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InzercIa

Projekt vzdelávanie seniorov

Nová cesta k plavárni na Ul. Mládežníckej

Mesto Banská Štiavnica 
predložilo v mesiaci október v 
rámci výzvy OPV-2012/2.1/03-
SORO operačného programu 
Vzdelávanie projekt s názvom 
„Vzdelávanie seniorov v 
meste Banská Štiavnica“.

Projekt je zameraný na aktívne 
starnutie seniorov prostredníctvom 

rozširovania ich vedomostí a zruč-
ností tak, aby napomáhali zvyšova-
nie kvality ich života.  Účelom pro-
jektu je vytváranie voľnočasových 
aktivít pre ľudí nad 50 rokov veku 
tak, aby bolo zabezpečené aktívne 
trávenie ich voľného času. 

V projekte boli vyšpecifikované 
nasledovné tematické okruhy: Počí-
tačové znalosti – základy práce s PC, 

ľudové remeslo – práca s drevom, 
dejiny umenia I, zdravoveda, zá-
hradkárstvo, osobný rozvoj, zdravo-
veda II, rozvoj duchovných hodnôt a 
aktívne starnutie, anglický jazyk pre 
potreby seniorov, rozvoj interneto-
vých zručností pre potreby senio-
rov, prostredníctvom e-learningu v 
oblasti kultúry a kultúrnych pamia-
tok na území SR.  •3.str.

V utorok 6.novembra 2012 
Mesto Banská Štiavnica zreali-
zovalo nový asfaltový povrch 
cesty na Ul. Mládežnícka k 
mestskej krytej plavárni v 
Banskej Štiavnici.

Investičnú akciu tejto čas-
ti miestnej komunikácie zrea-
lizovala firma Strabag, s.r.o., 
oblasť Stred, Zvolen. Celkové 
investičné náklady na vyasfal-
tovanie cesty predstavovali fi-
nančné náklady v celkovej výš-
ke 14 000eur. Je potešiteľné, 
že aj ďalšia ulica časti mesta 
Banská Štiavnica dostala nový 
šat. Motoristi ako aj široká ve-
rejnosť, ktorí tadiaľto prechá-
dzajú, iste túto zmenu už po-
strehli a uvítali. Prispeje tak 
ku komfortnejšiemu prejaz-

du automobilov, hlavne v nad-
chádzajúcom zimnom období 
do neďalekej školy, či do mest-
skej krytej plavárne.

Oprava te jto cesty,  plnej 
výtlkov a jám, bola veľmi 
naliehavá.

MsÚ 

Obec Svätý Anton,
podľa ustanovenia § 4 zá-

kona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje výbe-
rové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa Základ-
nej školy s materskou ško-
lou Svätý Anton 47.

Predpoklady na výkon ka-
riérovej pozície riaditeľ ško-
ly sú stanovené v § 6 zákona 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

Požadované kvalifikačné 
predpoklady, iné kritériá a po-
žiadavky a zoznam požadova-
ných dokladov je zverejnený na 
internetovej stránke obce Svätý 
Anton www.svatyanton.sk a v 
úradných tabuliach obce.

Písomnú žiadosť o zarade-
nie do výberového konania 
spolu s požadovanými doklad-
mi je potrebné  doručiť   naj-
neskôr do 26. 11. 2012 do 
1300 hodiny na adresu: Obec-
ný úrad Svätý Anton č. 34.

Jozef Baranyai

Výberové 
konanie
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Odpovedáme občanom...

Parkovacie miesta pred novými 
bytovkami na Drieňovej

Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať, prečo 

sú parkovacie boxy pred novými 
bytovkami na Drieňovej tak ne-
logicky vyznačené. Na dostatočne 
širokom priestranstve sú vyzna-
čené boxy široké ako na pozdĺž-
ne státie (aj keď takéto vodorov-
né značenie nie je podľa vyhlášky) 
a samotné označenie je platné pre 
kolmé státie. Ani zvislá doprav-
ná značka „Parkovisko“ neupra-
vuje spôsob státia. Potom nastá-
va chaos a niektorí vodiči parkujú 
kolmo a niektorí pozdĺžne. Pri po-
zdĺžnom parkovaní naviac nie je 

možné zaparkovať a ani odísť z 
boxov, ktoré sú najbližšie k Ul. 
J. Straku kvôli vysokému a dlhé-
mu obrubníku. Celé toto parko-
visko je vyriešené nelogicky a je 
to plytvanie parkovacími miesta-
mi, ktorých na Drieňovej určite 
nie je dosť. Ideálne by bolo prero-
biť značenie na celom parkovisku 
na kolmé státie. Ďakujem. Peter
Odpoveď:

Vážený obyvateľ sídliska Drie-
ňová, parkovacie boxy pred nový-
mi bytovkami sú vyznačené pres-
ne podľa projektu a v súlade s 
požiadavkami čerpania príspevku 
zo ŠFRB (štátneho fondu rozvoja 
bývania). V týchto dňoch prebeh-
la kolaudácia bytov a infraštruk-
túry. V najbližších dňoch sa usku-
toční aj kontrola z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja. Vzhľadom na to, že 
parkoviská sú určené pre nových 
nájomníkov bytov, počet obsade-
ných parkovacích miest budeme 
vedieť až po odovzdaní bytov. Mô-
žeme Vás však ubezpečiť, že prí-
padnú zmenu parkovania máme 
pripravenú a môžeme ju v krátkej 
dobe zrealizovať. Označíme spô-
sob parkovania aj na zvislom do-
pravnom značení a pokiaľ počasie 
vydrží, taktiež ho vyznačíme vo-
dorovným značením. 
Dušan Lukačko, zástupca primátorky

Priestupok proti verejnému poriadku 
Dňa 19.10.2012 o 02.45 hod. v 

Banskej Štiavnici na Radničnom 
námestí sa neznáma osoba dopus-
tila priestupku proti verejnému 
poriadku a ani na opakovanú vý-
zvu príslušníkov MsPo nereagova-
la a pokračovala vo svojom konaní. 
Príslušníci MsPo použili donucova-
cie prostriedky a osobu predvied-
li na útvar MsPo. Po vykonaní slu-
žobných úkonov, zistení totožnosti 
osoby a zadokumentovaní prípa-
du vec bola vybavená v zmysle prie-
stupkového zákona uložením blo-
kovej pokuty.

Kontrola mládeže na alkohol
Dňa 18.10.1012, 21.10.2012, 

25.10.2012 a 28.10.2012 príslušní-
ci MsPo vykonali kontrolu   reštau-
račných  a pohostinských zariadení 
v meste Banská Štiavnica. Kontrola 
bola zameraná na podávanie alko-
holu maloletým a mladistvým oso-
bám. Zistené prípady boli riešené v 
zmysle priestupkového zákona.

Priestupky proti verejnému poriadku 
Dňa 20.10.2012 o 23.30 hod. 

bolo na útvar MsPo oznámené, že 
v byte na druhom poschodí  na Ul. 
Dolná  dochádza k rušeniu nočného 
pokoja. Po overení oznámenia bolo 
hliadkou MsPo zistené, že k rušeniu 
nočného pokoja dochádza v byte 
B.B., kde sa nachádzala skupinka 
mladých ľudí, ktorá si hlasno púš-
ťala hudbu. Priestupok bol riešený 
v zmysle priestupkového zákona v 
blokovom konaní.

Dňa 26.10.2012 o 19.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, že 
na Ul. J. Palárika leží na zemi ne-
známa osoba. Hliadka MsPo po prí-
chode na miesto zistila po overení 
totožnosti, že ide o A.B z Horných 
Otrokoviec, ktorý bol pod vplyvom 
alkoholických nápojov. Priestupok 
bol riešený v zmysle priestupko-
vého zákona v blokovom konaní a 
osoba miesto opustila.

Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Volejbalový krúžok
Novovytvorený volejbalový krú-

žok vás pozýva do svojich radov. 
Tréningy vždy v pondelok o 16,00 
v telocvični na ZŠ J. Horáka. Otázky 
p.Hanzlíková 0907 596 488

Pamiatka zosnulých

Dňa 2.11.2012 o 14 hod. sa konalo spomienkové stretnutie k Pa-
miatke zosnulých za uplynulé obdobie od 1.11.2011 do 31.10.2012 
v Dome poslednej rozlúčky Frauenberg. foto miroslav peťko

Prenájom priestoru

Obec Ilija prenajme nebytový  
priestor 34,6 m² v Iliji. Bližšie info 
na www.ilija.sk, e-mail: obec_ilija@
stonline.sk,  tel.č.: 045/692 0847

5.11.
Pracovné stretnutie primátor- �
ky mesta Banská Štiavnica a 
starostov obcí okresu Banská 
Štiavnica.
Uskutočnilo sa ďalšie pracovné  �
rokovanie Mesta Banská Štiav-
nica, zástupcov OU ŽP, Sprá-
vy CHKO Štiavnické vrchy a 
Motoklubu Banská Štiavnica k 
riešeniu priestoru pre aktivity 
motoklubu.

6.11. 
Účasť na zasadnutí predsedníc- �
tva Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu.  
Pracovná porada k úprave roz- �
počtu a všeobecným záväzným 
nariadeniam.

7.11.
Pracovné rokovanie k zabezpe- �
čeniu poskytovania LSPP pre 
dospelých v Banskej Štiavnici. 
Uskutočnila sa gremiálna po- �
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení 
MsÚ k návrhu rozpočtu mesta.  

8.11.
Slávnostné prijatie preklada- �
teľky Kláry Körtvélyessy spoje-
né s prezentáciou knihy pri prí-
ležitosti maďarského vydania 
románu Rút Lichnerovej Anna 
Regina vo vydavateľstve Euro-
pa v Budapešti.  

9.11.
Pracovné stretnutie s prednost- �
kou železničnej stanice Hron-
ská Dúbrava.
Prezentácia publikácie "Štiav- �
nické jesene" autorov Márie 
Petrovej a Lubomíra Lužinu. 

10.11.
Slávnostné prijatie občanov  �
nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.
Odovzdávanie cien víťazom III.  �
ročníka celoslovenskej súťaže v 
štandardných a latinsko-ame-
rických tancoch o Pohár primá-
torky mesta Banská Štiavnica 
s účasťou zahraničných párov 
rôznych vekových kategórií.

Andrea Benediktyová
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Poškodenie OMV
Príslušníci Obvodného odde-

lenia PZ v Banskej Štiavnici ob-
jasňujú poškodenie motorového 
vozidla zn. Kia Ceed, ktoré poško-
dil doposiaľ nezistený páchateľ 
od 02.11.2012 do 04.11.2012 na 
parkovisku Ul. Bratskej v Banskej 
Štiavnici, čím spôsobil doposiaľ 
nezistenú škodu poškodenej M.P. 

Krádež
Dňa 02.11.2012 poverený prí-

slušník Obvodného oddelenia PZ v 
Banskej Štiavnici začal trestné stí-
hanie pre trestný čin krádeže, kto-
rého sa dopustil doposiaľ neziste-
ný páchateľ tým, že vykonal krádež 
vlámaním do rekreačnej chalupy v 
obci Sv. Anton, odkiaľ odcudzil rôz-
ne elektrické náradie, alkohol, ruč-
né náradie čím spôsobil škodu maji-
teľovi T.N. vo výške 225 eur. Polícia 
po páchateľovi pátra.

Vypátrané osoby
Dňa 02.11.2012 boli prísluš-

níkmi Obvodného oddelenia PZ 
v Banskej Štiavnici vypátrané oso-
by M.Š. a E.B., ktoré nenastúpili 
do výkonu trestu odňatia slobo-
dy v stanovenom termíne. Na zá-
klade príkazu súdu im bola obme-
dzená osobná sloboda a osoby boli 
eskortované do výkonu trestu. 

Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ BŠ

Kurz plávania 
Počas školského roka v uto-

rok až piatok bude prebiehať v 
Mestskej plavárni v čase od 
8:00 -14:00 plávanie detí od 6 
mesiacov do 6 rokov. Plavecký 
klub BŠ počas školského roka 
každý mesiac bude organi-
zovať kurz pre plavcov začia-
točníkov  v utorok a štvrtok v 
čase od 15:00 -16:00.

Oznam
Oznamujeme cteným pa-

cientom, že diabetologická a 
interná ambulancia MUDr. 
Márie Mikovínyiovej bude od 
12. novembra 2012 presťa-
hovaná do nového zdravotné-
ho strediska na Ulici Energeti-
kov č.1, na sídlisku Drieňová.

Projekt vzdelávanie seniorov
•1.str. Dĺžka realizácie projek-

tu je stanovená na 18 mesiacov, 
predpokladá sa, že realizácia pro-
jektu bude spustená v mesiaci jún 
2013. Projekt by mal byt ukonče-
ný v novembri 2014.

V rámci projektu bude vyško-
lených 130 osôb. Do projektu sa 
môžu zapojiť všetci občania vo veku 
nad 50 rokov bez ohľadu na vzde-
lanie alebo zamestnanie. Výber zá-
ujemcov o zapojenie sa do aktivít 

bude prebiehať po schválení ne-
návratného finančného príspevku 
začiatkom roku 2013. O plánova-
nom výbere účastníkov vzdeláva-
nia vás budeme včas informovať.

rramv

Je všeobecne známe, že počet 
požiarov hlavne v rodinných 
domoch sa zvyšuje predo-
všetkým počas zimného vykuro-
vacieho obdobia. Najčastejšou 
príčinou týchto požiarov sú 
najmä nevedomosť, nedbalosť 
občanov, nesprávna inštalácia a 
prevádzka vykurovacích telies, 
deti bez dozoru a nedodržia-
vanie najzákladnejších požiarno-
bezpečnostných predpisov. 

Mesto vykonáva štátnu sprá-
vu na úseku ochrany pred po-
žiarni v zmysle § 23 zákona  č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred po-
žiarmi v znení neskorších predpi-
sov, následne na vyhlášku MV SR 
č.121/2002 Z.z. o požiarnej pre-
vencii v znení neskorších pred-
pisov. Podľa týchto predpisov je 
mesto povinné vykonávať pre-
ventívne protipožiarne kontro-
ly v objektoch právnickej osoby 
a fyzickej osoby – podnikateľa, v 
ktorých nie je vykonávaný štát-
ny požiarny dozor a v rodinných 
domoch okrem bytov, obytných 
domoch okrem bytov a v iných 
stavbách vo vlastníctve alebo v 
užívaní fyzických osôb.

Mesto vytvára na vykonanie 
preventívnych protipožiarnych 
kontrol kontrolne skupiny mes-
ta, do ktorých zaraďuje fyzické 
osoby s ich súhlasom  a ustano-
vuje vedúceho kontrolnej sku-
piny (po prerokovaní s Dobro-
voľnou požiarnou ochranou) a 
zabezpečuje ich školenie. Tieto 
kontroly sa v objektoch vykoná-
vajú najmenej raz za 5 rokov, ak 
nebezpečenstvo vzniku požiaru 
kontrolovaných stavieb si nevy-
žaduje kratšiu lehotu. 

Z uvedených dôvodov je neustá-
le potrebné venovať pozornosť 
všetkým vykurovacím, ohrieva-
cím a tepelným zariadeniam a ich 
súčastiam, ako sú dymovody, so-
púchy a komíny.

Zo štatistiky vyplýva, že opatr-

nosti nie je nikdy dostatok, a pre-
to prijmite niekoľko rád.

- inštaláciu vykurovacích telies, 
sporákov, prenechajte osobe s od-
bornou spôsobilosťou, pri  plnom 
rešpektovaní pokynov výrobcu

- vysýpanie popola z vykuro-
vacích telies vykonávajte zásad-
ne do nehorľavých a uzatvárateľ-
ných nádob

- nepoužívajte horľavé kvapa-
liny k rozkurovaniu v lokálnych 
spotrebičoch na tuhé palivo (naj-
mä benzín, petrolej, acetón atď.)

- horľavé materiály neskladujte v 
blízkosti vykurovacích telies – treba 
dodržiavať bezpečnú vzdialenosť

- udržiavajte poriadok a čistotu 
na povalách v blízkostí komínov a 
v pivniciach

- používajte vykurovacie telesá 
nepoškodené, len v dobrom tech-
nickom stave 

Pri kontrole a čistení komínov 
a dymovodov je potrebné dodr-
žiavať nasledovné  požiadavky:

Komín treba udržiavať v dob-
rom technickom stave a zabez-
pečovať jeho pravidelnú kontro-
lu a čistenie, pred uvedením do 
prevádzky musí túto činnosť vy-
konať osoba s odbornou spôsobi-
losťou, komíny treba kontrolovať 
a čistiť v určených lehotách pod-
ľa výkonu palivových spotrebičov 
pripojených na komínové teleso. 
V stavbách v užívaní občanov sú 

to spotrebiče o 50 kW, lehoty po-
tom sú:

1. raz za štyri mesiace, ak sú do 
komína pripojené spotrebiče na 
tuhé a kvapalné palivá,

2. raz za šesť mesiacov, ak sú do 
komína pripojené na plynné pali-
vá a ak ide o komín bez vložky,

3. raz za dvanásť mesiacov, ak 
sú do komína pripojené spotrebi-
če na plynné palivo a ak ide o ko-
mín s vložkou,

- komíny v občasne užívaných 
stavbách treba kontrolovať a čis-
tiť najmenej raz za dva roky

- sadze nahromadené v zbernej 
časti komínových prieduchov treba 
vyberať pri každom čistení komína. 
Palivový spotrebič treba čistiť v le-
hotách určených jeho výrobcom v 
dokumentácii k spotrebiču.

Vypaľovať komín môže iba oso-
ba, ktorá má odbornú spôsobi-
losť- kominár  s pomocou ďalšej 
osoby. Vlastník, správca, užíva-
teľ objektu je povinný vypaľova-
nie oznámiť päť dní pred začatím 
HaZZ Banská Štiavnica.

V prípade hroziaceho nebez-
pečenstva  sa snažte  konať po-
kojne, s rozvahou a bez paniky. 
Najprv chráňte život a zdravie 
a až potom majetok. Prípadný 
požiar čo najskôr nahláste ha-
sičský a záchranný zbor na lin-
ku 6912222, 150, 112.

Jozef Borský

Zimné vykurovacie obdobie
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O urbanizme a architektúre Banskej 
Štiavnice na americkej univerzite

Medzinárodná spolupráca s odbor-
níkmi pri záchrane kultúrneho dedič-
stva a dlhoročné organizovanie me-
dzinárodných kurzov a vedeckých 
seminárov zameraných na problema-
tiku správnej obnovy pamiatok v Ban-
skej Štiavnici boli zrejme dôvodom, 
prečo som dostala pozvanie podeliť sa 
o naše skúsenosti z tejto oblasti na St. 
Lawrence University v meste Canton 
v americkom štáte New York. Univer-
zita organizovala 10. – 12. septembra 
sympózium s názvom Urban/ Rural 
Preservation Days, Living with Har-
mony in the Past ako súčasť mimo-
riadneho grantového projektu. 

Univerzitné odbory na severoame-
rickom kontinente zväčša neposkytu-
jú možnosť osobitného štúdia zamera-
ného na ochranu a obnovu pamiatok 
(v angličtine sa zaužíval výraz  preser-
vation), a preto chcú aspoň čiastkový-
mi projektmi a čo najatraktívnejšou for-
mou vzbudiť záujem študentov o túto 
problematiku (len na okraj, ale predsa 
stojí za zmienku, že americkí pedagógo-
via sa snažia svojim študentom ponúk-
nuť čo najatraktívnejšie formy vzdelá-
vania už aj preto, lebo študenti ich štýl 
práce, to, či študenta „zaujmú“, alebo 
sú, naopak, „nudní a nezrozumiteľní“,  
hodnotia v rámci univerzitného hodno-
tiaceho systému Rate my professors...). 

Forma sympózia bola úplne odlišná 
od tej, na akú sme zvyknutí u nás. Po-
zvanie lektora na takéto sympózium 
v tomto prípade automaticky nezna-
mená, že bude aj prednášať. Na zákla-
de vopred predloženej charakteristiky 
jeho odborného zamerania si jednotliví 

odborní garanti predmetov vyberali zo 
spektra ponúknutých tém tie, ktoré by 
mohli obohatiť ich predmet. Isteže ma 
potešilo, že vybrali tri moje prednášky, 
ale zároveň ma v istej miere zaskočilo, 
v akých odborných zameraniach majú 
byť prezentované. Zameranie Intro to 
European Studies (Úvod do európskych 
štúdií) odborne garantoval Dr. Elun Ga-
briel. Dr. Gabriel si prizval k téme Archi-
tektúra a európska identita dvoch lek-
torov – architekta Francesca Lupiho z 
Florencie, ktorý prednášal o renesancii 
v Taliansku, a mňa. Moja prednáška sa 
zaoberala vplyvmi talianskej renesan-
cie na fortifikačnú architektúru na Slo-
vensku, ale aj na barokovú architektúru 
u nás, na jej architektonické formy a vý-
tvarné prejavy, s ilustrovaním príklad-
mi z prostredia mne najdôvernejšie zná-
meho, teda z Banskej Štiavnice.

Odborné zameranie Mineralogy (Mi-
neralógia) garantoval Dr. Jeff Chiaren-
zelli, ktorý chcel upriamiť pozornosť 
svojich študentov na úlohu geologic-
kých zdrojov surovín pri vzniku a vývo-
ji niektorých urbanistických sídel. Preto 
si odo mňa vyžiadal tému The influence 
of mining on historical urban structure 
of Banská Štiavnica (Vplyv baníctva na 
historickú urbanistickú štruktúru Ban-
skej Štiavnice). Vznik a vývoj mesta, ta-
kisto aj rozvoj banských vied a techniky 
v Banskej Štiavnici boli skvelým príkla-
dom možností, ako bohaté náleziská 
drahých kovov vplývali na urbanistickú 
štruktúru a výrazne poznačili genius loci 
tohto mesta. Témy študenti prijali veľmi 
pozitívne, o čom svedčilo množstvo otá-
zok a dlhá, živá diskusia.

Tretie, mne najbližšie zameranie, 
ktoré o prezentáciu mojich tém preja-
vilo záujem, bolo Art History (Histó-
ria umenia) pod odborným vedením 
Dr. Dorothy Limouze. Hovorila som o 
krajinnej historickej architektúre s dô-
razom na barokovú Banskoštiavnickú 
kalváriu, jej hodnoty, priebeh obnovy a 
reštaurovania. 

Sympózium bolo obohatené sprie-
vodnými podujatiami – panelovou dis-
kusiou a výstavou, ktorá prezentovala 
historickú Banskú Štiavnicu. Spolu s 
kurátorkou výstavy Elizabeth Yench-
kovou sme prezentovali výstavu foto-
grafií z autentických interiérov Banskej 
Štiavnice Ing. arch. Andrey Nižňan-
skej, sprevádzaných textami Ing. arch. 
Ivety Chovanovej, pamiatkarok z Ban-
skej Štiavnice. Obidve boli moje kole-
gyne a stále s nimi spolupracujem na 
rôznych projektoch pri záchrane kul-

túrneho dedičstva Banskej Štiavnice. 
Bolo mi preto veľkým potešením otvo-
riť a uviesť výstavu ich tvorby na pôde 
St. Lawrence University. 

Na záver rada dodávam, že za záuj-
mom zo strany študentov a ich peda-
gógov, a teda aj úspechom našich tém, 
stál najmä Dr. Juraj Kittler, rodák z Nit-
ry, ktorý už niekoľko rokov vyučuje na 
tejto prestížnej americkej univerzite. 

Zdá sa, že prezentácie historického 
kultúrneho dedičstva Slovenska a Ban-
skej Štiavnice zaujali natoľko, že mož-
no očakávať aj úsilie o spoluprácu pri 
vzdelávaní v budúcnosti. V každom 
prípade účasť na sympóziu takéhoto 
druhu na americkej univerzite, spo-
znanie iného systému univerzitného 
vzdelávania a stretnutie s odborníkmi 
v danej oblasti znamenali pre mňa ne-
doceniteľné odborné obohatenie.

Katarína Vošková

Účastníci amerického sympózia foto archív šn

Výberové konanie na funkciu vedúca(i) ekonomicko-prevádzkového úseku
Domov MÁRIE, Ul. Špitálska 
3, 969 01  Banská Štiavnica  
vyhlasuje podľa ustanovenia §5 
zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami 
č. 2/2008/0SVaZ BBSK výbero-
vého konania na miesto vedúcich 
zamestnancov a sociálnych 
pracovníkov.

VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu 
vedúca /i/ ekonomicko-prevádzkové-
ho úseku s predpokladaným nástu-
pom 01.01.2013

Žiadosť o účasť na výberovom ko-
naní môžu podať záujemcovia spĺňa-

júci nasledovné podmienky:
Bezúhonnosť – výpis z registra tres-

tov
Kvalifikačné predpoklady: vyso-

koškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa 
ekonomického zamerania

špecializácia:  nevyžaduje sa
Osobnostné a manažérske predpoklady
Ostatné zručnosti: flexibilita, krea-

tivita, samostatnosť, spoľahlivosť, tí-
mová práca, orientácia na klienta a 
dosiahnutie výsledkov, dobré komu-
nikačné zručnosti, vedomosti z oblas-
ti manažérstva kvality (ISO, CAF)

PC zručnosti: Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Power- Point, NET( 
e-mail, www) 

Prax v príslušnom odbore: mini-

málne 3 roky, prax v manažérskej po-
zícií výhodou.

Zdravotnú spôsobilosť na prácu, 
ktorú má vykonávať. Zoznam potreb-
ných dokladov: žiadosť o účasť na vý-
berovom konaní, výpis z registra tres-
tov nie starší ako tri mesiace, overená 
fotokópia dokladu o najvyššom ukon-
čenom vzdelaní, štruktúrovaný živo-
topis, motivačný list, doklady o absol-
vovaných kurzoch a výcvikoch

- Zámer rozvoja ekonomicko-
prevádzkového úseku – rozsah strán 
max. 3 strany

- Referencie od posledných za-
mestnávateľov

- Písomný súhlas uchádzača s 
použitím osobných údajov pre po-

treby výberového konania
Písomné prihlášky s požadovaný-

mi dokladmi treba zaslať alebo osob-
ne  doručiť v zalepenej obálke  do  
23.11.2012 na adresu: DOMOV MÁ-
RIE  969 01, Banská  Štiavnica, Ul. 
Špitálska 3, na obálke s označením 
„ Výberové konanie“.

Pre podanie prihlášky je rozhodujú-
ca pečiatka.

Pri osobnom doručení úradná pe-
čiatka na sekretariáte Domova MÁ-
RIE. Pri podaní poštou – potvrdenie 
pošty o podaní.

Po tejto lehote nebude prihláška 
akceptovaná.

Kontakt : 045/ 6921  366 – 367, 401.
Viera Chladná
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Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta

Prinášame Vám rozhovor 
s garantkou študijného 
programu a spoluzaklada-
teľkou Hudobnej a umeleckej 
akadémie Jána Albrechta v 
Banskej Štiavnici prof. PhDr. 
Zuzanou Martinákovou, PhD.

1. Začal sa nový akademický 
rok, s akými predsavzatiami 
ste do neho vstúpili?

Naša mladá vysoká škola vstúpila 
do druhého akademického roka. Na-
koľko poskytujeme špecifické štu-
dijné programy v odbore Hudobné 
umenie, začínali sme s počtom pät-
násť študentov, v druhom roku sme 
sa rozšírili na počet 33. Naše pred-
savzatia do nového akademického 
roka vyplývajú z nášho dlhodobé-
ho zámeru – poskytovať kvalitné 
umelecké vzdelávanie v motivujú-
com malebnom prostredí Banskej 
Štiavnice a zároveň umožniť našim 
študentom parciálne vzdelávanie 
v zahraničí (v rámci programu LLP 
Erasmus nám už v zimnom semes-
tri tohto akademického roka štu-
dujú dvaja študenti v zahraničí v 
Mantove a v Brne, pričom v letnom 

semestri vycestujú ďalší traja).
2. Aké študijné odbory sa dajú 
študovať na Vašej škole?

Na našej akadémii poskytuje-
me dva študijné programy v odbo-
re Hudobné umenie: 1. Hudobná 
teória a interpretácia a 2. Hudob-
ná teória a tvorba. Svojím obsahom 
a zameraním sú na Slovensku, ale 
aj v mnohých zahraničných kraji-
nách jedinečné, nakoľko spájajú te-
óriu s praxou a naši absolventi sa 
tak môžu uplatniť vo viacerých pro-
fesiách. Naše študijné programy sú 
výnimočné  napríklad aj možnos-
ťou poskytovania štúdia džezu, hry 
na historických nástrojoch, novších 
kompozičných metód (zvukový dizajn, 
elektroakustická kompozícia) a pod. 
3. Pribudli nové študijné 
programy, profesori?

Našou prioritou je získanie ma-
gisterských študijných programov 
v odbore Hudobné umenie a až ne-
skôr plánujeme poskytovať štu-
dijné programy aj v iných umelec-
kých programoch, ktoré by nemali 
byť rovnaké, ale komplementárne 
vo vzťahu k iným vysokým umelec-
kým školám na Slovensku. Pedagó-
govia nám samozrejme pribúdajú 
úmerne s rozširovaním počtu štu-
dentov a ich zamerania.  
4. Aké aktivity pripravujete pre 
verejnosť v najbližšom období?

Súčasťou akademického života vy-
sokej školy umeleckého zamerania 
sú popri vzdelávacích programoch 
aktivity v oblasti umenia a vedy. 
Už počas krátkej existencie pravi-

delne usporadúvame Medzinárod-
né sympózium Jána Albrechta: Filo-
zofické koncepcie v hudbe a umení, 
Medzinárodný seminár: Progresív-
ne metódy analýzy v hudbe a ume-
ní,  Medzinárodné interpretačné 
dni klasickej gitarovej hry, Festival 
umenia, ako aj početné workshopy a 
koncerty. Uplynulý víkend sa s úspe-
chom uskutočnil Medzinárodný se-
minár: Progresívne metódy analýzy 
v hudbe a umení, s účasťou referen-
tov z Poľska, Rakúska, Ukrajiny, 
Čiech a Slovenka, odborníkov v ob-
lasti hudby, literatúry a výtvarného 
umenia, ktorého súčasťou bol samo-
zrejme aj atraktívny koncert (Ivan 
Zvarík – spev a Adam Marec – gita-
ra). V tomto akademickom roku plá-
nujeme realizovať vianočné koncer-
ty (december 2012), Medzinárodný 
seminár: Matematika a hudba (máj 

2013), džezový workshop (máj 
2013), 5. ročník  Medzinárodných 
interpretačných dní klasickej gita-
rovej hry (jún 2013), 2. ročník Me-
dzinárodného festivalu umenia 
SCHEMNITIENSIS (máj-jún 2013) 
a mnohé ďalšie aktivity. Všetky tie-
to podujatia sú prístupné pre širo-
kú verejnosť a široký okruh záujem-
cov, ktorí si z tejto bohatej ponuky 
môžu vyberať. Pozvanie priebežne 
zverejňujeme aj v Štiavnických novi-
nách, na webovom sídle mesta Ban-
ská Štiavnica, ďalších partnerských 
inštitúcií a samozrejme na webovom 
sídle našej akadémie. 

Aj touto cestou Vás a všetkých zá-
ujemcov z Banskej Štiavnice a okolia 
srdečne pozývame na blížiaci sa Deň 
otvorených dverí (8. 12. 2012), ako 
aj na všetky naše aktivity.  

Michal Kríž

Z drevorubačských Hejníc opäť úspešne
V srdci Jizerských hôr, v najvýznam-

nejšom pútnickom mieste Čiech, kde 
sa baroková architektúra snúbi  s krá-
sou okolitej  prírody, v malebných Hej-
niciach, nie sú žiaci Spojenej školy, 
Strednej odbornej školy Ľudovíta Gre-
inera nijakí nováčikovia ...

V dňoch 17. až 18. októbra 2012 
sa tu konal 15. ročník medzinárodnej 
súťaže žiakov lesníckych škôl v prá-
ci s motorovou pílou v réžii miestnej 
strednej lesníckej školy. Aj minulý rok 
sme odchádzali so cťou a cennými pr-
venstvami (celkovo prvé miesto si od-
niesol Michal Ivan a v družstvách spo-
lu s Jánom Bajnokom tretie miesto).

Srdcia mladých profesionálov ur-
čite rozohrial majstrovskými ukáž-
kami štvornásobný majster Európy, 

päťnásobný medailista z majstrov-
stiev sveta a držiteľ svetového re-
kordu v disciplíne Stock Saw  Martin  
Komárek,  ako aj ukážky veľmi atrak-
tívneho Timbersportu (schválne si 
ho vygúglite, budete prekvapení jeho 
dynamikou a atraktivitou). Súťaže 
sa tento rok zúčastnili žiaci štvrtého 
ročníka Lukáš  Kotlár a Patrik Paca-
laj . Súťažilo sa v niekoľkých disciplí-
nach, v ktorých z laického hľadiska 
išlo o rýchlosť, presnosť, rozvážnosť  
i nacvičené rutinné správanie (stín-
ka, výmena reťaze, presný rez, od-
vetvovanie). Patrik skončil celkovo 
na treťom mieste, Lukáš na šiestom.

Každá účasť , víťazstvo a prven-
stvo našich žiakov nám robí radosť. 
Úspešné súťaženie spevňuje kolek-

tív, utužuje vzťahy medzi žiakmi a 
majstrami, hovorí o správnosti zvo-
lenej  cesty, vzniká niečo ako stavov-
ská česť, povedomie hrdosti na ško-
lu i mesto, kde som študentom, kde 

ma poznajú. 
Chlapci, ďakujeme, budeme sa te-

šiť na 16.ročník! Nové snaženia,  nové 
tváre, nové víťazstvá ! Lesu zdar !

Dušan Kabina

Prednáška prof.Bela Riečana foto huaja
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OZ Túlavá labka s havkáčmi v ZŠ v Banskej Belej
Po daždivom pondelku sme 
dúfali v slnečný utorok a 
podarilo sa. 

Dňa 30.10.2012 sme sa vybrali s 
partiou našich labkáčskych klientov 
navštíviť deti na Základnej škole v 
Banskej Belej a porozprávať sa s nimi 
o psíkoch, o útulku  a pod.. 

Takže slniečko vyšlo, detí bolo 
dosť a naši traja havkáči, vzorná 
bradáčka ELLY (vzorná pokiaľ ne-
jde o jedlo), nestarnúci ŠTUCKO a 
malé zlatko BAMBI, sa mohli pred-
viesť v plnej kráse.

Elly predviedla so svojou majiteľ-
kou Ivkou (mimochodom predsedníč-
kou  TL) poslušnosť, ukázala zúbky a 
pazúriky a podávala deťom labku. 

Štucko, ktorého deti pomenova-
li brčkavou ovečkou a o jeho "ven-
čenie" bola bitka, im dokázal, že 
aj pes v stredno-starších rokoch, 
zvládne masívne hladkanie a krú-
ženie a ťahanie po školskej záhrade 
(Štuco sa aj celú cestu na mňa lepil, 
len aby cítil ľudský kontakt. 

Bambi? tú som len sem- tam za-
zrela spoza kríčkov, ako ťahá tri 
dievčatá na vôdzke, či ďalšia par-

tia s ňou fičí od lavičiek k východu 
a Bambi celá "happy" už len čaká na 
svoju ďalšiu obeť). 

Všetci traja, ako aj deti, sa sprá-
vali ukážkovo. 

Oproti sídli materská škôlka, z 
ktorej išli detičky na prechádzku. 
Samozrejme aj ony psíkov vyhlad-
kali a dohodli sme sa na osveto-
vom dni aj s nimi. 

S deťmi sme sa bavili o opuste-
ných psíkoch v útulku, čo je to útu-
lok, prečo sú útulky na SR také pre-
plnené, či pes môže jesť čokoládu, či 

pes môže byť na reťazi. Rozprávali 
sme sa o tom, že množenie psíkov 
pre peniaze je nesprávne, že pes je 
náš priateľ a je to člen rodiny.

Veď s výchovou ľudí k úcte a reš-
pekte k prírode treba začať od naj-
menších. A aby som nezabudla, pred 
dvoma týždňami sme boli takto nav-
štíviť ekologický krúžok na Spojenej 
katolíckej škole sv. Františka Assiské-
ho v Banskej Štiavnici.

S pozdravom OZ Túlavá lab-
ka, www.tulavalabka.sk.

OZ Túlavá labka

Dňa 30. októbra 2012 sa v 
našej škole,  Základnej škole 
Jozefa Horáka v Banskej 
Štiavnici, konala akcia s 
názvom „Halloween“. 

Mohli by sme to nazvať aj sviat-
kom všetkých tekvičiek a strašidiel. 
Žiaci prinášali svoje  povyrezáva-
né tekvičky – malé, veľké, usmiate, 
strapaté a zubaté. A výtvory detí boli 
naozaj nádherné a kreatívne, takže 
bolo veľmi ťažké vybrať tých  naj... 
Mystickú atmosféru dotvárali žiaci 
oblečení v tých najrôznejších mas-
kách a kostýmoch od duchov, ča-
rodejníc, kostlivcov až po múmie a 
strašidlá. Žiaci  mali možnosť ochut-
nať strašidelné keksíky, perníky,  na-
piť sa z čarovného nápoja s prekva-
pením a tí najodvážnejší dokonca 
vložili svoju ruku do strašidelnej ška-
tule.  Súbežne prebiehala aj súťaž o 
najkrajšiu, najväčšiu a najzaujíma-
vejšiu tekvicu, kde každý mohol svo-
jím hlasom podporiť práve svojho 
favorita. Za vydarený priebeh celej 
akcie a jej organizovanie ďakujeme 
pani učiteľkám Budinskej, Maru-
niakovej – Lužinovej a Mojičkovej. 
Samozrejme najväčšie poďakovanie 
patrí všetkým žiakom a ich rodičom, 
ktorí priniesli prekrásne vyrezávané 
tekvice a vytvorili tak neopakovateľ-
nú atmosféru. Tešíme sa opäť o rok.

ZŠ J. Horáka

Halloween
v škole

Knižné novinky pre deti a mládež
Tak, ako sme v minulom čísle 
Štiavnických novín sľúbili, 
prinášame ponuku noviniek aj 
pre vás, milí mladí priatelia.

Na oddelení pre deti a mládež ta-
kisto pribúdajú z času na čas mnohé 
zaujímavé tituly, z ktorých niektoré 
vyberáme: 

Vydavateľstvo Slovart priná-
ša pre deti od 7 rokov knihu s ná-
zvom Zošidlo.

V podzemí starobylého zámku 
robí bláznivý profesor Erazmus svo-
je čudesné pokusy a vytvára rôzno-
rodé živé tvory. Na svoj prvý výtvor 
však dávno zabudol. Malé, takmer 
ľudské stvorenie Zošidlo sa, chúďa, 
už celé roky snaží medzi týmito po-
divnými príšerami upútať pozor-
nosť. Keď mestečko navštívi potul-
ný cirkus, Zošidlo sa teší, že sa mu 
konečne otvárajú nové obzory. Pre-
čítajte si, koľko úsilia musel vynalo-
žiť, aby sa mu to podarilo.

Pre starších čitateľov, od 9 rokov 
je určený titul mladého amerického 
spisovateľa, ktorý píše pod menom 
Watt Key a je to Moon z Alabamy. 

Je o 10 ročnom chlapcovi, ktorý 
musí po smrti svojho otca sám preží-
vať v lese. Keď chce splniť sľub, kto-
rý dal otcovi a nájsť na Aljaške ľudí, 
žijúcich podobne ako oni, chytia ho 
a Moon sa musí naučiť hľadať si svo-
je miesto v „normálnom“ živote.

Do tretice zo Slovartu ponúkame 
Láskavé rozprávky slovenského 
spisovateľa a hudobníka Braňa Jobu-
sa, ktoré vyšli už v 2. vydaní. Dozvie-
te sa v nich, koľko podôb môže mať 
láska a čo všetko môže toto slovko 
znamenať. Či sa to matke Agapé spo-
lu s 21 dcérami- rôznymi podobami 
lásky podarí objasniť, posúďte sami.

Všetkým dobre známy Ľubomír 
Feldek  vydal ešte v minulom roku 
vo vydavateľstve Virvar, ako spo-
mienku a pamiatku na svojho dlho-
ročného priateľa a spolupracovníka 
Albína Brunovského Čiernobielu 
knihu rozprávok, ktoré vznikli na 
námety rôznych Brunovského  ilu-
strácií a podľa jeho želania tentokrát 
v čiernobielej podobe. Rozprávky pre 
malých, ale aj veľkých sú však úplne 
nové, no takisto nasýtené typickým 
humorom a najmä človečinou. 

Pre staršie kategórie čitateľov vy-
chádzajú na pokračovanie nové diely 
obľúbených fantasy titulov: tak napr. 
vo Fragmente piate- záverečné po-
kračovanie Percy Jacksona od Ric-
ka Riordana, kde sa spája svet gréc-
kej mytológie so súčasnosťou a kde 
sa konečne ukáže, kto stál na strane 
dobra a kto na strane temnôt. Z  Ika-
ru je to Eona / zaklínačka drakov/– 
od Goodman Alison- druhé pokra-
čovanie príbehu z ríše nebeských 
drakov, inšpirovanej dejinami a kul-
túrou Číny a Japonska, ale aj súčas-
nosťou a taktiež pokračovanie príbe-
hu kráľovraha od Patricka Rothfussa 
s názvom Strach múdreho muža, v 
ktorom Kvothe, študent a syn kočov-
ných umelcov, musí čeliť neskutoč-
ným protivenstvám pri hľadaní vra-
hov svojich rodičov. Prvý diel trilógie 
– Meno vetra bol v r. 2007 ocenený 
cenou Quill Award. 

Zatiaľ toľko, no omnoho viac 
nájdete priamo v mestskej kniž-
nici, kam stačí zájsť a siahnuť si 
po svojom obľúbenom titule. Do 
čítania, priatelia!

Vaša mestská knižnica

Pozvánka
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Aktuálne grantové výzvy 7. časť
Máte nejaký zaujímavý projekt 
a neviete, odkiaľ naň môžete 
získať finančnú podporu? 
Prinášame vám 7. časť aktuál-
nych grantových výziev.

Stredoeurópska nadácia (CEF) 
a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. - 
Talenty Novej Európy

Program je určený študentom 
základných, stredných alebo vyso-
kých škôl s vynikajúcimi výsledka-
mi v oblasti umenia, vedy a športu 
na domácej či medzinárodnej scé-
ne, ktorí majú jasnú predstavu o 
svojom ďalšom napredovaní a chcú 
ďalej rozvíjať svoj talent. 

Ukončenie podávania žiadostí: 
15. 11. 2012
OSF Global Debates

Podpora kritických diskusií mla-
dých ľudí o dôležitých témach a 
problémoch v komunitách je za-
meraná na mladých ľudí vo vyššom 
vzdelaní. Vysoké školy, univerzity a 
iné vzdelávacie inštitúcie, študent-
ské kluby a pod.  Priebežný grant 
možno použiť na vytvorenie či pod-
poru už existujúcich debát, fyzic-
kých i v online priestore. 

Ukončenie podávania žiadostí: 
31. 12. 2012
Ekofond
01/2012 Kogenerácia a trigen-
rácia na báze zemného plynu

Podporí aktivity zamerané na  im-
plementáciu progresívnych techno-
lógií kombinovanej výroby elektric-
kej energie, tepla a chladu na báze 
zemného plynu s výkonom max. do 
1 Mwe. Cieľom programu je vytvoriť 
rámec reálne naimplementovaných 
technológií, v reálnych podmienkach 
trvalej prevádzky, s preukázateľnými 
výsledkami, ktoré budú slúžiť ako re-
ferencie pre ostatných záujemcov.

Ukončenie podávania žiadostí: 9. 
1. 2013
02/2012 Zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budov

Realizácia energetických opatre-
ní vo verejných a školských budo-
vách. Program je určený pre neby-
tové budovy, najmä verejné budovy 
(napr. domovy sociálnych služieb) a 
školy a školské zariadenia, s rokom 
výstavby do roku 1984 (prvá zásad-
nejšia zmena tepelnotechnických 
noriem), pričom podmienkou je , 
aby ich väčšinová energetická spot-

reba v oblasti vykurovania bola na 
báze zemného plynu. Program pod-
porí úspory energie, ktoré budú za-
bezpečené výmenou pôvodných 
vonkajších otvorových výplní, za-
teplením obvodového a strešného 
plášťa a vnútorných deliacich kon-
štrukcií medzi  vykurovanými a ne-
vykurovanými priestormi.

Ukončenie prijímania žiadostí: 1. 
2. 2013

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.ekofond.sk/
vsetkycs/program-02-zlepsenie-ener-
getickej-hospodarnosti-budov/13
04/2012 Výskum, vývoj a zavá-
dzanie progresívnych technoló-
gií na báze zemného plynu

Cieľom je podporiť projekty mla-
dých vedeckých pracovníkov ako 
autorov inovatívnych výskumných 
projektov s konkrétnymi výsledka-
mi reálne využiteľnými v podmien-
kach Slovenskej republiky a projek-
ty realizované v spolupráci medzi 
vedeckými inštitúciami a nepodni-
kateľskými subjektmi, ktoré môžu 
z výsledkov výskumu benefitovať.

Ukončenie prijímania žiadostí: 1. 3. 2013
Henrieta Godová

Pozvánka
Pozývame Vás na Deň otvo-

rených dverí, ktorý sa koná dňa 
13. novembra 2012 od 8:00 – 
15:00 v Spojenej škole v Banskej 
Štiavnici. Miesto konania: Nové 
priestory školy na Kolpašskej uli-
ci (areál pod sídliskom Drieňová). 
Program: Ukážky prác žiakov, rôz-
ne súťaže, kvízy, sladká odmena.

Od srdca k srdcu
Slovenský zväz TP BŠ a Pohron-

ské osvetové stredisko pracovisko 
BŠ srdečne pozývajú Vás a priate-
ľov zväzu na podujatie „Od srdca 
k srdcu“ s prehliadkou záujmovo-
umeleckej činnosti člnov SZTP a 
vystúpenia ich hostí. Tešíme sa na 
Vašu účasť v stredu 14.11.2012 o 
14:00 v kaplnke budovy Kammer-
hofu v B.Štiavnici.

Výbor SZTP BŠ a BBSK POS BŠ

Poďakovanie
P. učiteľky Materskej školy 

1.mája 4, B.Štiavnica z elokova-
nej triedy, Nám. padlých hrdinov 
č.2 na Štefultove sa chcú poďako-
vať členom záhradkárov na Šte-
fultove za darované jabĺčka pre 
deti materskej školy. Zároveň 
sa chceme poďakovať členkám z 
Klubu dôchodcov na Štefultove za 
uháčkované teplučké podsedáky a 
oblečenie pre bábiky. Tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme.

Petronela Šavoltová,
Marianna Stopková

Výberové 
konanie

Spoločnosť Želiarov vo Sv. An-
tone vyhlasuje konanie na pre-
nájom svojich lesov o celkovej 
výmere lesných pozemkov 40 
7491 ha v katastrálnom území 
obce Sv. Anton bez výkonu práva 
poľovníctva. Výberové konanie 
sa uskutoční na riadnom valnom 
zhromaždení dňa 17.11.2012 o 
14:00 v sále Kultúrneho domu 
vo Sv. Antone. Písomné ponuky 
posielajte do 16.11.2012 na ad-
resu: Spoločenstvo Želiarov, Ján 
Crcha 251, 969 72 Sv. Anton.

Pozvánka na organový koncert

Občianske združenie Ars é vi-
tae si vás dovoľuje pozvať na vý-
nimočný organový koncert Bc. 
Katky Feňovej, ktorý sa uskutoční 
túto nedeľu 11.11. o 16.00 hod. v 
Banskej Štiavnici vo farskom kos-
tole Nanebovzatia Panny Márie. 
Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z 
koncertu bude venovaný na reno-
váciu farského organu. 

Budeme radi, ak prijmete naše 
pozvanie a tohto výnimočného kon-
certu sa zúčastníte.

Katka Feňová sa narodila sa v Hu-
mennom. Základné hudobné vzde-

lanie získala v hre na akordeóne na 
Ľudovej škole umenia v Humen-
nom. Po absolvovaní strednej eko-
nomickej školy sa rozhodla robiť 
to, čo ju v živote skutočne napĺňalo 
a stále napĺňa. Chcela to robiť pro-
fesionálne, preto sa rozhodla podať 
si prihlášku na Štátne konzervató-
rium v Košiciach, kde aj v roku 2001 
začala študovať v odbore cirkevná 
hudba. Absolutórium získala v roku 
2007 v odbore cirkevná hudba. Ab-
solvovala z hry na organe u Mgr. 
Klementa Rečla a zo zborového di-
rigovania u Dr. Jána Drietomské-
ho. V rokoch 2001 – 2007 spolupra-
covala s rádiom Lumen pri vysielaní 
svätých omší z Dómu sv. Alžbety v 
Košiciach. A súčasne v rokoch 2002 
– 2005 v spolupráci s Liturgickým 
inštitútom Jána Jaloveckého pri 
Teologickej fakulte v Košiciach, Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku, 
spoluorganizovala a viedla kurzy 
pre chrámových organistov v deka-
nátoch košickej arcidiecézy. V roku 
2005 sa aktívne zúčastnila „Pre-
hliadky mladých organistov“ v Brati-
slave, v roku 2006 sa taktiež aktívne 

zúčastnila tejto prehliadky v Žiline, 
a v roku 2009 v Košiciach. Ako chrá-
mová organistka pôsobí od roku 
1995 vo farnosti Všetkých svätých 
v Humennom. Je dirigentkou mie-
šaného speváckeho zboru MAGNI-
FICAT v Humennom, s ktorým sa 
aktívne zúčastňuje na všetkých sláv-
nostiach v Humennom a na najväč-
ších odpustkových slávnostiach ko-
šickej arcidiecézy (Gaboltov, Veľký 
Šariš, Obišovce). Momentálne je po-
slucháčkou šiesteho ročníka Vysokej 
školy múzických umení v Bratislave 
v odbore cirkevná hudba. Jej peda-
gógom je doc. Imrich Szabó, ArtD.
PROGRAM:

Georg Muffat: Toccata prima
Johann Gottried Walther:
Concerto in h
Vincent Lubeck: Preludium in g
Johann Sebastian Bach: Ich ruf 

zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
Preludium a fuga in c, BWV 546
Felix Mendelssohn-Bartholdy: 

Sonata III, A dur
Olivier Messaien: Les coprs glorieux: 

VI: Joie et Clarté des Corps Glorieux
Matúš Sliacky
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Oľga Dubovanová, Klub dô-
chodcov, Nám. sv. Trojice
Slané taštičky
z lístkového cesta
Potrebujeme:

Lístkové cesto, mrazenú ze-
leninovú zmes (karfiol, mrkva, 
brokolica) cesnak, syr Niva, ko-
renie, soľ, vajíčko, tvrdý syr
Postup:

Cesto rozkrájame a vyvaľkáme 
na hrubšie štvorčeky. Mrazenú zele-
ninovú zmes usmažíme na cibuľke, 
pridáme korenie,  soľ. Vychladnutú 
zmes vyklopíme na štvorčeky, pre-
tlačíme cesnak a syr Niva, zložíme do 
tvaru trojuholníka a strany pritlačí-
me vidličkou, potrieme žĺtkom, na-
strúhame syr a zapekáme vo vyhria-
tej rúre.                                 Dobrú chuť!

Projekt civilná ochrana 4.časť
Vážení čitatelia, v predchá-
dzajúcej časti Projektu civilná 
ochrana obyvateľstva sme 
sa zaoberali problematikou 
evakuácie obyvateľstva, 
zvierat, vecí, v ktorej sme si 
povedali, napr., aké nevy-
hnutné opatrenia má občan 
pred evakuáciou vykonať a 
čo má obsahovať odporúčaná 
evakuačná batožina.

Evakuáciou však nekončí proces 
ochrany osôb. Nasleduje súbor čin-
ností v rámci pojmu tzv. KOLEK-
TÍVNA OCHRANA v rámci kto-
rej si povieme, čo je vlastne ukrytie 
osôb, kde sa osoby ukrývajú a nie-
koľko zásad správania sa a povin-
nosti ukrývaných osôb. Tak, čo je to 
vlastne ukrytie osôb?

Ukrytie
Ukrytím sa rozumie ochra-

na osôb v ochranných stavbách 
pred možnými následkami mi-
moriadnych udalostí.

Samotný proces ukrytia osôb je 
riadený dokumentom s názvom  
Plán ukrytia, ktorý v svojej štruk-
túre obsahuje textovú časť a grafic-
kú časť. Spracovávajú a aktualizujú 
ho štátna správa – ObÚ, obce, práv-
nické osoby, fyzické osoby – podni-
katelia. Ukrytie je možné vykonať 
úzkej skupine osôb / málopočetný 
kolektív pracovníkov – napr. do 25 
osôb /, a to v úkrytoch budovaných 
svojpomocne, ale aj oveľa rozsiahlej-
šej skupine, kolektívy osôb,/ napr. 
500 osôb/, a to v úkrytoch, ktoré sú-
hrnne nazývame  ochranné stavby.
Ochranné stavby

Za ochranné stavby sa považujú 
ochranné stavby budované na účely 
civilnej ochrany podľa druhu ochra-
ny: odolné úkryty, plynotesné úkry-
ty, jednoduché úkryty budované 
svojpomocne, chránené pracoviská.
Členenie priestorov úkrytov:

Hlavné priestory: určené na ukry-
tie a pobyt ukrývaných

Pomocné priestory: určené na 
zabezpečenie prevádzkového cho-

du úkrytu
Vchody a východy

Vlastnosti úkrytov:
odolné voči tlakovým účinkom, 

radiačnej kontaminácii tepelným 
účinkom, účinkom proti nebezpeč-
ným látkam - plynotesnosť, odolné 
voči zatopeniu, odolné voči static-
kému a dynamickému zaťaženiu,

Vybavenosť úkrytov:
voda, kanalizácia, elektrická ener-

gia, filtračné a ventilačné zariadenie, 
spojovacie zariadenia, signalizácia, 
sedadlá + lôžka, hasiace prístroje, 
náradie na vyslobodenie, náhradný 
zdroj el. en., sociálne zariadenia.

Všeobecné usmernenie 
pre správanie a povinnosti 

ukrývaných osôb
1. Disciplinovane sa riadiť usta-

noveniami úkrytového poriadku a 
dbať na pokyny vedúceho úkrytu a 
členov družstva a byť im nápomocní.

2. Starať sa o svoje osobné veci, udr-
žiavať v pohotovosti svoje prostriedky 
individuálnej ochrany a na pokyn ve-
dúceho úkrytu ich použiť.

3. Šetriť vodou, jedlom a pitím.
4. Zbytočne nepoužívať sociálne 

zariadenie úkrytu, udržiavať čistotu 
a poriadok pri osobnej hygiene.

5. Zdržiavať sa v určenom 

priestore, zbytočne sa neprechá-
dzať a hlasne nehovoriť.

6. Správať sa pokojne a discipli-
novane, vzájomne si pomáhať, naj-
mä starším osobám a ženám.

7. Dodržiavať čas určený na pra-
covné úkony, odpočinok a dodržiavať 
stanovený režim života v úkryte.

8. Nefajčiť, nezapaľovať sviečky, 
lampy, zapaľovače, nepoužívať vari-
če a iné zdroje tepla a svetla s otvo-
reným ohňom. V úkryte nie je do-
volené variť.

9. Ukrývané osoby sú povinné 
vykonávať pomocné práce podľa 
požiadaviek vedúceho úkrytu a čle-
nov družstva.

Pôjde najmä: a) o ručný pohon 
FVZ

b) o ručné prečerpávanie splaš-
kov- likvidáciu suchých záchodov,

c) o výkon služby pri vchode do 
úkrytu, dozor pri sociálnych zaria-
deniach,

d) o doplňovanie zásob vody a 
potravín,

10. Ubytované osoby sú povinné 
podľa určenia vedúceho úkrytu zú-
častniť sa na vyslobodzovacích prá-
cach v prípade zavalenia úkrytu. 

11. Striedanie osôb organizuje 
vedúci úkrytu podľa obťažnosti a 
namáhavosti pracovných úkonov.

Jaroslav Holzer

informácie pre všetky športové kluby
Športové kluby v Banskej 
Štiavnici môžu zasielať na 
Mestský úrad v Banskej 
Štiavnici žiadosti o finančný 
príspevok na rok 2013 do 
termínu 30.11.2012! 

Žiadať o poskytnutie dotá-
cie možno len písomnou for-
mou na základe podmienok a v 
termínoch zverejnených mes-
tom podľa VZN č. 2/2011 o po-
skytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica. Bliž-
šie informácie a vzor žiadosti 
nájdete na www.banskastiav-
nica.sk – Občan – Dokumenty, 
Tlačivá – Tlačivá. 

Viktória Michalská

Súťaž o knihu
Ako sme tu žili 3

Na fotografii bolo 12 dievčat, sta-
čilo napísať 6 z nich: Magda Poča-
rovská, Eva Schindlerová, Viola Sú-
keníková, Marta Bančiaková, Valika 
Vášaryová, Ľudmila Greschová, Má-
ria Ela Považanová, Helena Mihá-
liková, Marta Risová, Irena Gre-
gussová, Oľga Kováčová a Anna 
Knoppová. Výhercom sa tento 
týždeň stáva Ľubica Balážová, 
Horná Huta 23, B. Štiavnica. Sr-
dečne blahoželáme! Publikácia bude 
3 výhercom odovzdaná na prezen-
tácii knihy Ako sme tu žili 3, ktorá 
sa uskutoční v stredu 21.11.2012 
o 16:00 v SPŠ S. Mikovíniho v B. 
Štiavnici. Srdečne pozývame!       red

Verejno-
obchodná súťaž

Spojená škola, Špitálska 4, 969 
56 Banská Štiavnica vyhlasuje: Ve-
rejnú obchodnú súťaž na prenájom 
nebytových  priestorov. Verejnú 
obchodnú súťaž na odpredaj hnu-
teľného majetku. Podrobnejšie info 
na webovej stránke www.sosbs.sk v 
časti Dokumenty  príp. na info ta-
buli  v budove Spojenej školy, Špi-
tálska 4, 969 56 Banská Štiavnica.
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Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Tigre v meste (DVD)
Piatok 9.11. o 18:30 hod. Krimi / Komedie,
Slovensko, 2011, 100 min,MP 15 ,Vstupné:2,50€

Film Tigre v meste je skvelá zmes nezávislej komédie charakterových 
postáv a detektívneho thrilleru odohrávajúceho sa v Bratislave. Centrál-
nou postavou príbehu je mladý tridsiatnik, prokurátor Rudolf Jazvec. Aj 
on, ako ostatne aj my všetci, túži nájsť tu správnu dušu, do ktorej sa za-
miluje. Postavy okolo neho, s ich zúfalou snahou nájsť šťastie a s ich trá-
peniami mu potvrdzujú jedno: je ťažké byť normálny, keď žijete v absurd-
nom svete. A to ešte ani netuší, že má v pätách nájomného vraha.

Kino Akademik: Snehulienka a lovec (DVD)
Piatok 16.11. o 18:30 hod. Akčná dobrodružná dráma
127 min.,USA,2012,MP12,Vstupné:2,50€

Mocná čarodejnica Ravenna (Charlize Theron) sa lsťou votrela do priazne 
kráľa prosperujúcej a mocnej ríše, ktorý z nej čoskoro urobí kráľovnú a potom 
zomrie. Ravenne ale podľa proroctva kúzelného zrkadla stojí v šťastí nevlastná 
dcéra Snehulienka (Kristen Stewart) a posadnutosť vlastnou krásou, ktorú 
by si rada uchovala navždy. Všetky problémy by vyriešila Snehulienkina smrť, 
ibaže dievčina práve ušla z domáceho väzenia do Temného lesa, odkiaľ sa ešte 
nik živý nevrátil. Ale kráľovná potrebuje mať istotu, a tak si najme odvážne-
ho lovca (Chris Hemsworth), ktorý dostane za úlohu ju vystopovať a priviesť 
späť. Jeho vražednú misiu komplikujú nielen čudní obyvatelia lesa, ale aj to, že Snehulienka nie je len taká obyčajná dievčina. Pokoja pri práci lov-
covi nepridáva ani statočný princ (Sam Claflin), ktorý má pre ňu slabosť už od detstva, a najmä partia siedmich trpaslíkov, ktorí síce nie sú takí milí 
ako Prófa a Stydlín, zato vedia dobre narábať so sekerou a vedia, že so Snehulienkou im svitla nádej na záchranu temnotou zmietanej ríše.

O Pohár primátorky nášho mesta
Tanečná škola Fáber Dan-

ce School v spolupráci s Od-
delením kultúry, športu a 
mediálnej komunikácie vás sr-
dečne pozýva na Celoslovenskú 
súťaž s účasťou zahraničných 

párov v Štandardných a Latin-
sko-amerických tancoch „O Po-
hár primátorky mesta Banská 
Štiavnica“, ktorá sa uskutoční 
10.11.2012. v sobotu od 10:00 
v Kultúrnom centre, Kammer-

hofská 1, Banská Štiavnica
Program: 10:00 – 14:00 Juni-

ori I D, Juniori II D, Juniori II C, 
ŠTT, LAT 

14:00 – 20:00 Dospelí D, C, B, 
A, ŠTT, LAT

Vstupné: 5,-Eur dospelí
a 1 euro deti
Bližšie info: www.faber-dan-

ce.com, www.banskastiavnica.sk, 
tel.č.: 0911 11 44 60, e-mail: info@
fáber-dance.com

Víťazná práca v literárnej súťaži Les v mojom srdci
Pokrútené vetvy holých 
stromov sa naťahujú nahor ako 
ľudské ruky, šmátrajúce, túžiace 
sa dotknúť nebies, ktoré sa 
tvária nadmieru tajomne.

Je zamračené, ale mesačné svet-
lo skrz temný závoj mrakov presvi-
tá. Jeho oslepujúce, mrazivo biele 
lúče dopadajú na zem a nedovolia 
ničomu sa obzrieť alebo nadých-
nuť. Dusia a trápia  aj to posledné, 
čo sa odhodlalo tu zostať a zveriť 
svoj dohárajúci plamienok života 
krutej zime, ktorá prichádza ako 
smrť. Dokresľujú pohľad na kra-
jinu, zahalenú temnými mračna-
mi, nad ktorými plávajú hviezdy. 
Hviezdy, ktoré tak veľmi chcú po-
hladiť mŕtvu zem a dať jej aspoň 
troška dávno neochutnaného ži-
vota. Snažia sa preniknúť mrakmi, 

ktoré sú ako lode kotviace vo vy-
schnutom prístave. 

Spadnuté lístie a vetvičky sú 
ľahko namrznuté a pod noha-
mi praskajú v tichej agónii okoli-
tého sveta. Drsné zvuky noci sa 
ozývajú zo všetkých strán a týrajú 
mysle posledných známok života 
blúdiacich po okolí ako spomien-
ky, ktoré nevedia nájsť minulosť. 
Okolo sa rozlieza zima a pod jej 
drápmi uhynula nejedna rastlin-
ka. Zem je posiata len lístím, zby-
tok tvorí holá pôda bez života, 
zvrásnená ako povrch Mesiaca, 
nekonečná ako horizont nad mo-
rom. Prichádza zima, kruté ob-
dobie, nesúce so sebou množstvo 
nástrah. Z diaľky sa ozýva škrie-
kanie havrana, ktoré dotvára tu 
nádhernú scenériu plnú beznáde-
je. Vzduch je priam nabitý akou-

si zvláštnou silou, rozochvievajú-
cou človeka do samých kostí, je to 
kúzlo noci, kúzlo tmy vznášajúcej 
sa k zemi a čakajúcej na to, až bude 
môcť chytiť svoju prvú obeť. Z neba 
sa začne sypať hviezdny prach, 
sneh. Prvé vločky tancujúce svoj 
magický tanec lietajú vzduchom 
ako myšlienky, stratené v čase. Po 
chvíli dopadnú na zem a poskyt-
nú svoju nevinnú bolesť zamrz-
nutej zemi, ktorá ich pohltí svo-
jou nekonečnosťou. Zmietajú sa 
v bolesti, ktorá ich zviera z kaž-
dej strany, ale vedia, že nemôžu 
uniknúť. Časom sa pridajú k svo-
jim bratom a sestrám, ktorí prišli 
pred nimi. Vytvoria spolu zamrz-
nutú masu ničoho, v nej už nikto 
z nich nebude sám sebou.

Krajinou sviští ľadový vietor, 
prinášajúci so sebou ďalšiu bie-

lu skazu. Toto je presne ono, toto 
je tá dokonalá scéna pre moje oči. 
Scéna, ktorá z vrchu vyzerá ako 
jedna duša, ale zblízka je vidieť 
stovky malých dušičiek bojujúcich 
za svoju vlastnú podstatu. Ale ten 
ľadový vietor ničí ich nádej a roz-
hadzuje ju po okolí ako stromy 
svoje lístie. Z lesa, ktorý sa v mi-
nulosti rozprestieral v tejto zabud-
nutej zemi a svojou očarujúcou ze-
leňou rozdával radosť, zostali len 
suché pahýle a konáre. Ale raz sa 
to skončí, raz tá krutá zima prejde. 
Nad krajinou sa rozostúpi nebo a 
slnečné lúče konečne pohladia zni-
čenú zem, ktorá bude opäť zelená. 
Život sa vráti a pomôže zabudnúť 
na tú bolesť a utrpenie, ktorú táto 
krajina musí každoročne znášať.  

Marek Šurina, 2.B, Stredná od-
borná škola lesnícka, B.Štiavnica
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Očistec - Výstava diel Arpáda Pála
V piatok 2.novembra 2012  sa v 
Galérii L&O, v Joergesovom dome, 
na Námestí sv. Trojice v Banskej 
Štiavnici, uskutočnila slávnostná 
vernisáž výstavy úspešného 
banskoštiavnického umelca 
Arpáda Pála  s názvom OČISTEC.

Životný príbeh Arpáda Pála pri-
pomína legendou o malom chlap-
covi a jeho  láske  k starému otcovi,  
rezbárovi a reštaurátorovi dreve-
ných sôch, krížov a oltárov, prezý-
vaného  KRISZTUS  FARAGÓ. Mož-
no práve  ich spoločne strávený čas 
predurčil životnú cestu Arpáda Pála 
- výnimočného umelca a človeka s 
veľkým srdcom, ktorý po starom ot-
covi zdedil nielen rezbárske náčinie, 
ale aj cit pre krásu, tvorivé nadanie, 
úctu k prírode a tradičným hodno-
tám, zručnosť, trpezlivosť, fantáziu, 
veľkorysosť a odvahu kráčať svojou 
vlastnou, doposiaľ nikým neprebá-
danou cestou. Tá ho postupne vied- 
la od prvých rezbárskych pokusov, 
prvých úspechov, do najznámejších 
výstavných siení doma i vo svete. 
Jeho diela obdivovali európske met-
ropoly ako Praha, Paríž, Londýn... 
Impozantné  drevené reliéfy už po-
tešili anglickú kráľovnú Alžbetu II., 
nórsky  kráľovský pár, Madeleine K. 
Albright, zdobia súkromné zbierky 
mnohých prezidentov, veľvyslancov 
a iných významných osobností. Vý-
stava unikátnych diel Arpáda Pála 
zviditeľnila Slovensko aj na nedáv-
nych OH ako sučasť expozície Slo-
venského olympijského domu, kde 
sa pre veľký záujem stala súčasťou 
trvalej expozície. No ani v lesku krá-
ľovských palácov a víre obdivu veľ-
kého sveta umelec nezabúda na 
svoju rodnú Banskú Štiavnicu, na 
rodinu, priateľov a rodákov, ktorí ho 

majú radi a úprimne sa tešia z jeho 
prítomnosti, z jeho úspechov. 

Bolo citeľné, že práve im Arpád 
Pál venoval tento čarovný večer. 
Vernisáže sa zúčastnilo viac než 200 
návštevníkov a srdečnú atmosféru 
nenarušilo ani chladné novembro-
vé počasie a komornejšie výstavné 
priestory. Opäť sa potvrdila dáv-
na múdrosť, že dobrých ľudí sa vša-
de veľa zmestí.O oficiálne otvorenie 
sa postarali traja umelcovi priate-
lia. Hostí privítal Ivan Ladziansky 
ml., majiteľ obchodu Diela a Dielka 
slovenských výtvarníkov. Pútavým 
príhovorom i osobnou charizmou 
zaujal  PhDr. Marián Pauer, kurá-
tor výstavy, známy umelecký kri-
tik a autor článkov predstavujúcich 
výnimočných Slovákov v zahraničí.
Úlohu čestného hosťa prijalo knie-
ža Anthony Duarte, ktorý zastupuje 
umelcove záujmy v Londýne.O hu-
dobné spestrenie sa postarali Dodo 
Klimko a Palo Kružlic. Súčasťou vý-
stavy bola premiéra krátkeho filmu 
Mareka Janičíka – Očistec - o živote 
a tvorbe Arpáda Pála. 

Už prvé odozvy boli fantastické. 
Banskoštiavnickú galériu poctil svo-
jou návštevou japonský honorárny 
konzul pre Slovenskú republiku v Ja-
ponsku pán Isakawa. Aj renomovaní 
znalci a kritici umenia, ktorí doteraz 
váhali, do akej kategórie tvorbu Ar-
páda Pála zaradiť, obdivovali vyzre-
tosť, unikátnosť a exkluzívnosť vy-
stavovaných objektov. Pre mnohých 
boli veľkým prekvapením prvýkrát 
vystavené maľby. Je zjavné, že vše-
stranne nadaný Arpád Pál si vytvoril 
vlastný umelecký smer, vždy kráčal 
vzpriamene svojou vlastnou ces-
tou, vedený strelkou kompasu  srd-
ca, pulzujúceho v tichu letokruhov, 
pokorne načúvajúceho dávnym prí-
behom stromov a krajiny, ktorej boli 
kedysi súčasťou. Arpádove srdce cí-
tiť v každom jeho diele. Prináša sve-
tu krásu, svetlo, potešenie. A to je 
najväčšie umenie. 

Obyvatelia a návštevníci Ban-
skej Štiavnice majú jedinečnú 
možnosť obdivovať diela Arpáda 
Pála do 25.novembra.

Janka Bernathová

Autor so vzácnymi hosťami foto janka bernáthová

Po veľkom čitateľskom úspe-
chu zbierky poézie a umeleckej 
fotografie Naša Štiavnica sa 
autori Mária Petrová a Lubomír 
Lužina rozhodli ponúknuť zo 
svojej bohatej zásoby veršov a 
fotografických záberov  mono-
tematicky zameranú publikáciu 
Štiavnické jesene. 

Jeseň, najmä jej prvá polovi-
ca, je snáď najkrajším ročným ob-
dobím. A v Štiavnici a jej okolí to 
platí dvojnásobne.  Zmiešané list-
naté a ihličnaté lesy hýria všetký-
mi farbami, zrkadlia sa na hladi-
ne nehybne driemajúcich tajchov, 
z ktorých sa vytratil život. Citli-
vé oko fotografa vie zachytiť ten 
správny okamih a poetická duša 
autorky ho pretavuje do pôsobi-
vých umeleckých obrazov. Jeseň 
autorov je rôznorodá – zlatisto 
teplá, evokujúca pocit radosti, 
optimizmu, ale aj hmlistá, daž-
divá s vetrom kmásajúcim po-
sledné zvyšky lístia z obnaže-
ných stromov: „Milujem všetky 
jej podoby, keď lístie prvý mráz 
ozdobí, keď vietor tenučko za-
skučí, keď slnce taví hmlu v ná-
ručí...“ Aj odlet vtáctva je spätý 
so smútkom z lúčenia. 

Toto ročné obdobie je aj časom 
zberu úrody na poliach, dozrieva-
ním lesných plodov a ovocia v zá-
hradách. Neraz sa prirovnáva k 
ľudskému životu, k fáze bilanco-
vania a ohliadania sa za prežitý-
mi rokmi.  Aj naši autori ľudsky 
a umelecky dozreli. Je symbolic-
ké, že obaja sú nositeľmi jesenné-
ho znamenia „škorpión.“ Pre toto 
znamenie je príznačná húževna-
tosť, cieľavedomosť, tvorivosť a 
pevný charakter. Touto knižoč-
kou si venovali sebe k okrúhlym 
životným jubileám , svojim naj-
bližším  i nám milý darček.
Mária Petrová a Lubomír Luži-
na vás pozývajú na prezentáciu 
svojho diela 9.11. o 16.hod. do 
Kultúrneho centra.

Určite vás táto útla knižočka po-
hladí na duši a prežiari pochmúr-
ne jesenné dni.        Nora Bujnová

Štiavnické 
jesene

K životnému jubileu Marty Boroškovej
Narodila sa 4.11.1942 v 
dedinke Morovno (dnes 
mestská časť Handlovej).

Jej otec bol rodákom z Banskej 
Štiavnice, kde v detstve trávila 
krásne prázdniny u starých rodi-
čov. V našom meste stretla aj svo-
ju životnú lásku. Presťahovala sa 
sem v r. 1970. Popri materských 
povinnostiach (porodila piatich 
synov) odpracovala 32 rokov v 
Tabakovej továrni. Neoddychu-

je ani na dôchodku. V súčasnos-
ti je vedúcou Klubu dôchodcov 
na Námestí sv. Trojice. Zapája sa 
do práce Živeny, spolupracuje s 
Pohronským osvetovým stredis-
kom – Pracovisko B. Štiavnica pri 
organizovaní spoločensko – kul-
túrnych podujatí. Jej zásluhou je 
život štiavnických seniorov zaují-
mavejší a krajší. 

Pri príležitosti okrúhleho ži-
votného jubilea jej prajeme veľa 
zdravia, optimizmu, energie a 

síl do ďalších rokov.
Členovia Klubu dôchodcov

na Námestí sv. Trojice
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Skončila sa jesenná časť futbalových súťaží

V DOHRÁVKE SME DOSTALi 
DOMA ŠTYRi GÓLY

Majstrovstvá regiónu 
- STRED dohrávka 
13.kola,hralo sa 3.11.2012
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
TATRAN KRÁSNO NAD
KYSUCOU  0 : 4 (0:2)

Zostava: Pažout, Šima (67.
Pastier), Macejko, Necpal, Hanus, 
Barák, Kulik, Hanzlík P. (Ďurovič), 
Zuberník, Kminiak

V dohrávke 13.kola nastúpi-
lo naše mužstvo proti mužstvu z 
Kysúc, ktoré o výsledku rozhod- 
lo už v prvej štvrťhodine zápa-
su. Hostia vychádzali zo zabez-
pečenej obrany a po získaní lopty 
prechádzali do  rýchlych protiú-
tokov ,kde naši hráči pri ich brá-
není urobili chyby, čo hostia v 7. 
a 15. min. potrestali gólmi v na-
šej sieti. Postupne sa hra vyrov-
návala a do šancí sa začali dostá-
vať i naši hráči.

Za zmienku stojí 23.min. ,keď 
Kminiak v úniku po ataku ob-
rancom hostí spadol, následne 
sa lopta dostala ku Kulikovi, no 
jeho  prudká strela trafila pred 
prázdnou bránou hráča hostí. O 
niekoľko minút neskôr Baranec 
v dobrej príležitosti dal loptu po-
nad brvno hostí. Pekný futbalo-
vý moment priniesol i volej Kmi-
niaka po centri Zuberníka, ktorý 
však znovu šiel ponad brvno hos-
tí. Hostia okrem strelených gólov 
mali tiež šance, pri ktorých nás 
však podržal brankár Pažout.

V 2.polčase sme pokračovali v 
aktivite z konca prvého, no bez 
efektívneho zakončenia. Hostia  
nám pohrozili strelou z priame-
ho kopu ,ktorá skončila na našej 
ľavej žrde. Našu snahu o zvrat v 
zápase definitívne zastavili hos-
tia v 74.min,keď nám po roho-
vom kope hlavou strelili  tretí 
gól. Svoj dobrý výkon hostia ko-
runovali v 78.min. štvrtým gó-
lom a zaslúžene si domov odviez-
li tri body.

Našim hráčom sa treba poďako-
vať za výkony v jesennej časti, kde 
hlavne v zápasoch v úvode súťaže 
predviedli sympatické výkony ako 
nováčik, no v ďalších zápasoch 
sa začala prejavovať neskúsenosť 
niektorých hráčov, čo sa preja-
vilo i na  niektorých výsledkoch. 
Treba sa dobre pripraviť na jarnú 
časť počas zimnej  prípravy, aby sa 
mužstvu podarilo zachrániť naj-
vyššiu regionálnu súťaž i pre bu-
dúcu sezónu.

II. trieda juh dospelí, 
dohrávka 2. kola hralo sa 

3.11.2012
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNI-
CA "B" - FK KLAS HORNÉ 
HÁMRE  3 : 0 (1:0)

Góly: Číž 2, Beňadik
Zostava: Kraják, Ferenčík ml., 

Číž, Binder J., Šovčik (80.Gazda), 
Beňadik, Kmeť, Boroška (75.Slu-
ka), Žikla, Ladický, Barák Ľ. (65.
Potančok).

V dohrávke naše mužstvo za-
slúžene zvíťazilo. Vedenia sa 
ujalo v 16.min,keď skóre zápa-
su strelou zvnútra 16-ky otvo-
ril skóre Číž. Potom nás podržal 
dvomi fantastickými zákrokmi 
brankár Kraják. V 2.polčase sme 
v závere strelili dva góly ,keď naj-
prv  v 80.min. zakončil svoje sólo 
od polovice ihriska gólom Číž. 
Skóre uzavrel po peknej kombi-
nácii  s Čížom Beňadik.

V.liga - dorast, dohrávka 
13.kola hralo sa 4.11.2012
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA  - 
OŠK STOŽOK 9 : 0 (5:0)

Góly: 26.,62.,67.min. Ďuro-
vič,10.min.Cibuľa, 35.Pastier 
M., 38.Ladický, 42.Potančok, 
48.Neuschl, 68.Déneši

Zostava: Szabó, Pastier M., Po-
tančok, Chmelina (61.Boroška), 
Pastier I., Neuschl, Cibuľa (35.
Déneši), Ladický, Ďurovič, Bin-
der, Malatinec

Mužstvo dorastu  proti odo-
vzdanému súperovi zaslúžene 
zvíťazilo a nastrieľalo mu de-
väť gólov.

Ivan Javorský, Ivan Beňo

1 MŠK Žilina B 15 11 1 3 39:9 34

2 FK Čadca 15 9 4 2 26:17 31

3 Baník Kalinovo 15 8 5 2 23:11 29

4 FK 34 Brusno - Ondrej 15 8 4 3 33:14 28

5 Tatran Krásno nad Kysucou 15 8 3 4 27:15 27

6 Fatran Dolná Tižina 15 7 5 3 22:19 26

7 MFK Banská Bystrica 15 7 3 5 25:27 24

8 KINEX Bytča 15 7 2 6 25:23 23

9 Družstevník Lipt. Štiavnica 15 7 1 7 32:20 22

10 MFK Nová Baňa 15 6 4 5 31:20 22

11 ŠK Závažná Poruba 15 6 1 8 20:23 19

12 FK Pohronie Žiar n. Hr. / D. Ždaňa B 15 5 1 9 16:26 16

13 Sitno Banská Štiavnica 15 4 2 9 20:36 14

14 MŠK Kysucké Nové Mesto 15 3 4 8 18:27 13

15 CSM Tisovec 15 2 1 12 12:33 7

16 MFK Lokomotíva Zvolen 15 1 1 13 3:52 4

V. liga v stolnom tenise

Mestská volejbalová liga

Družstvo LN Trade prehralo v 
ďalšom zápase V. ligy stolného teni-
su na stoloch súpera, Vyhne „B“ po 
veľkom boji v pomere 10:8. 

O vyrovnanosti stretnutia sved-
čí aj to, že na sety vyhralo LN Trade 

33:34. Ďalší zápas zohrajú hráči LN 
Trade na domácich stoloch na in-
ternáte SLOŠ pod Kalváriou dňa v 
nedeľu 11.11. 2012 o 10:00 s muž-
stvom MTK Žarnovica „B“.

Vyhne „B“ – LN Trade Banská 

Štiavnica 10:8
Body za LN Trade:

štvorhry: Prokaj-Sedilek, Dob-
rovičovci Ján + Martin

dvojhry: Dobrovič Martin 4, Pro-
kaj a Sedilek po 1 J. Sedílek

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

Predám  suché palivové drevo, napí- �
lené, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

Predám Mercedes C220 Diesel, Opel  �
Vectra 2,0i lacno, tel.č.: 0915 615 521

Predám dámske, pánske vreckové,  �
staré, funkčné, nefunkčné hodinky zn. 
Regina, Meisen, Zenit, skrinkový starý 
gramofón aj s platňami, originál 2-dvier-
ka na kachlovú pec, starožitnosť, skrin-
ková šijací stroj len vážny záujemca, tel.č.: 
0908 086 791 od 17:00 – 18:00.

Darujem strážneho psa, kríženec NO,  �
ostrý, vhodný na stráženie objektov, 
zvyknutý na reťaz, vyrástol na samote. 
Rodinné dôvody, tel.č.: 0907 108 770

Predám rohovú sedačku rozťa- �
hovaciu s úložným priestorom, far-
ba biela káva 250 x 180 cm za 50,-
Eur, sklenený konferenčný stolík 
za 20,-Eu, tel.č.: 0904 203 759

Predám Opel Combo 1.3 TD rok  �
výr.2005, zimné gumy, malá spot-
reba, tel.č.: 0903 313 542

inzercia

Šach 3. liga C2 - 2. kolo

V 2.kole privítali naši šachisti 
svojich súperov na domácej pôde. 
Zatiaľ čo Sitno potvrdilo rolu favo-
rita a vysoko vyhralo, družstvo Klo-
pačky vo vyrovnanom zápase tesne 
prehralo, keď bolo blízko k remíze.

V treťom kole 11.11.2012 ces-
tuje Sitno do Rimavskej Sobo-
ty a Klopačka do Fiľakova, kde sa 
stretne s Juniormi.
Opevnenie Klopačka B. Štiavni-
ca - ŠK Orlová Pohorelá   3,5:4,5

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Šurka, 
J. Cibuľa a Husarčík, remizoval Mosin
Opevnenie Sitno B. Štiavnica - 
FTC Fiľakovo juniori  6,5:1,5

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Toma, 
Kuchyňa, Prekopp, Koleda a Zicho, 
remizovali Píš, Hudec a P. Cibuľa 

ŠK Magnezit Jelšava B - FTC Fiľa-
kovo B  6:2

Slávia TU Zvolen B - TH Junior 
Banská Bystrica B  2,5:5,5

Balassagyarmat Kabel CE 
(HUN) - Prvý ŠK Rimavská Sobo-
ta  5,5:2,5

ŠK Čebovce - ŠK Podpoľanie 
Hriňová  5:3

ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany 
- Slovan Sliač  2,5:5,5

ŠK Vinica - ŠK Podpoľanie Sto-
žok  3,5:4,5

ŠK Veža CVČ Banská Bystrica B  
- ŠK Slovan Modrý Kameň  5:3

S. Kuchyňa

Výsledky zo soboty 27.10.2012
1. zápas Seniori - Tekvice 0:3, 

(23:25, 20:25, 28:30), rozhodca 
Szendrei Tibor

2.zápas Čistá práca - Džani 3:0, 
(25:14, 26:24, 25:21), rozhodca 
Szendrei Tibor

3.zápas Renegáti - ORIM 3:0, 
(25:19, 25:15, 25:14), rozhodca 
Kvaková Naďa
Výsledky zo soboty 3. 11. 2012

1.zápas Seniori - ORIM  0:3, 
(13 : 25, 20 : 25, 19 : 25), rozhod-
ca Szendrei Tibor 

2.zápas Džani - Tekvice : 0:3, 
(21 : 25, 22 : 25, 22 : 25), rozhod-
ca Pollák Miroslav 

Predhrával sa aj zápas za 10. 11. 2012 
- samozrejme po nahlásení vopred

- hrali ORIM a Džani: 3:0, (27 : 25, 25 
: 22, 25 : 23) Ingrid Kosmeľová
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Veľkosklad piva, alko a nealko nápojov
Michalská 8, Banská Štiavnica

Ponúka možnosť zakúpenia tovaru na rôzne akcie, oslavy, 

svadby, stužkové za VO ceny.

Možnosť zapožičania party pumpy na sudové pivo.

Aktuálny cenník je na stránke www.ciglan.com

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

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

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

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

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

Predáme 3-izbový exkluzívny byt,  �
komplet zrekonštruovaný + nebytový 
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 Penzión,  �
tel.č.: 0915 615 521

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

Predám 3-izbový byt v Banskej Be- �
lej. Plastové okná, podlahy, dlažba, krb, 
vstavaná skriňa, veľká loggia. Cena do-
hodou, tel. č. 0911 040 502 

Dám do prenájmu 2-izbový byt na uli- �
ci Križovatka v B. Štiavnici, tel.č.: 0910 
920 946, 0910 962 247

Prenajmem 3-izbový prerobený byt  �
na Drieňovej (Ul. L.Svobodu) za 320,-€/
mesačne, tel.č.: 0908 902 712

Dám do prenájmu 1 – izbový byt v  �
Banskej Štiavnici, tel. č.: 0905 762 039

Prenajmem 2-izbový byt na Križovat- �
ke zariadený, tel.č.: 0903 322 178

Vymením príjemný 2-izbový byt v ZH  �
na Hviezdoslavovej ul. za byt v BŠ, tel.č.: 
045/673 56 13, 0944 165 479

Prijmeme do PP kuchár – čašník , prevádz- �
kar penziónu Vyhne, tel.č.: 0903 753 926

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

reality práca

Predám komodu

cena dohodou
tel.č.: 0902 078 091

inzercia


