 1 rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, svokor 
a starý otec Vladimír Mar-
ko. Tí čo ste  ho poznali a 
mali radi, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou a úctou 
spomína smútiaca rodina.

„Neverili by ste 
krídlam, zláma-
ným v detskom 
sne.

 A ty prilietaš 
na nich. Podobná zavzlyka-
niu, na dosah ruky v tme…“

V slzách uplynul rok od 
chvíle, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mamička, 
manželka, sestra, priateľka a 
strážny anjel všetkých detí z 
Margarétky,  Ivetka Zajdeno-
vá a my nevieme, koľko času 
musí ešte uplynúť, aby sa tá 
hlboká rana v srdci zahojila. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ne-
zabudli a spomínajú s nami.

„Prišlo to zra-
zu, nečakane a 
nádeje na život 
už niet, zostalo 
prázdne miesto 
v dome a pár nekonečných 
viet... Cítime obrovský smú-
tok a žiaľ, zrazu nič nie je 
také, ako by si človek prial.“

Dňa 11.01.2011 nás po 
ťažkej chorobe opustil náš 
milovaný manžel, otec, sta-
rý otec, brat, švagor a veľmi 
dobrý priateľ Jozef Šuška. 
Tí, čo ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Vrelá 
vďaka patrí zamestnancom 
ZŠ J. Horáka, Školských lesov, 
pohrebnej službe Supremus a 
všetkým, ktorí boli darovať 
krv a pomohli nám v ťažkých 
chvíľach a odprevadili ho na 
poslednej ceste. Ďakujeme.                                                                              
Smútiaca rodina.

„Tá rana v srdci bolí a 
zabudnúť ne-
dovolí. Osud 
nevráti, čo čas 
vzal. Zostali 
nám len spo-
mienky hlboký 
žiaľ.“

Dňa 30.1.2011 uplynulo 8 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný man-
žel, otec, starý otec, prastarý 
otec a príbuzný Rudolf Ko-
leda. Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 
Spomínajú manželka, dcéra  
s manželom, vnuk Janko s ro-
dinou, vnučka Monika s rodi-
nou. Spomína celá rodina. 

OZNAMY

Oznamy

Firma Binder – Svätý Anton uspo-

riada IX. ročník hokejového tur-

naja žiakov ZŠ v okrese Banská 

Štiavnica o pohár Firmy Binder.

Miesto: Zimný š. vo Štefultove
Dátum: 04.02.2011 od 8,30 hod.
Technické ustanovenia: 

- pozvané ZŠ nominujú jedno 
družstvo: max. 10 hráčov + 1 bran-
kár + dozor

- každá pozvaná škola urobí pí-
somný zoznam žiakov – meno, dá-
tum narodenia

- zoznam potvrdený riaditeľom 
školy priniesť na turnaj 

- hráči môžu nastúpiť na zápas 
len s chráničmi na nohách, prilbou 
a rukavicami

- ceny: prvé 3 družstvá budú od-
menené pohármi a medailami

Ondrej Binder, v.r.

Na školách je polrok. Čas bilan-
covania práce žiakov i učiteľov. A 
tak sa 27. januára v kine Akademik 
predstavili verejnosti (škoda, že jej 
neprišlo viac) žiaci Literárno-dra-
matického odboru ZUŠ pod vede-
ním Mgr.art. Ľudky Klimkovej.

Na úvod absolventky 4.roč. II. 
stupňa ponúkli ukážku z hry klasi-
ka J.G. Tajovského Ženský zákon . 
Dievčenský súbor sa musel popaso-
vať nielen s jazykom počiatku XX. 
storočia, ale aj s mužskými rolami. 
Ľúbostný príbeh Miška a Aničky, 
plný prekážok a intríg, ale napokon 
so šťastným koncom, v podaní Ka-
rin Stolárovej, Michaely Kružlicovej, 
M. Lajčiakovej, N. Ďuricovej, Hany 

a Natálie Cvečkových 
vyznel presvedčivo. 

Počiatočnú abecedu 
hereckého slovného 
prejavu – artikulačné 
veršíky a hlasové cvi-
čenia – s veľkým elá-
nom predviedli žiaci a 
žiačky I. ročníka. Re-
beka, Samko, Jerguš, 
Sofi a, Klárka a ďalší, 
boli ste roztomilí! 

V. ročník zastúpila talentovaná 
Dominika Rendlová prednesom 
rozprávky Kristy Bendovej O ne-
slušne dlhom psovi. Dominika, 
chválime tvoju pamäť!

Neverbálnym prejavom, panto-

mímou na veľmi dobrej úrovni, zau-
jali Martin Herian, Katka Špinerová 
a Jonáš Paučula.

Všetci účinkujúci predvedenými 
vystúpeniami ukázali, že svoj voľný 
čas využívajú zaujímavo a užitočne.

NB

Nadané deti zo ZUŠ-ky ukázali, čo sa naučili
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Ukážky z inscenácie J.G.Tajovského Ženský zákon
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Význam a hodnota zbierok SBM 
či mobiliár katolíckej a evanjelickej 
cirkvi v Banskej Štiavnici sú už roky 
známe nielen na Slovensku, ale aj v 
zahraničí. Dôkazom toho bola vý-
stava s názvom  „Zlatom a ohňom 
– Umenie Slovenska na sklonku 
stredoveku“ v Paríži, v mesiacoch 
september 2010 – január 2011, kto-
rú za slovenskú stranu pripravili 
SNG v Bratislave (kurátor Dušan 
Buran). Slovensko v Paríži repre-
zentovali najvýznamnejšie zbierky 
gotického umenia, medzi ktorými 
nechýbali ani veľmi cenné expo-
náty z Banskej Štiavnice – socha 
sv. Kataríny od Majstra M.S. (jej 
„družka“ z Galérie J. Kollára – sv. 
Barbora, bola a je predmetom reš-
taurovania v rámci tzv. nórskych 
fondov) a kamenná krstiteľnica v 
kostole sv. Kataríny (majetok Kato-
líckej cirkvi v Banskej Štiavnici).

Výstava v Paríži mala veľký ohlas. 
Navštívilo ju 105.000 návštevníkov 

z celého sveta, boli publikované 
katalógy vo viacerých jazykových 
mutáciách (žiaľ, doteraz v sloven-
čine nie), účasť nášho ministra 
kultúry D. Krajcera na vernisáži 
– to všetko prispelo k pozitívnej 
propagácii Slovenska v zahraničí. 
V tomto týždni (keď čítate tieto 
riadky) by uvedené exponáty už 
mali byť na pôvodných miestach. 
Hoci krstiteľnica z Kostola sv. Ka-
taríny by mala mať reprezenta-
tívnejšie umiestnenie v interiéri, 
ktorý dnes predstavuje viacmenej 
múzeum sakrálneho umenia. Pre 
zaujímavosť uvádzam, že kamennú 
krstiteľnicu pred vernisážou v Pa-
ríži očistil akad. sochár T. Lupták, 
čo spôsobilo jej novú farebnosť, ale 
ukázalo aj nedostatky z predchá-
dzajúceho reštaurovania. Preto už 
dnes sa zainteresovaní ľudia snažia 
získať fi nančné prostriedky na reš-
taurovanie krstiteľnice. Rovnako je 
tomu aj v prípade gotickej sochy 

Madony s Ježišom z Kostola sv. Ka-
taríny, ktorá „neputovala“ do Parí-
ža kvôli početným premaľovaniam 
kostolnými maliarmi, naposledy v 
20. storočí. Môžeme si len pred-
staviť úžasnú krásu tejto sochy po 
reštaurovaní ... Na záver pripomí-
nam, že záujem kultúrnej verejnos-

ti o naše zbierky pokračuje, veď tri 
významné obrazové veduty 16.-18.
storočia budú vystavené od marca  
do decembra t.r. na krajinskej vý-
stave Dolného Rakúska s názvom – 
„Podmaniť – objaviť – zažiť v rím-
skom areáli Carnuntum“.

Dr. Jozef Labuda, CSc., SBM

Umelecké diela Štiavnice opäť na výstave v Paríži

27.1. uplynulo 20 rokov od  
úmrtia Miroslava Válka a 23.1. 
80 rokov od narodenia Jána 
Truchlíka. Pri vyslovení mena 
M. Válka sa každému vynorí 
obraz jedného z najvýznam-
nejších slovenských básnikov 
20. stor. a ministra kultúry v 
r. 1969 – 1988. Pri vyslovení 
mena J. Truchlíka by sme spo-
kojne mu mohli dať prímenie 
Sitniansky, pretože podstatnú 
časť svojho života venoval 
archeologickým výskumom na 
Sitne. Na obidve tieto osob-
nosti mám dodnes tie najži-
všie spomienky, takže tieto 
moje reminiscencie nech sú 
aj po desaťročiach uctením si 
pamiatky týchto dvoch osob-
ností, ktoré sa nezmazateľne 
zapísali do histórie B. Štiavni-
ce a nášho regiónu v 20. stor. 

Miroslav Válek (17.7.1927 – 

27.1.1991) 

O trvalých hodnotách básnickej 
tvorby M. Válka sme sa mohli mi-
nulý mesiac dozvedieť z viacerých 
celoslovenských médií. Nás však 
by mal zaujímať najmä jeho vzťah 
ku B. Štiavnici i nášmu regiónu a o 
čo sa razantne pričinil ako minis-

ter kultúry. Prvým jeho priamym 
kontaktom s naším mestom bolo v 
súvislosti so Slovenským banským 
múzeom, ktoré bolo v tom čase už 
v priamom riadení Ministerstva 
kultúry, a ktorého riaditeľom som 
bol v r. 1965 – 1978. Po sprístup-
není celoslovenskej ložiskovo – 
mineralogickej expozície na Nám. 
sv. Trojice č. 6, kde je múzeum do-
dnes, bola vyzmáhaná a expozične 
sprístupnená v r. 1974 aj stará ban-
ská štôlňa. V r. 1971 po komplex-
nej rekonštrukcii totálne zdevas-
tovaného Nového zámku bola tu 
sprístupnená ďalšia celoslovenská 
expozícia SBM – Protiturecké boje 
na Slovensku. V tom istom roku 
bola sprístupnená v Kammerho-
fe ďalšia celoslovenská expozícia 
SBM dokumentujúca históriu ba-
níctva. Následne sa začala kom-
plexná rekonštrukcia tohto, taktiež 
zdevastovaného objektu s dovtedy 
a ani potom nevídaným objemom 
vyše 70 mil. korún a príprava de-
fi nitívnej celoslovenskej expozície 
baníctva. V r. 1974 SBM sprístup-
nilo Banské múzeum v prírode, 
ale aj povrchové dobývky šachty 
Terézia na Hornej Rovni a šachty 
Weiden nad tajchom Klinger. Sys-
tematicky prebiehala aj stavebná 

rekonštrukcia Starého zámku, v 
ktorom v 70. rokoch 20. stor. boli 
expozície SBM takmer vo všetkých 
priestoroch. V r. 1979 začala kom-
plexná rekonštrukcia objektov a 
následne príprava ďalšej expozície 
SBM – Galérie J. Kollára. Po kom-
plexnej rekonštrukcii Klopačky tu 
sprístupnilo SBM v r. 1983 ďalšiu 
celoslovenskú expozíciu o sociál-
nom postavení baníkov. 

     Minister M. Válek mal po-
čas celého svojho pôsobenia v tejto 
funkcii mimoriadne vzácny vzťah 
ku SBM. Výsledkom bola nielen 
intenzívna rekonštrukcia pamiat-
kových objektov SBM a následná 
príprava celoslovenských expozí-
cií v nich, ale len vďaka nemu sa 
SBM už  v 70. rokoch 20. stor. stalo 
nielen jedno z najvýznamnejších 
múzeí na Slovensku, ale bezkon-
kurenčne aj najvýznamnejším 
banským múzeom v Európe. 
Ján Truchlík (23.1.1931 – 

26.9.1988)

Ako 22 – ročný bol tento šteful-
tovský rodák odsúdený na 22 ro-
kov väzenia, peňažitý trest 4 tisíc 
Kčs, prepadnutie majetku v pro-
spech štátu a stratu občianskych 
práv na 10 rokov za „rozvracanie 
republiky“. Pracoval v Uránových 

baniach v Jáchymove, ktoré v 
konečnom dôsledku mali za ná-
sledok jeho predčasnú smrť. V r. 
1964 dostal amnestiu, zamestnal 
sa v banskoštiavnickej Hute a v r. 
1970 som ho prijal do zamestnania 
v SBM ako konzervátora, kde pra-
coval až do svojej smrti. Aj v tejto 
súvislosti považujem za potrebné 
zdôrazniť, že do SBM by nemohol 
nikdy nastúpiť, keďže išlo o jednu 
z najvýznamnejších celosloven-
ských kultúrnych a vedecko – vý-
skumných inštitúcií, keby som na 
to nemal tichý súhlas ministra 
M. Válka. Množstvo exponátov a 
zbierok SBM, ktoré zakonzervo-
val J. Truchlík, dodnes nesú pečať 
jeho absolútne dokonalej a precíz-
nej práce. Všetok svoj voľný čas, 
ale aj všetky svoje skromné úspo-
ry venoval však archeologickému 
výskumu na Sitne, zvlášť areálu 
Sitnianskeho hradu. Európsky 
význam majú aj jeho archeologic-
ké výskumy pravekého baníctva 
v Španej Doline. Nebol školeným 
archeológom, ale vďaka svojej neu-
veriteľnej húževnatosti a svedomi-
tosti mal absolútnu úctu a uznanie 
aj u vtedajších najrenomovanejších 
slovenských archeológov.

Ján Novák

Reminiscencie na M. Válka a Jána Truchlíka

Socha sv. Kataríny od Majstra M.S.
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Sobota 5.2.2011 

JEDZ, MODLI SA A MILUJ
Komédia, USA, 2010, 133 min., MP 12, Vstupné: 2,20 eur
Julia Roberts hľadá nový zmysel života na troch miestach na Zemi. Šty-
ridsaťročná Elizabeth sa obzrie za životom a zistí, že na jednej strane 
má manžela i pekný dom, no chýba jej dieťa a vnútorná vyrovnanosť. 
Preto sa rozhodne rozísť, zanechať za sebou všetko vybudované a 
navštíviť počas jedného roka niekoľko miest a nájsť, čo jej chýba. Ces-
ta ju zavedie do krásneho Ríma, kde sa naučí pôžitku z jedla, do Indie 
za dňami meditácie i na Bali, kde sa môže naučiť znova milovať. Samu 
seba, opäť niekoho iného či život ? 
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Štvrtok 10.2. 2011 

PARANORMAL ACTIVITY II.
Horor, USA, 2010, 91 min., MP 15,Vstupné: 2,30 eur
Druhé pokračovanie úspešného hororu z roku 2007. Tentokrát pod 
režisérskym dohľadom Toda Williamsa. Môžeme sa tešiť na dlhé mi-
núty čistého strachu a napätia. Hlavnú úlohu majú znova hrať kamery, 
ktoré majú znepokojeným majiteľom ukázať, čo nekalého sa deje v ich 
domove, keď pokojne spia. Možno predpokladať, že desivejšie domá-
ce video si možno predstaviť len ťažko...
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Kurz Jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v dennom živote
Vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul.č.1
Od 16:15 hod - I. stupeň – začiatočníci
Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí
Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová
Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, tel.č.:045/6790362, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM POZÝVA

k
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Reality

Služby

Inzercia

Spomienka na obete holokaustu
ICM-B. Štiavnica pripravilo v 

rámci spomienky Medzinárodné-
ho dňa pamiatky obetí holokaustu 
niekoľko zaujímavých aktivít. V 
priebehu necelých dvoch týždňov 
sa na školách (dopoludnia) i vo 
večerných hodinách v kaviarni 
Archanjel- 6 večerov s Archan-
jelom premietali fi lmy Predčítač, 
Sedem svetiel, Všetko je osvietené, 
Spaľovač mŕtvol, Chlapec v pru-
hovanom pyžame a Diablova diel-
ňa. Všetky fi lmy nádherne spájajú 
životy predkov a súčasnej mladej 
generácie. Predkov, ktorí okúsi-
li trpkosť druhej svetovej vojny. 
Nie sú to však fi lmy, ktoré končia 
jasným holywoodským happyen-
dom. Pre terajšiu mladú generáciu 
sú najlepším spôsobom obozná-
menia sa s tematikou holokaustu. 
Viackrát vám naženú slzy do očí, 
viackrát vyčaria úsmev na tvári. 
Rozprávajú o holokauste. No štýl, 
akým ho zobrazujú, sa líšil od sko-
ro všetkých ostatných fi lmov, ktoré 
ste sa túto tému videli. Dôležitou 
je však aj téma postoja súčasných 
mladých ľudí k židovstvu. Nikdy 
nijakého nevideli, rodičia im od 
malička vštepujú samé predsudky. 

Je tento antisemitizmus v nás tak 
hlboko zakorenený, že ho už nič 
nezvráti?

V sobotu 29.1.2011 ako vyvr-
cholením celej akcie bol koncert 
kapely Tramontana v evanjelic-
kom kostole- Tramontana Revi-
val- spojený s premietaním foto-
grafi í z rekonštrukcie židovského 
cintorína v B.Štiavnici. Kapela 
Tramontana je vedená Dodom 
Klimkom. Spolu s ním hrali gita-
risti Slavomír Michna, Jozef Sivák, 
basgitarista Slavomír Krahulec, na 
klavíri hral Mgr.Art. Martin Jáno-
šík, zobcovou fl autou sprevádzala 
Miriam Olhová-Bačíková a hus-
listky Karen Michalská, Petronela 
Hyblerová, Mariana Olhová a Da-
niela Chitilová . Kapela si pripra-
vila ukážky skladieb Marco Pollo, 
Schindler’s List, When Th e Angels 
Fall, Mediteraen Sundance, Mis-
sion Inpossible, Electric Dreams, 
Flying Stars, Reminder, Sťahova-
ví vtáci, Tvoja Izba, Shape of My 
Heard.Aj napriek treskujúcej zime 
sa hudobníkom podaril celý kon-
cert na výbornú a na konci skončil 
„standing ovation“ krásnym poďa-
kovaním prítomných. 

V nedeľu 30.1.2011 ste sa mohli 

zúčastniť prednášky na tému His-
tória židovskej náboženskej obce 
v B.Štiavnici v KAS, na ktorej 
prednášala Mgr. Adriana Matej-
ková PhD.  Prednáška sa stretla s 
veľkým  záujmom a pokračovala 
aj bohatou diskusiou po samotnej 
prezentácii.  Hovorené slovo bolo 
doplnené dobovými fotografi ami 
zachytávajúcimi život židovskej 
komunity v meste, jej významný  
ekonomický a kultúrny prínos pre 
mesto i celý región.

Verím, že sa medzi nami nájdu 
ľudia, ktorých zaujíma minulosť v 
Banskej Štiavnici a nielen u nás. Aj 
keď sú to ťažké a bolestivé témy, 
treba na ne poukazovať a pripo-
mínať si, čo všetko museli ľudia 
prežiť, aby sme sa my mohli mať 
lepšie. Týmto sa chcem poďako-
vať všetkým, ktorí sa podieľali na 
realizácii tejto myšlienky, t.j. ICM 
B.Štiavnica, Klaudstudio, Ev.cir-
kev B.Štiavnica, Archanjel caff ebar 
a za vypožičanie premietacieho 
plátna Hotelová akadémia B.Štia-
vnica, Ladislav Doletina- fi rma 
Prospect. A taktiež všetkým, ktorí 
sa zúčastňovali na týchto akciách.

Martina Pauková

Spomienka na obete holokaustu

Nemáme právo nechať za-
padnúť prachom zabudnutia 
tragickú stopu dejín, ktorá, 
žiaľ, neobišla ani naše mesto. 
Nemáme právo zabudnúť na 
šesť miliónov nevinných zavraž-
dených mužov, žien a detí, a na 
nesmierne ľudské utrpenie…

V sobotu 29.januára 2011 sa v 
Evanjelickom chráme v Banskej 
Štiavnici uskutočnil koncert  kapely 
Tramontana pri príležitosti Medzi-
národného dňa pamiatky obetí ho-
lokaustu. Úvodného slova sa ujala 
organizátorka podujatia PaedDr. 
Beata Nemcová. Chladné priestory 
chrámu, citlivý výber hudobného 
repertoáru,  premietané fotografi e 
spustošeného židovského cintorína 
a jeho postupnej premeny na miesto 
dôstojného odpočinku, dodávali ce-
lému podujatiu pietny nádych. O 
nezabudnuteľný umelecký zážitok 
sa postaral líder Tramontany Dodo 

Klimko a deviati talentovaní mladí 
hudobníci Slavo Krahulec, Slavo 
Michna, Jozef Sivák, Maťo Jánošík, 
Miriam Bačíková, Karen Michalská, 
Majka Olhová, Daniela Chytilová a 
Peťka Hyblerová. Opäť podali vy-
nikajúci, dalo by sa povedať, že v 
daných podmienkach až heroický 
výkon. Zahrali spolu 11skladieb, 
medzi ktorými nechýbali diela Doda 
Klimka, Stinga,Williamsa, Piazzolu, 
Millera a i. Obdiv prítomných patril 

aj všetkým mladým dobrovoľníkom, 
ich pracovitosti, odvahe a zanieteniu 
pri záchrane židovského cintorína 
a zmapovaní životných príbehov 
mnohých vyvraždených židovských 
rodín, čím aktívne prejavili svoju 
úctu obetiam holokaustu, ale od-
súdili vandalizmus a ľahostajnosť.
Na príprave podujatia sa podieľali: 
ICM, Klaudstudio a Evanjelická cir-
kev v Banskej Štiavnici.  

Janka Bernáthová

Tramontana revival

Directreal Top hľadá pre svojich  
klientov nehnuteľnosti. Nájde-
te nás na ul. Križovatka 5, tel.č.: 
0915 259 624

Kúpim 1-izbový byt (lokalita  
Dolná ul., Križovatka, Povrazník), 
tel.č.: 0910 957 557

Prenajmem 3 a ½ izbový byt na  
Ul. Drevená, tel.č.: 045/6913070

www.realitor.sk predá 3-izbový  
byt na Križovatke, cena: 39 832 €, 
tel.č.: 0905 148 574

Predám 3-izbový byt 65 m2 +  
30 m2 pivnice, tehla v pôvodnom 
stave pod Kalváriou (Ul. Hviez-
doslavova), cena 39 000 €, tel.č.: 
0902 506 300

Predám 3-izbový prerobený byt  
na Ul. L. Svobodu, tel.č.: 0902 283 
433

Predám 3-izbový prerobený,  
zariadený byt na Drieňovej (Ener-
getikov 8), tel.č.: 0911973 200

Dám do prenájmu čiastočne za- 
riadený 3-izbový byt na Drieňovej 
voľný od 1.4.2011, tel.č.: 0905 266 
138

Dám do prenájmu zariadený  
luxusný 3-izbový byt v tichom 
centre mesta, tel.č.: 0903 795 775

Predám 3-izbový byt v OV na  
Drieňovej, 68m2, po rekonštruk-
cii, cena dohodou, tel.č.: 0903 264 
142

Predám 4-izb. prerobený byt  
na Drieňovej. cena 29 000€, zn.: 
ihneď, tel.č.: 0902 882 707

Dám do prenájmu garáž vo  
dvore RD, tel.č.: 0904 648 815

Liahne na vajíčka, tel.č.: 0914  
291 265

Autovýfuky, tlmiče, spojky,  
tel.č.: 0907 181 800

Predám 2 hlboké kočíky vo vý- 
bornom stave (cena dohodou) a 
postieľku za 20 € + bugyna grátis, 
tel.č.: 0908 320 048

Predávam lacné smútočné  
vence a kytice, zdobím kostoly. 
Tel: 0904 822 531

Predám málo používaný ra- 
tanový nábytok, dámske kostý-
my veľkosť 38-40, Playstation 2, 
tel.č.: 0904 407 860

Stavebná fi rma ponúka kom- 
pletné stavebné práce (bytové 
jadrá, rekonštrukcie, maľovanie 
a pod.). Jarné zľavy do – 20%, 
tel.č.: 0903 111 512

Doučím angličtinu a francúz- 
štinu, tel.č.: 0904 822 531
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Mladí hudobníci z kapely Tramontana
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V dňoch  6.-7.1. 2011 a 
29.1.2011 sa konal na hoke-
jovom štadióne na Štefultove 
hokejový turnaj O pohár špor-
tového klubu Štefultov. Keďže 
prírodné podmienky nedo-
volili dohrať turnaj 8.1.2011, 
tretí hrací deň sa uskutočnil 
29.1.2011. Turnaja sa zúčastni-
li 4 družstvá HK Sitňan Šteful-
tov, HK Svätý Anton, HK Ilija a 
HK Banská Štiavnica. 

VÝSLEDKY:

6.1.2011 HK Ilija - HK Svätý 
Anton

1:1 ( 1:0, 0:1, 0:0 )
Góly: Michník Tomáš, Baranaj 

Vladimír, na samostatné nájazdy 
zvíťazil Sv. Anton 1:0

HK Štefultov – HK Banská 
Štiavnica 

5:0 ( 2:0, 0:1, 2:0 )
Góly: Peťko Marek 2, Burian Pa-

vol 2, Maruniak Michal 1
7.1.2011 HK Svätý Anton  - HK 

Banská Štiavnica
7:1 ( 2:0, 2:1, 3:1 )
Góly: Kminiak 5 Binder Juraj 1, 

Škarba Marián za Banská Štiavni-
cu – Lukačko Erik 1

HK Štefultov – HK Ilija 
2:2 ( 0:0, 2:1, 0:1 )
na samostatné nájazdy zvíťazil 

Štefultov 1:0
Góly za Štefultov: Buriak Silves-

ter 1, Brzník Peter 1
Góly za Iliju: Buriak Silvester 1, 

Brzník Peter 1
29.1.2011 HK Banská štiavnica  

- HK Ilija
3:6 ( 2:2, 0:0, 1:3 )
Góly za B. Štiavnicu: Ladziansky 

2, Cabaník 1
Góly za Iliju: Havran 2, Kmeť 1, 

Štefanka 1, Michálek 1, Schmid 1
HK Štefultov – HK Svätý Anton 
4:8 ( 0:3, 1:1, 3:4 )
Góly za Štefultov: Burian Pavol 

2, Brzník 1, Kniebugel 1
Góly za Svätý Anton: Kminiak 

3, Kanda 2, Binder Erik1, Binder 

Juraj1, Škarba 1

KONEČNÁ TABUĽKA

1.HK Svätý Anton  16:6 8 b
2.HK Štefultov  11:10 5 b
3.HK Ilija  9:6 5b
4. HK Banská Štiavnica  4:18 0 b

O poradí na 2-3. mieste rozhodol 

vzájomný zápas.

Na turnaji boli vyhodnotení naj-
lepší hráči turnaja , ktorými sa stali 
Michal Maruniak, z HK Štefultov, 
najlepším brankárom bol René Fu-
sek z HK Ilija a najlepším strelcom 
turnaja bol Michal Kminiak zo 
Svätého Antona, ktorý nastrieľal 
súperom 8 gólov.
Poďakovanie patrí rozhodcom za 

korektné rozhodovanie, a to :

p. Kosorín Jaroslav, p. Kmetík 
Vladimír, p. Šedivý Jozef, p. Burian 
Petr, p. Kmetík Vladimír ml., ďalej 
chlapcom z DPZ za úpravu ľadu 
počas zápasov, Sliackemu Peťovi 
za  ozvučenie a vytvorenie pravej 
hokejovej atmosféry. 

Obdiv si zaslúžia členovia ŠK 
Štefultov, ktorí v amatérskych pod-
mienkach dokázali zorganizovať 
hokejový turnaj na vysokej športo-
vej úrovni. 

Ceny prišla odovzdať primátor-
ka mesta Banská Štiavnica Mgr. 
Nadežda Babiaková, ktorá prisľú-
bila pomoc pri ďalšom budovaní 
hokejového stánku na Štefultove.

Posledné poďakovanie patrí 
sponzorom, ktorí pomohli pri or-
ganizácii hokejového turnaja:

AVG Group, Vlkanová, Pre-
vbir – p. Blaškovič, Ranč Nádeje 
– p. Binder Ondrej, p. Melicherčík 
Erik, p. Cengel Vratislav, p. Lupták 
Marián, p. Frňo Vladimír, Prikon 
– p. Lešičko Marek, p. Povínsky 
Ľuboš, p. Ďurica Miloš.

Pri kúpe nových mantinelov a 
rolby na úpravu ľadovej plochy 
patrí veľké poďakovanie fi rme:

Simkor, p. Balžanka Pavol, p. 
Adamský Marián, p. Tóth Richard.

Za ŠK Štefultov Milan Potančok

Hokejový turnaj o pohár ŠK ŠTEFULTOV

STKM nastupovalo do súťaže s 
ambíciou postúpiť z 1. ligy vý-
chod muži do najvyššej súťaže 
Slovenska extraligy. Preto sa 
STKM posilnilo o vynikajúceho 
hráča Amela Demíra, ktorý 
minulú sezónnu pôsobil v 
rakúskej extralige.

V prvom zápase STKM zdolalo 
Nižnú. V druhom kole STKM pri-
vítalo na domácich stoloch Ener-
godatu Žilinu a ďalšieho ašpiranta 
na postup Ceresit Čadca. Povinné 
víťazstvo proti Žiline sa potvrdilo, 
no v ťažkom zápase Čadca dokáza-
la uhrať na našich stoloch remízu . 
Ďalšie kolo sme znovu privítali na 
domácich stoloch súperov Geológ 
Rožňava "B" a Topspin Margeca-
ny. Obidva zápasy sme zvládli s 
prehľadom. Štvrté kolo sme vyces-
tovali do Lučenca a Rimavskej So-
boty. Obidva zápasy znamenali pre 
nás povinné víťazstvá, a tak sa aj 
stalo. V piatom kole sme privítali 
Michalovce a Vranov. Michalovce 
dokázali na našich stoloch uhrať 
remízu a tak sme sa ocitli na dru-
hom mieste v tabuľke. Táto remí-
za pre nás znamenala, že v Čadci 
nemôžeme pomýšľať o remíze, ale 
iba o víťaztve. Vranov sme zdolali 

vysoko v pomere 11:3. Posledné 
kolo prvej polovičky sme vycesto-
vali do Bardejova a Starej Ľubovne. 
Obidva zápasy sme zvládli s pre-
hľadom. Po takmer mesačnej pre-
stávke sme vycestovali do Nižnej, 
ktorá sa posilnila o vynikajúceho 
hráča Bednára. Tento zápas nebol 
ľahký. Demír porazil Bednára a 
Cagáň Drbiaka a týmito zápasmi 
sme si niesli domov 3 body.

Najväčšie prekvapenie kola sa 
odohralo v Čadci, kde domáci 
podľahli Žiline a týmto prekva-
pením sa STKM dostalo na čelo 
tabuľky. 29. januára sme vycesto-
vali do Žiliny aj Čadce. V Žiline 
sme bez akýchkoľvek komplikácií 
vyhrali. V Čadci bol zápas dra-
matický až do samého konca. Po 
skvelom výkone celého mužstva 
sme dokázali Čadcu poraziť na jej 
stoloch a týmto víťazstvom sme si 
potvrdili prvenstvo v tabuľke.

Doterajšie výsledky STKM:

STKM - Nižná 9:5, STKM - Ži-
lina 10:4, STKM - Čadca "B" 7:7, 
STKM - Rožňava"B" 9:5, STKM - 
Margecany 13:1, Lučenec - STKM   
3:11, R.Sobota - STKM 5:9, STKM 
- Michalovce 7:7, STKM - Vra-
nov 11:3, Bardejov - STKM 1:13, 

St.Ľubovňa -STKM 5:9, Nižná - 
STKM 6:8, Žilina - STKM 4:10, 
Čadca"B" - STKM 6:8

Budúce zápasy

19.02.2011 Rožňava"B" - STKM
Margecany - STKM
12.03.2011 STKM - Lučenec
STKM - Rimavská Sobota
26.03.2011 Michalovce - STKM
Vranov - STKM
09.04.2011 STKM - Bardejov
STKM - Stará Ľubovňa

Veľké poďakovanie patrí Mari-
ánovi Šurkovi st. a mestu Banská 
Štiavnica a všetkým priaznivcov 
stolného tenisu, ktorí nás chodia 
povzbudzovať. 
Zostava STKM Banská Štiavnica:

Amel Demír, Jaroslav Cagáň, 
Marián Šurka ml., Ľubomír Majer-
čík, Roland Grega, Marián Šurka 
st. tréner

Úspešnosť hráčou STKM Banská 

Štiavnica v 1. Lige muži východ:

1.Demír Amel

STKM B. Štiavnica 
A 11 32 29 3 93 : 24 90,63 %

5.Cagáň Jaroslav

STKM B. Štiavnica A
11 30 22 8 70 : 37  73,33 %

8. Šurka Marian ml.

STKM B. Štiavnica A 
11 30 21 9 72 : 44  70,00 %

14. Majerčík Lubomír

STKM B. Štiavnica A
11 32 21 11 72 : 65,63 %

Tabuľka

1. STKM B. Štiavnica A 
14 12 2 0 134:62 40
2. MSK CERESIT Čadca B 
14 11 1 2 118:78 37
3. ŠKST Michalovce A 
14 8 2 4 110:86 32
4. STO TJ Nižná A 
14 8 1 5 114:82 31
5. STK Stará Ľubovňa A 
14 7 2 5 95:101 30
6. STK Lučenec-Kalinovo A 
14 7 2 5 100:96 30
7. Rimavská Sobota A 
14 5 2 7 91:105 26
8. Topspin Margecany A 
14 4 2 8 87:109 24
9. Geológ Rožňava B 
14 3 4 7 91:105 24
10. Energodata Žilina A 
14 3 2 9 86:110 22
11. MŠK VSTK Vranov A 
14 2 2 10 83:113 20
12. TJ Družba Bardejov A 
14 2 2 10  67:129 20 

Marian Šurka, ml. 

STKM víťazstvom v Čadci urobilo dôležitý krok v postupe do extraligy
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INZERCIA

Prerábanie bytov – 
byt. jadier, 

vodoinšt., omietky, 
podlahy – 

poradenstvo, 
tel.č.: 0907 332 499

Ponúkam na predaj 
stavebný pozemok v 
Banskej Štiavnici a 
1-izbový byt na Zig-
mund šachte, tel.č. 
0905 418 616

Vybavíme úvery – le-
asing na ojazdené autá 
od roku výr. 2000 až do 
výšky 33 000 €. Rýchlo 
a jednoducho. Credit 
Forex, tel.č.: 0915 740 
261, 0903 547 471

Prerábanie bytov 
– bytových jadier, 
vodoinštalácia, 
omietky, podlahy – 
poradenstvo, tel.č.: 
0907 332 499

Inzerujte v Štiavnických 

novinách

Riadková inzercia 1 slovo/0,20 €

Plošná inzercia 1 cm²/0,50 €

Viac info na 

www.banskastiavnica.sk, 

príp. na tel.č.: 045/6790388 

alebo 0918 688 850

Milé mamičky! 
Otváram malé jasličky a 
s láskou sa postarám o Vaše detičky 

(v centre Banskej Štiavnice)

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek 
otázok ma
kontaktujte na tel. č. 0949163419,
alebo mailom: 
svetlikovamariana@gmail.com 
Teším sa na Vás  Mariana Svetlíková

,,,,,,,,,

Hotel Grand Matej 
Vás pozýva na skvelý obed alebo večeru.
AKCIA: piatok, sobotu, nedeľu 
k hlavnému jedlu dezert zdarma.

Mamičky pozor!!!
Aj Vy by ste chceli:

- Nastúpiť predčasne do 
práce 

- vybaviť si nevyhnutné 
veci 

- oddýchnuť si a relaxo-
vať? 

Pretože mať pestúnku, 
už nie je otázkou luxusu!

Práve pre Vášho drobca 
otvárame a poskytujeme 
opatrovateľské služby

Kontakt: 0908 916 217


