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InzercIa

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva na svojom poslednom 
rokovaní definitívne schválili 
zámer a financovanie digitali-
zácie kina Akademik v Banskej 
Štiavnici. 

Toto rozhodnutie má v mnohom 
pre Banskú Štiavnicu a okolie histo-
rický význam, pretože v prípade, že 
by sa neudialo, kino v krátkej dobe 
zanikne.
Aj keď mestské zastupiteľstvo 
schválilo tento zámer, realizáciu a 

financovanie pomerne jednoznač-
ne (11 z 15 prítomných poslancov), 
k tejto téme vznikla pomerne dlhšia 
diskusia. Mesto bude stáť v priebe-
hu troch rokov digitalizácia celkove 
60 000 €, takže otázky o prioritách 
vo financovaní boli iste na mieste. 
Pre spresnenie je potrebné pove-
dať, že digitalizácia bude financova-
ná z viacerých zdrojov, okrem roz-
počtu mesta aj dotáciou a pôžičkou 
zo strany Audiovizuálneho fondu. 
Predstavme si teda situáciu, že kino 
nevstúpi do digitalizácie. 

20 výročie zápisu Banskej Štiavnice
a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Primátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-
biaková zvolala na 30.10.2013 roko-
vanie MsZ.
Neprítomní (ospr.): Peter Ivaška
MsZ schválilo:
- Program rokovania zasadnutia Mest-
ského zastupiteľstva v Banskej Štiav-
nici s dátumom 30. október 2013 bez 
zmien
- Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica 
o prideľovaní a hospodárení s nájom-
nými bytmi vo vlastníctve Mesta 
- Návrh Dodatku č.1 k VZN mesta 
Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhra-
du nákladov v školách a školských za-
riadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Banská Štiavnica

- Návrh VZN mesta Banská Štiavnica 
o parkovaní vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií  na 
území mesta Banská Štiavnica 
- Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica  
„Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlian-
ske Jazero“ 
- Poskytnutie pôžičky z finančných 
prostriedkov Audiovizuálneho fondu 
v sume 38 000,-€ s úrokovou sadzbou 
1 % ročne na základe zmluvy medzi 
Mestom Banská Štiavnica a Audiovi-
zuálnym fondom na digitalizáciu kina 
Akademik.
- Návrh zmeny rozpočtu č. 2 pre rok 
2013
MsZ ukladá:
- MsÚ zapracovať do rozpočtov Mes-

ta na roky 2013 – 2016 náklady na di-
gitalizáciu Kina Akademik, t.j. v roku 
2013 v sume 8 414,-€, v roku 2014 
v sume 14 645,-€ (DPH) + 13 100,-€ 
úhrada pôžičky, v roku 2015 v sume 
13 100,-  € úhrada pôžičky, v roku 
2016 v sume 13 100,-€ úhrada pôžič-
ky
Majetkové veci mesta:
- Prevod nehnuteľnosti na Ul. M. 
Benku v Banskej Štiavnici, žiadateľ Š. 
Chríbik s manž.
- Prevod nehnuteľnosti na Ul. M. Ben-
ku v Banskej Štiavnici, žiadateľ M. Iva-
nič s manž.
- Prevod nehnuteľnosti na Ul. M. Ben-
ku v Banskej Štiavnici, žiadateľ K. Tu-
roň s manž. •3.str.

Z októbrového rokovania MsZ

Kino Akademik bude čoskoro zdigitalizované

Kino Akademik  foto Ján Petrík •3.str.

Výzva
Výzva vlastníkom nehnuteľnos-
tí. Mesto Banská Štiavnica vy-
zýva vlastníkov nehnuteľnos-
tí nachádzajúcich sa na uliciach 
mesta, u ktorých je predpoklad 
pádu snehu zo striech  na verejné 
priestranstvá (chodníky a komu-
nikácie) a tým ohrozenie chod-
cov a dopravy a ktoré v zmysle 
Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z. § 26 ods. 1/ a ods. 6/ majú 
mať strešné konštrukcie opatre-
né zachytávačmi snehu tak, aby 
neohrozovali chodcov a účastní-
kov cestnej premávky, ak také-
to konštrukcie nemajú, alebo ich 
majú poškodené a tým nefunkč-
né, aby si tieto osadili. 

Zuzana Kladivíková 
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Odpovedáme občanom...

Pracovné rokovanie s riaditeľom  �
Slovenskej správy ciest, Inves-
tičnej výstavby a správy ciest v 
Banskej Bystrici Ing. Petrom Po-
lešenským k vybudovaniu ob-
chvatu preložky cesty I/51 k 
zmene trasovania.  
Redakčná rada VIO TV.    �
5. 11.
Uskutočnilo sa pracovné stretnu- �
tie k príprave kultúrnych poduja-
tí a projektov na získanie finanč-
ných prostriedkov pre oblasť 
kultúry.
Pracovné rokovanie k premiest- �
neniu miestnej výkupne Zber-
ných surovín, a.s.  
6. 11.
Príprava rozpočtu.  �
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia.   
7. 11.
Kontrola Ul. katova, Spojná, Li- �
charda a Vodárenská po vybudo-
vaní kanalizácie.
Riešenie problematiky oporného  �
múru na Ul. botanickej.   
8. 11.
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia. 
Zabezpečenie volieb do VÚC. �

 Andrea Benediktyová

Združená škola
Dobrý deň. Chcem sa opýtať či 

je pravda, že na Povrazník do bu-
dovy bývalej Združenej školy a na 
bývalé internáty sa majú sťahovať 
sociálne slabší obyvatelia a hlavne 
obyvatelia Šobova? Ak áno, prečo 
práve tam, medzi rodinné domy a 
k blízkosti domova dôchodcov.

Odpoveď:
Prvých 48 bytov na Povrazní-

ku by malo byť skolaudovaných 
do konca r. 2013. Tieto byty sú 
t. č. vlastníctvom stavebnej spo-
ločnosti, ktorá ich rekonštruuje a 
po ich kolaudácii ich mesto mie-
ni odkúpiť do svojho vlastníctva s 
podmienkou, že mu bude poskyt-
nutá nenávratná finančná dotácia 
od Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja a úver 
zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia. Žiadatelia o byt, ktorí majú 
evidovanú žiadosť o pridelenie 
bytu, budú vyzvaní k tomu, aby 
potvrdili svoj záujem o takýto byt 
a zároveň predložili doklady po-
trebné k zisteniu splnenia krité-
rií pre pridelenie bytu stanove-
né zákonom NR SR č. 443/2010 
Z. z. v platnom znení a Všeobec-
ne záväzným nariadením Mesta 
Banská Štiavnica. Občania, ktorí 
majú záujem o takýto byt a ešte 
nemajú podanú žiadosť o pridele-
nie bytu, si môžu podávať žiadosti 
o pridelenie bytu na Mestský úrad 

v Banskej Štiavnici. Tieto žiados-
ti budú zaradené do evidencie a 
žiadatelia budú aktuálne vyzvaní 
k predloženiu dokladov pre posú-
denie splnenia kritérií pre pride-
lenie bytu. Medzi základné krité-
riá pre pridelenie bytu patrí výška 
príjmu, ktorá nesmie presiahnuť 
trojnásobok životného minima, 
ale zároveň žiadateľ musí preu-
kázať schopnosť platenia nájom-
ného; podmienka, že žiadateľ nie 
je v Banskej Štiavnici vlastníkom 
bytu alebo rodinného domu a že 
nemá žiadne záväzky voči Mestu 
Banská Štiavnica a Mestom zria-
deným organizáciám, zároveň zá-
ujemcovia pred uzatvorením ná-
jomnej zmluvy budú musieť zložiť 
finančnú zábezpeku, podľa plat-
ného Všeobecne záväzného na-
riadenia Mesta Banská Štiavnica 
vo výške v rozpätí od 3 do 6 me-
sačného nájomného. Žiadať o byt 
môžu aj osoby, ktoré nemajú v 
Banskej Štiavnici trvalý pobyt. 

Informácia o tom, že na Pov-
razník budú presťahovaní nájom-
níci z Ul. Šobov sa nezakladá na 
pravde, byty sa budú prideľovať 
podľa kritérií v súlade s platným 
Všeobecne záväzným nariade-
ním, podobne ako sa prideľovali 
nové byty na sídlisku Drieňová. 

Oľga Nigríniová,
MsÚ odd. právne 
a správy majetku

1.11.2013 o 14:00 v Dome poslednej rozlúčky Frauenberg 
sa konalo spomienkové podujatie k Pamiatke zosnulých. 
Foto: Miroslav Peťko

Pamiatka zosnulých

Workshop
BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom organi-
zuje cyklický workshop pre di-
rigentov speváckych zborov 
pod názvom Dirigentská palič-
ka, ktorý sa uskutoční v dňoch  
23.11.2013 a 30.11.2013 so 
začiatkom o 9.00 hod. Lekto-
rom bude PaeDr. Alfonz Poliak, 
PhD., hlasový pedagóg a zbor-
majster, Banská Bystrica. Bližšie 
info a prihlášku získate na strán-
ke www.osvetaziar.sk. 

Pozvánka
Základná organizácia a Okresné 
centrum slovenského zväzu teles-
ne postihnutých v Banskej Štiav-
nici, BBSK - Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom - Pra-
covisko Banská Štiavnica a Mesto 
Banská Štiavnica srdečne pozý-
vajú vás a vašich priateľov dňa 
12.11.2013 o 14.00 hod. do Ka-
plnky budovy Kammerhof na 10. 
ročník podujatia OD  SRDCA  K  
SRDCU  - prezentácia záujmovo-
umeleckej činnosti a tvorivosti 
členov SZTP, ich priateľov a hos-
tí. Na vašu účasť sa tešia účinkujú-
ci a organizátori. Bližšie info: POS, 
Nám. sv. Trojice 7, B. Štiavnica, 
tel.č.: 0915 819 989, mail: petro-
va@osvetaziar.sk.  POS 

Rekondičný 
pobyt
SZTP v B.Štiavnici organizuje dňa 
19. novembra 2013 (utorok) pre 
svojich členov rekondičný pobyt 
v kúpeľoch Kováčová. Odchod au-
tobusu z Križovatky o 11:00 hod. 
Záujemcovia prihláste sa čím skôr 
v kancelárii zväzu. V poplatku 8 € 
sú zahrnuté doprava autobusom + 
pobyt v kúpeľoch. Ivan Madara 

1. Administratívny pracovník v 
poisťovníctve, Eliška Skarbová, 
Robotnícka 1, Banská Štiavni-
ca, 96901, Mgr. Eliška Skarbová, 
0905 779 196, eliska.skarbova@
oz.allianzsp.sk,  USO (SOS s ma-
turitou), vyššie vzdelanie, vyso-
koškolské – 1 VPM, nástup ihneď
2. Obchodný zástupca, NAWA-
RA, s.r.o., Banská Belá 49, Banská 
Belá, 96615, Pavol Jaško, 0907 
636 771, USO (SOS s maturitou) 
– 1 VPM, nástup ihneď
3. Manažér prevádzky ERB - Edu-
ard Rada Breweries, s.r.o., No-
vozámocká 2, Banská Štiavnica, 
96901, Ing. Mária Siváková, 0918 
356 744, USO (SOU, US s matu-
ritou), USV (Gymn. S maturitou), 
USO (SOS s maturitou), vyššie 
vzdelanie – 1 VPM, nástup ihneď
4. Pilčícke práce - držitelia po-
trebných osvedčení Peter Kašiar 
Štiavnické Bane 149, Štiavnické 
Bane, 96981, základné vzdelanie, 
1 VPM, nástup ihneď

ÚPSVaR BŠ

ponuka
práce
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Mesto  príde  o nenávratnú 
dotáciu takmer 30 000 €, ktorú získa-
lo z Audiovizuálneho fondu. V krátkej 
dobe dôjde k uzavretiu kina, ktoré ne-
bude mať čo premietať (pretože ponu-
ka premiérovaných filmov v nedigita-
lizovaných kinách je takmer nulová). 
V meste tak ostane k dispozícii sála 
pre 130 ľudí, ktorá de facto nemá iné 
možné využitie. Časť budovy Žembe-
ryovského domu bude možno zakon-
zervovaná a bez pravidelného využi-
tia.  Zánik pravidelnej prevádzky kina 
ohrozí aj Filmový festival 4 živly, kto-
rý v krátkej dobe narazí (a dnes už na-
ráža) na zásadný problém využívania 
digitálnych technológií. V najhoršom 
prípade podujatie, ktoré trvá 5 dní a 
zúčastňujú sa ho stovky návštevníkov 
z celého Slovenska (ktorí tu samozrej-
me aj bývajú a míňajú peniaze) zanik-
ne. Uzatvorením kina  by Štiavničania 
zároveň stratili jeden z posledných dô-
vodov, prečo aj mimo sezóny vyraziť 
do centra a turisti prídu o jednu z mála 
možností, ako tráviť voľný čas večer, 
mimo sezóny, prípadne v zlom počasí. 
Banská Štiavnica, lokalita UNESCO, 
klesne pri príležitosti 20 rokov zápi-
su do Zoznamu svetového dedičstva 
na úroveň malých miest a dedín, kde 
kino už zaniklo (pre príklady netreba 
chodiť ďaleko – v Novej Bani a Žarno-

vici sa už nepremieta). Netreba pri-
tom zabúdať na skutočnosť, že okrem 
práce je jedným z bodov atraktívnosti 
mesta pri rozhodovaní o trvalom bý-
vaní aj občianska vybavenosť, ktorá 
by sa zánikom kina znížila.
Sme si vedomí, že proces digitalizá-
cie samotnej predstavuje isté rizi-
ko podobne, ako každá iná investí-
cia. Aj opravené cesty treba po čase 
opraviť znova, zrekonštruované bu-
dovy či chodníky tiež nevydržia na-
vždy. Za dva roky práce sa nám ale 
podarilo stretnúť s množstvom ľudí, 
vypočuť i vidieť viacero prípadov z 
praxe, vybojovať lepší systém pod-
pory zo strany Audiovizuálneho fon-
du a dostať množstvo povzbudzujú-
cich slov od iných kinárov, či ľudí v 
pohybujúcich sa v brandži. Náš cieľ 
je podobne ako v iných mestách do-
stať ľudí do kina, ponúknuť im zmys-
luplné využitie voľného času a samo-
zrejme aj zlepšiť jeho financovanie. 
Urobili sme všetko preto, čomu verí-
me, že napĺňa povinnosť, ktorú nám 
tiež ukladá zákon – efektívne využí-
vať majetok mesta. Rovnaký postoj 
máme aj k iným budovám a majet-
ku, ktorý spravujeme a máme na ich 
lepšie využívanie konkrétne riešenia 
(kompletná rekonštrukcia detských 
ihrísk, modernizácia objektu Kul-

túrneho centra, využívanie Kultúr-
neho domu na Štefultove).  Žiaľ, nie 
vždy sa podarí okamžite nájsť dosta-
tok zdrojov, ktoré by mohli tieto zá-
mery v krátkom čase aj naplniť. Kino 
dostalo svoju šancu aj zásluhou do-
tácie a výhodného 1 – percentného 
úveru a my veríme, že nevyužiť ju by 
bol krok späť. Aj preto vnímame roz-
hodovanie a  hlasovanie o digitalizá-
cii ako otázku či budeme stagnovať, 
alebo sa pohneme smerom vpred. Či 
chceme konzervovať súčasný stav, 
resp. ho zhoršovať, alebo sa pohnúť 
dopredu, aj keď nie so 100% istotou, 
hoci skúsenosti z Galanty, Štúrova, 
Tvrdošína i iných menších miest ho-
voria, že digitalizácia kina je krokom 
vpred. Zveľadenie interiéru kina 
(oprava dverí, rekonštrukcia sociál-
nych zariadení, vymaľovanie...) bude 
logickým pokračovaním jeho celko-
vej modernizácie a našim záväzkom 
voči divákom. 
O problematike kina Akademik a o 
postupe jeho digitalizácie budeme 
priebežne v nasledujúcich číslach ŠN 
naďalej informovať. Veríme, že naj-
novšie filmy zo svetovej produkcii v 
novej kvalite obrazu a zvuku si Štiav-
ničania i návštevníci budú mô cť vy-
chutnať ešte v tomto roku.

Rastislav Marko

novInky

polícia
informuje

•1.str.

Krádeže
23.10.2013 poverený policajt 
OO PZ v Banskej Štiavnici začal 
trestné stíhanie za prečin krádež 
podľa § 212 ods. 2 písm. a),ods.3 
písm.a)  Trestného zákona, pre-
tože doposiaľ nezistený pácha-
teľ od dňa 17. 10. 2013 do dňa 
23. 10. 2013 násilím otvoril dve-
re zo zadnej časti rekreačnej cha-
ty v oblasti Richňavského jazera. 
Následne vošiel do jej vnútor-
ných priestorov odkiaľ odcudzil 
rôzne kuchynské spotrebiče a za-
riadenie chaty, čím  poškodené-
mu P. B. spôsobil škodu  vo výške 
cca 7.000 €. Polícia po páchateľo-
vi krádeže pátra. 
24.10.2013 poverený policajt 
OO PZ Banská Štiavnica začal 
trestné stíhanie za prečin krádež 
podľa § 212 ods.2 písm.a) Trest-
ného zákona, nakoľko od dňa 
23.10.2013 do dňa 24.10.2013 
doposiaľ nezistený páchateľ vy-
konal vlámanie do areálu zber-
ných surovín na Ul. A. T. Syt-
nianskeho v Banskej Štiavnici. 
Tu poškodil plechové oplotenie 
areálu, na kontajneri odstránil 
visiaci zámok, odkiaľ odcudzil 
väčšie množstvo medi, čím maji-
teľovi Zberným surovinám  spô-
sobil škodu v sume 820  €. Polícia 
po páchateľovi krádeže pátra.
27.10.2013 poverený policajt 
OO PZ Banská Štiavnica  začal 
trestné stíhanie pre prečin krá-
dež podľa § 212 ods.1 Trestného 
zákona ako aj pre prečin poru-
šovanie domovej slobody pod-
ľa § 194 ods.1 Trestného záko-
na,  nakoľko od dňa 26.10.2013 
do  dňa 27.10.2013 nezistený 
páchateľ odcudzil z dvora domu 
na Ulici Laskomerského  v Ban-
skej Štiavnici motocykel KTM GS 
620RD ku škode T. K. z  Banskej 
Štiavnice vo výške 2.000 €. Polí-
cia po páchateľovi ako aj po od-
cudzenom motocykli pátra.

Milan Kašiar

- Návrh na vyhlásenie 2. opakovanej 
Obchodnej verejnej súťaže na od-
predaj Domu smútku na  Štefultove
- Schválenie poradia návrhov v 3. 
opakovanej Obchodnej verejnej sú-
ťaži – Križovatka 25       
- Zámer na prevod nehnuteľností v 
k.ú. Štiavnické Bane - návrh na vy-
hlásenie OVS na odpredaj nehnu-
teľnosti – pozemku parcela E KN č. 
4919/1 v k.ú. Štiavnické Bane 
- Zámer na prevod nehnuteľnosti 
na Ul. remeselnícka v B. Štiavnici, 
žiadateľ M.Vida a D. Letkovičová
- Zámer na prevod nehnuteľnosti v 

obci Hodruša – Hámre, k.ú. Banská 
Hodruša – priamy odpredaj pozem-
ku parcela C KN č. 1528/3 (žiadateľ 
Branislav Bíreš)
- Zámer na prevod nehnuteľnosti v 
Banskej Štiavnici, žiadateľ P. Spišiak 
Informatívne správy:
- Informatívna správa - vyhodnote-
nie LTS 
- Informatívna správa – projekt 
Vzdelávanie seniorov 
- Správu o plnení povinností verej-
ných funkcionárov v zmysle zákona 
č.357/2004 Z. z.
MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-
sadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Štiavnici, konaného dňa 
21. augusta 2013
- Správu o príprave TS, m. p., na 
zimnú údržbu a Operačný plán zim-
nej údržby miestnych komunikácií 
a verejných priestorov 
- Správu o príprave mesta na zimnú 
vykurovaciu sezónu
- Správu o digitalizácii kina Akade-
mik
Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta rokova-
nie ukončila.  ŠN

Kino Akademik čoskoro zdigitalizované

Priania k úspešnej 
digitalizácii

Do Banskej Štiavnice kino jedno-
ducho patrí. Nielen v minulom 
storočí, ale nepochybne aj v digi-
tálnom veku. Kinu Akademik pre-
to želám, aby bolo jednak priesto-
rom milých spomienok na staré 

zlaté filmové časy v meste, ktoré 
vonia bohatou históriou. No zá-
roveň mu želám, aby čo najdlhšie 
a čo najčastejšie zostalo miestom 
novodobých a najmä príjemných 
stretnutí s dobrými filmami aj s 
dobrými ľuďmi, ktorým na filmo-
vom kumšte naozaj záleží. Nech 
je ich teda v kine aj okolo neho čo 
najviac.

doc. PhDr. Martin Šmatlák
Riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Bratislava
Dovoľte mi touto cestou vám sr-
dečne zagratulovať k úspešnému 
ukončeniu procesu digitalizácie 
kina Akademik a  zároveň vám za-
želať veľa spokojných divákov! 
 Všetko dobré               Peter Novák

Programový riaditeľ Bontonfilm

Z októbrového rokovania MsZ
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Anketa
Ako ste spokojní so svojím bý-
vaním a aké náklady na bývanie 
by boli pre vás znesiteľné?
,,Som nad mieru spokojný. Nie je 
to len miesto, kde bývam, ale je to 
môj domov, kde sa rád vraciam a 
kde môžem byť sám sebou.“
„Náklady sú zhruba okolo 100 eur, 
čo je prijateľná suma.“ I.L.
,,Bývame v podstate na priváte, 
ale sme spokojní,veď keby sme 
neboli, ideme inde. Nájomné je 
prijateľné, ale náklady na kúrenie 
boli vysoké, preto sme si ešte do-
kúpili kachle.“ E.K. 
,,Som dôchodkyňa, žijem sama a 
mám  zdravotné problémy s chrb-
ticou. Keď k nájomnému prirátam 
energie, fond opráv, káblovú tele-
víziu, telefón, niekedy doslova ži-
vorím. Znesiteľné náklady by pre 
mňa boli tak do 100 eur.“  J.Š.
,, Ja som sa už raz osamostatnila, 
ale keďže popri zamestnaní znovu  
študujem, vrátila som sa bývať k ro-
dičom, ktorí boli takí zlatí a vrátili 
mi moju ,,detskú" izbu. Finančne 
by som to vôbec nezvládla.“ L.F.
,,Je to v pohode, býva sa nám dob-
re, ale odkedy sa zdvihli ceny ply-
nu, automaticky vzrástli aj ceny 
tuhého paliva, čo je aj v RD vyso-
ká položka.“ H.K.
,,Bývame na Drieňovej, sme tu 
celkom spokojní, zvykli sme si. Fi-
nančne to zatiaľ celkom zvládame 
-  musíme sa prispôsobiť.“ Z.T.
,,S bývaním som spokojný, mu-
sím byť, keď som si ho sám vytvo-
ril. Bývame vo veľkom RD, sme 2 
rodiny a na nákladoch sa spolupo-
dieľame.“ F.M.
 „Býva sa mi dobre, ale radšej by 
som bývala v centre mesta, za bý-
vanie by som bola ochotná zapla-
tiť 100 – 150 Eur mesačne.“  H.G.
„S bývaním som spokojný, bývam 
v podnájme na Dolnej ul., za býva-
nie som ochotný dať maximálne 
do 200,-Eur“. M.K.
Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Na poslednom Mestskom zastupiteľ-
stve 30.októbra 2013 poslanci MsZ 
schválili Uznesením č.95/2013 Sprá-
vu o príprave TS, m. p., na zimnú 
údržbu a Operačný plán zimnej údrž-
by miestnych komunikácií a verejných 
priestorov pre sezónu 2013-2014. V 
tejto súvislosti sme oslovili riaditeľa 
Technických služieb, m.p., Petra Hei-
lera a položili sme mu pár otázok:
1.  P. riaditeľ, ako sú Technické služby, 
m.p., pripravené na tohtoročnú zim-
nú údržbu?
Pre zabezpečenie uvedeného cieľa v 
zimnej sezóne 2013-2014 disponu-
jú TS personálnym, materiálovým a 
technickým vybavením. V oblasti per-
sonálnej ide o dve strediská, ktoré dis-
ponujú  17 kmeňovými pracovníkmi, 
6 externými a svoje úseky zabezpečujú 
aj aktivační  pracovníci mesta, formou  
menších obecných služieb. Pod mate-
riálovým vybavením myslíme najmä 
posypový materiál, ktorý pre nadchá-
dzajúce zimné obdobie sa zabezpečuje 
v nasledujúcich množstvách:
A. inertný materiál: - jemný - frakcie 
0/4, plánovaný nákup 200 t
 - hrubý  - frakcie 4/8, plánovaný ná-
kup 500 t
 - zásoba na HDTS cca 500 t
B. chemický posyp: 125 t
Technické vybavenie predstavujú naj-
mä vozidlá so zimnou výbavou a vý-
strojou a mechanizmy na manipulá-
ciu so snehom.  Pre blížiacu sa zimu 
sme doplnili našu flotilu o ručnú fré-
zu. Vychádzali sme so skúseností mi-
nulej zimy, kde sme mali problémy 
spriechodniť úzke chodníky najmä  v 
rekonštruovaných úsekoch ulíc Aka-

demická, Kmeťa a niektorých ďalších. 
Mnohokrát chodník je ešte rozdele-
ný stožiarom verejného osvetlenia a 
pre mechanizmy  vykonávajúce zim-
nú údržbu je nepriechodný. Celkove 
technika disponuje  s dvomi sypač-
mi (veľký-široké ulice, hlavné, malý-
uličky, širšie chodníky), tromi trak-
tormi – okrajové časti mesta, menej 
frekventované ulice, štyri naklada-
cie mechanizmy-nakladanie posypu, 
manipulácia so snehom, chodníky, 
parkoviská, štyri nákladné vozidlá – 
ručný posyp a vývoz snehu z mesta.
2. Koľko finančných prostriedkov je 
vyčlenených pre sezónu 2013-2014 z 
rozpočtu mesta?
Mestský  rozpočet pre rok 2013 pre 
zimnú údržbu je schválený objeme 
155 000,-€ v nasledovnom členení:
- posypový materiál:    29 000,-€
- transfer na TS:           86 000,-€
- iní dodávatelia:          40 000,-€.
Pre rok 2014 ešte rozpočet v súčast-
nosti nie je schválený, ale predpokla-
dám, že bude v podobných číslach.
3. Kto bude zabezpečovať zimnú údrž-
bu tento rok?
Zimná údržba je vykonávaná v zmys-
le už spomínaného a schváleného 
Operačného plánu zimnej údržby 
mestských komunikácií. Dominant-
nú úlohu máme my a sú tam tradiční 
spolupracovníci ako Agrokom, s.r.o., 
p.Toth a ďalší.   
4. Ktoré miesne komunikácie, časti 
mesta budete mať na starosti?
Zodpovedáme v podstate za celé 
mesto, lebo kompletne musíme za-
bezpečiť priechodnosť verejných 
priestorov a prejazdnosť miestnych 

komunikácií, bez ohľadu, či jednotli-
vé úseky udržiavame my, alebo koo-
perujúce firmy. Výpomoc je najmä pri 
kalamitných situáciách, vývoze snehu 
z mestských častí a čiastočne pri od-
hŕňaní snehu, posyp zabezpečujeme 
kompletne len mestské zložky. 
5. Pripravujú sa zmeny v Operačnom 
pláne zimnej údržby oproti minulé-
mu roku?
V operačnom pláne zimnej údrž-
by boli doplnené práva a povinnos-
ti dispečerskej služby. Vychádzalo sa 
so skúseností (aj negatívnych) minu-
lej zimy. Dispečer bude priamo opera-
tívne riadiť všetky zúčastnené subjek-
ty zimnej údržby. Tiež má povinnosť 
priamej kontroly na jednotlivých úse-
koch. Ďalším doplnkom je už spome-
nutá ručná fréza na užšie chodníky. 
6. Nakoho sa môžu obyvatelia nášho 
mesta obrátiť v prípade potreby?
Zimná služba bude zabezpečova-
ná najmä už spomenutou dispečer-
skou službou, ktorá bude mať pride-
léné už známe číslo 0908 27 26 30, 
ďalej je možné realizovať prostred-
níctvom tel.č.: 045/692 22 43, 0905 
491034 –  miestne komunikácie – 
ručné čistenie (str. č. 2)
045/692 24 07, 0905 262 058 – do-
pravno-mechanizačné stredisko 
(str. č.1)
045/692 22 44, 0905 682 279 –  ria-
diteľ TS.
V prípade záujmu je kompletný, schvá-
lený Operačný plán zimnej údržby 
možné pozrieť na internetovej strán-
ke mesta.
Za rozhovor poďakoval

 Michal Kríž  

Operačný plán zimnej údržby 

Už 24. rok vás pravidelne infor-
mujú o dianí vo vašom nádhernom 
a skvostnom meste.  Už 24 rokov 
prinášajú najaktuálnejšie informá-
cie z jedinečnej Banskej Štiavni-
ce. Sú pre všetkých, ktorí sa zaují-
majú o to, čo sa v meste UNESCO 
deje, čo je nové, čo vás čaká. Štiav-
nické noviny. Pozorne a pravidelne 
sledujem vývoj tohto periodika, na 
ktoré, podľa môjho názoru, môže-
te byť právom a veľmi hrdí! Najmä v 
uplynulom období zaznamenal váš 
obľúbený týždenník naozaj ukážko-
vý progres. Je obdivuhodné, s akou 
profesionalitou a húževnatosťou 
dokáže skromná redakcia pod vede-
ním Michala Kríža pripravovať kaž-
dý týždeň (!) novinky z vášho mes-

ta. Pripomínam, že nielen podobné, 
ale ani podstatne väčšie mestá ako 
Banská Štiavnica nemajú týždenník 
(navyše, taký pútavý a kvalitný). 
O to viac si treba vážiť to, čo máte 
doma – ako sa hovorí, pod nosom - 
aj keď to niekedy beriete ako samo-
zrejmosť  Mapovať aktuálne dianie 
v relatívne malom meste ako Ban-
ská Štiavnica, podotýkam s týžden-
nou periodicitou, je mimoriadne 
náročné. Chce to zanietenie, odhod-
lanie, mnoho voľného času obeto-
vaného novinám na úkor rodiny či 
priateľov. Toto nie je práca na osem 
hodín denne, ale na podstatne viac. 
Skladám pomyselný klobúk pred 
redakciou a dúfam, že vy, milí Ban-
skoštiavničania, si budete právom 

pestovať 
a zveľaďo-
vať svoje 
výnimoč-
né novi-
ny a pre-
chovávať 
úctu a reš-
pekt ku 
všetkým, 
ktorí vám ich s láskou a profesiona-
litou pripravujú.
   Posielam vám na diaľku srdečný a 
úprimný pozdrav z Ružomberka.
(pozn. red Ružomberský hlas sú 
3. najlepšie mestské noviny 
Slovenska) Michal Domenik, 

šéfredaktor novín 
Ružomberský hlas 

Výnimočné noviny

Pozvánka
Aikido klub Banská Štiavnica Vás 
pozýva na pravidelné kurzy bojo-
vých umení Jiu-Jitsu, Grappling 
a Muay Thai. Každý pondelok a 
stredu od 17:00 – 18:00 (Jiu Jit-
su, Grappling) a 18:00 – 19:30 
Thai Box v telocvični SPŠ S. Miko-
víniho v B.Štiavnici. Bližšie info: 
0915 876 661.
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Mestské zastupiteľstvo 
v Banskej Štiavnici sa na 
svojom riadnom zasadnutí 
dňa 30.10.2013 uznieslo 
na  Všeobecne záväznom 
nariadení Mesta Banská 
Štiavnica č. 5/2013 o pride-
ľovaní a hospodárení s 
nájomnými bytmi vo vlast-
níctve Mesta (ďalej len VZN).

Podľa tohto VZN nájomné byty vo 
vlastníctve Mesta spravuje Bytová 
správa, s.r.o. so sídlom na Ul. dol-
ná 2/A v Banskej Štiavnici, ktorá je 
zároveň aj prenajímateľom nájom-
ných bytov vo vlastníctve Mesta. 
VZN určuje povinnosti a práva vlast-
níka a prenajímateľa, spôsob eviden-
cie žiadateľov o nájomný byt a špeci-
fikuje náležitosti nájomnej zmluvy v 
súlade s Občianskym zákonníkom, 
zákonom SNR č. 189/1992 Zb. o 
úprave niektorých pomerov súvi-
siacich s nájmom bytov a s bytový-
mi náhradami v znení neskorších 
zmien a doplnkov a zákonom NR 
SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a sociálnom bývaní v 
znení neskorších zmien a doplnkov.        
Žiadateľom o nájomný  byt  môže 
byť každá fyzická osoba spôsobilá 
na právne úkony alebo fyzická oso-
ba podnikateľ, alebo právnická oso-
ba, ak nájomný byt žiada pre fyzic-
kú osobu, s ktorou je v pracovnom 
pomere.
Žiadosť o nájom bytu sa podáva v 
písomnej forme na predpísanom 
tlačive, musí byť vyplnená úplne 
a pravdivo a vlastnoručne podpí-
saná. K žiadosti musí žiadateľ na 
základe výzvy mestského úradu 
priložiť hodnoverné listiny preuka-
zujúce skutočnosti splnenia urče-
ných podmienok. Potvrdenia o príj-
me členov spoločnej domácnosti 
nie je potrebné prikladať k žiadosti 
pri jej podaní, pretože tieto musia 
byť aktuálne v čase pridelenia bytu 
a uzatvorenia nájomnej zmluvy. V 
žiadosti len formou čestného vy-
hlásenia žiadateľ uvedie mesačnú 
výšku čistého príjmu všetkých čle-
nov spoločnej domácnosti. 
   Podané žiadosti bude najmenej 
1 x za dva mesiace prejednávať Zdra-
votná, sociálna a bytová komisia a 
odporučí ich zaradenie do evidencie 
žiadateľov o nájom bytu. Evidenciu 
žiadateľov o nájom bytu vedie mest-
ský úrad v chronologickom poradí 

tak, ako boli odporučené komisiou.
Do evidencie  žiadateľov pre pride-
lenie  nájomných bytov môže byť 
zapísaná oprávnená fyzická osoba 
- žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky 
VZN a ktorý  pre pridelenie nájom-
ných bytov financovaných z dotá-
cie Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a z úve-
rov Štátneho fondu rozvoja bývania 
spĺňa podmienky zákona NR SR č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na roz-
voj bývania a o sociálnom bývaní.
Oprávnenou fyzickou osobou je:
a) osoba žijúca v domácnosti  s me-
sačným príjmom domácnosti naj-
viac vo výške trojnásobku životné-
ho minima,
b) osoba žijúca v domácnosti s me-
sačným príjmom domácnosti naj-
viac vo výške štvornásobku životné-
ho minima, ak
1.  členom tejto domácnosti je osoba 
s ťažkým zdravotným postihnutím,
2.  ide o domácnosť osamelého rodi-
ča s nezaopatreným dieťaťom,
3.  aspoň jeden z členov tejto do-
mácnosti zabezpečuje zdravotníc-
ku starostlivosť, sociálne a všeobec-
ne prospešné spoločenské služby, 
vzdelávanie, kultúru alebo ochranu 
obyvateľov obce, na základe riadnej 
pracovnej   zmluvy, po doložení  pí-
somného a zdôvodneného odporu-
čenia zamestnávateľa
c) osoba, ktorej zanikla ústavná sta-
rostlivosť, náhradná osobná starost-
livosť, pestúnska starostlivosť ale-
bo osobitná starostlivosť poručníka 
podľa osobitného predpisu, ak táto 
osoba nepresiahla vek 30 rokov,
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej 
sa poskytuje bytová náhrada za byt 
vydaný podľa osobitného predpisu.
Oproti doteraz platnému VZN je 
rozdiel v tom, že o byt môžu požia-
dať aj občania, ktorí v čase podania 
žiadosti  nemajú trvalý pobyt na 
území mesta Banská Štiavnica, čiže 
žiadateľmi môžu byť aj občania oko-
litých obcí a iných regiónov Sloven-
ska, ako aj občania s trvalým poby-
tom v zahraničí. 
Žiadateľ o pridelenie bytu nesmie 
byť na území mesta Banská Štiav-
nica vlastníkom bytu, rodinné-
ho domu alebo inej nehnuteľnos-
ti vhodnej na bývanie; nesmie mať 
žiadny dlh voči mestu a organizáci-
ám zriadeným mestom a musí pre-
ukázať schopnosť platiť nájomné 
za prenajatý byt. Žiadateľ o nájom-

ný byt postavený s podporou štátu a 
z úveru musí preukázať minimálny 
príjem členov spoločnej domácnos-
ti vo výške životného minima stano-
veného zákonom + 150 €.
Žiadosti o nájom bytu sa evidujú po 
dobu dvoch rokov odo dňa zarade-
nia žiadateľa do evidencie. 
Po uplynutí tejto lehoty, ak žiada-
teľovi nebude pridelený byt a ak aj 
naďalej má záujem o pridelenie ná-
jomného bytu,  je žiadateľ povinný 
svoju žiadosť bez vyzvania obnoviť, 
inak bude z evidencie vyradená. Žia-
dosť môže byť z evidencie vyradená 
aj vtedy ak sa hodnoverne preuká-
že, že údaje v žiadosti neboli uvede-
né pravdivo.
VZN upravuje aj náležitosti nájom-
ných zmlúv a práva a povinnosti ná-
jomcu. Nájomná zmluva na prená-
jom bytu sa uzatvára najviac na tri 
roky s následnou možnosťou opako-
vaného uzatvorenia nájomnej zmlu-
vy. Prenajímateľ opakovane uzatvorí 
nájomnú zmluvu s tým nájomcom,  
ktorý aj naďalej spĺňa podmienky na 
prenájom bytu, čo opakovane musí 
preukázať hodnovernými doklad-
mi. Zároveň nájomca musí byt uží-
vať v súlade s domovým poriadkom 
a riadne si plniť povinnosti vyplýva-
júce z nájmu bytu a to hlavne riadne 
platiť nájomné, poplatky za služby 
súvisiace s nájmom bytu a prípadné 
nedoplatky z vyúčtovania za užíva-
nie bytu.
Pri nájme bytov postavených s pod-
porou štátu a z úveru si prenajíma-
teľ uplatňuje právo požadovať pred 
podpisom nájomnej zmluvy zlože-
nie finančnej zábezpeky vo výške 
trojmesačného nájomného vopred. 
Táto zostáva na účte prenajímateľa 
a v prípade ukončenia nájmu bytu, 

ak na byte nebude evidovaný dlh, sa 
vráti nájomcovi.
Každý nájomca bytu je povinný pra-
videlne a plnej výške platiť dohodnu-
té nájomné. Ak na nájomnom vznik-
ne dlh, prenajímateľ a správca bytu 
nie je povinný vykonávať údržbu a 
opravy  bytu u takéhoto nájomcu a 
omeškané nájomné spolu s ukon-
čením nájmu a vyprataním  bytu si 
môže uplatniť na príslušnom súde.
Spoločnosť SimKor, s.r.o. v súčasnej 
dobe na svoje náklady rekonštruuje 
dva bývalé domovy mládeže na Pov-
razníku, kde má po rekonštrukcii 
vzniknúť 88 nájomných bytov. Tie-
to byty sa zmluvou o budúcej kúp-
nej zmluve zaviazalo Mesto Banská 
Štiavnica po ich dokončení odkúpiť 
do svojho vlastníctva. Spoločnosť 
SimKor, s.r.o. oznámila primátorke 
mesta, že prvých 48 jedno a dvojiz-
bových bytov, vrátane prislúchajúcej 
infraštruktúry, by malo byť ukonče-
ných do 30. novembra 2013. 
Bližšie informácie o VZN ako aj o 
nájomných bytoch na Povrazníku 
si môžu záujemcovia  vyžiadať na 
Mestskom úrade a taktiež si môžu 
žiadosti o nájomný byt na Povrazní-
ku podávať na Mestský úrad v Ban-
skej Štiavnici už teraz tak, aby do 
doby, kedy mesto získa dispozičné 
právo na nakladanie s týmito bytmi, 
boli všetky potrebné údaje k žiados-
ti o prenájom bytu spracované a po-
súdené príslušnou komisiou.   
VZN Mesta Banská Štiavnica č. 
5/2013 o prideľovaní a hospodárení s 
nájomným bytmi vo vlastníctve Mes-
ta je zverejnené na internetovej strán-
ke mesta: www.banskastiavnica.sk. 

Oľga Nigríniová, 
MsÚ odd. právne 
a správy majetku

Nové VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica

Mestské nájomné byty na sídlisku Drieňová  foto Ján Petrík
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SPŠ Samuela Mikovíniho 
v B. Štiavnici vystavuje v 
Maďarsku

Slovo je sila. Zafixované v písme 
získava nevypočítateľnú a nepred-
vídanú moc nad ľudským mysle-
ním a fantáziou, vládne nad časom 
aj priestorom.   
Jan Parandowski : Alchýmia slova
20. októbra sa malá výprava zo 
SPŠ Samuela Mikovíniho zúčast-
nila vernisáže VIII. Bienále Kni-
ha ako objekt v barokovom Ráday 
kaštieli v mestečku Pécel neďaleko 
Budapešti.
 Umelecký odbor Konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo so zameraním na 
papier, knižné väzby a staré tlače 
je spoľahlivou stálicou medzi ume-
leckými odbormi našej školy, prvý 
a najstarší, ktorý má  na Slovensku 
ojedinelé postavenie.
Boli sme poctení, keď nás oslovila 
maďarská strana so zámerom vy-
staviť práce našich študentov na 
prestížnom VIII. Bienále.
17. októbra kolegovia - výtvarní-
ci nainštalovali reprezentatívnu 
ukážku prác študentov - konzervá-
torov.  Romantický Ráday kaštieľ s 
neromantickým osudom počas so-
cializmu nadšenci pomaly prebú-
dzajú k životu.
Odkryté fresky, staré okenice a 
hrubé murivo zvláštne korešpon-
dovali s vystavenými exponátmi.
SPŠ Samuela Mikovíniho predsta-
vila : kópie kníh - voľné parafrázy 
inšpirované dobovými knižnými 
väzbami (od gotiky, cez renesan-
ciu po baroko), knižné väzby na 
francúzsky a nemecký spôsob, Ka-
rolínsky viaczložkový kódex. Po-
zoruhodnou je väzba podľa Bra-

dela, pre ktorú vyrobili študenti 
zošľachťovaný špeciálny ručný pa-
pier, či kópia japonskej väzby. Ďa-
lej sme vystavovali autorské knihy 
ako výtvarne spracované recyklá-
cie starých kníh do rôznych útva-
rov. Nepotrebné knihy dostali 
druhú šancu a zapôsobili na náv-
števníkov Bienále. Kópie historic-
kých listín vytvárajú študenti na 
predmete kaligrafia, pritom pra-
cujú s originálnym materiálom /
pergamen, ručný papier i plátkové 
zlato/. Pri tvorbe kópií na ručnom 
papieri sa nesmú pomýliť, preto-
že chyba sa už nedá odstrániť. Pri 
kópiách na pergamene sa chybička 
dá jemne vyškrabať. Práca s plát-
kovým zlatom patrí k náročným 
technikám a približuje kópiu čo 
najvernejšie k originálu.
Súčasťou našej prezentácie boli i 
panely s abecedou s využitím fan-

tázie na tému drak a rozprávkové 
príšerky, ktoré vytvorili propagač-
né výtvarníčky. 
Slávnostné otvorenie výstavy sa 
konalo v jedinečnej atmosfére za-
padajúcich slnečných lúčov, ktoré 
vytvorili magické spektrum. Vir-
tuózny výkon klaviristky a flau-
tistky uviedol príhovory kurátorky 
výstavy, výtvarného kritika, riadi-
teľa našej školy Ing. Jána Totkovi-
ča a primátora mesta Pécel. 
Pre nás boli cenné slová chvá-
ly, ktorými rečníci nešetrili. Naj-
viac superlatívov sme počuli z úst 
najpovolanejších - od pána Feledy 
Balázsa, ktorý je výtvarným kriti-
kom. Bol unesený, keď sa dozvedel, 
že autormi vystavených exponátov 
v "našej" sále sú stredoškoláci a nie 
profesionáli. Ocenil výnimočnosť 
kópií, vyzdvihol kvalitnú prácu a 
odbornosť pedagógov, ktorí vedú 
študentov (my dopĺňame ich mená 
: Mgr. R. Blaho, Ing. Ľ. Šlauka, Ing. 
arch. I. Hrušovský, Mgr. art. I. Slo-
venčák). Najväčšie nadšenie v ňom 
vyvolali knihy ako objekty tým, že 
umelecky vyzdvihli prachom za-
padnuté staré knihy. 
Pestrú paletu exponátov od tapisé-
rií, cez keramiku a grafiky, po kni-
hy ako objekty od renomovaných 
výtvarníkov z celého Maďarska 
si môžu návštevníci vychutnať do 
10. decembra. 
 Aj primátor mesta bol nadšený s 
možnosťami  spolupráce v ume-
leckej oblasti. Našu školu príleži-
tosť konfrontovať práce študentov 
s profesionálmi na medzinárodnej 
úrovni utvrdila v presvedčení, že 
učitelia a študenti odvádzajú nao-
zaj kvalitnú prácu . 

Beata Chrienová

VIII. Bienále Kniha ako objektV krajine 
Rozprávkovo
29. októbra 2013 ožil Obecný 
úrad v Banskom Studenci det-
ským šantením, ktoré po 17. ho-
dine utíchlo, pretože sme sa pre-
miestnili do čarovnej krajiny 
Rozprávkovo. Nadviazali sme na 
predošlý deň, ktorý bol v celej Eu-
rópe zasvätený knihám a knižni-
ciam. A čo sme čítali ? Vybrali sme 
básničky, riekanky a rozprávky z 
pera slovenských autorov. K slo-
vu sa dostal Osmijanko, Danka a 
Janka, Kubko a Maťko a nechý-
bali ani vtipné básničky Danie-
la Heviera i Jána Navrátila . Deti 
mohli prísť oblečené do kostý-
mu obľúbenej rozprávkovej po-
stavičky . Najprv čítali veľké tety: 
A. Babiaková, A.Vantechová a 
B.Chrienová, ale ako výborné re-
citátorky sa predstavili Emka 
Melicherčíková a Bibka Macko-
vá. Veľmi pekné boli reakcie detí 
po prečítaní knihy Všetky deti sú 
dobré, v ktorej sa deti z celého Slo-
venska vyznali zo svojej nezištnej 
pomoci svojim kamarátom a rodi-
ne. Jeden cez druhého vyťahova-
li často úsmevné historky o tom, 
ako a komu  pomáhajú. 
Pani starostka pripravila malé po-
hostenie, ktoré prišlo vhod, pre-
tože nás čakal presun do neďa-
lekého kostola. Plameňom sviec 
osvetlený kostol pôsobil magicky. 
Modlitbičky Milana Rúfusa v pre-
cítenom podaní Emky a Bibky za-
pôsobili veľmi emotívne a mamič-
ky mali aj slzy v oku.
Mňa ako knihovníčku obecnej 
knižnice potešilo , že deti nielen 
radi počúvajú, ale ešte stále aj čí-
tajú, veď všetky vystavené knihy 
sa ihneď rozchytali. 

Beata Chrienová

Členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Banskej Štiavnici od 
31.9 2013 do 3.10.2013 vykonáva-
li vo večerných hodinách protipo-
žiarnu asistenčnú hliadku cinto-
rínov. Dňa 31.9. (štvrtok) 2013 o 
19.00 hod vznikol požiar v cintorí-
ne Frauenberg na hrobe akad. ma-
liara Jozefa Kollára. Pri požiari bol 
obhorený aj kamenný podstavec, 
na ktorom bola pôvodne osadená 
bronzová busta, ktorú vandali pred 
rokmi ukradli a rozpílili na niekoľ-

ko kusov. Požiar likvidovali naši 
mladí hasiči pri DHZ B. Štiavnica. 
Jakub Volfinav, Ľudo Weis, Bar-
borka Sombathyová, Matúš Mózer, 
Michal Šimko, Miro Židik. Touto 
cestou Vám ďakujem  za zásah pri 
tomto požiari, ktorým ste ochránili 
ostatné hroby. Veru, treba si dávať 
pozor, keď kladieme sviečky me-
dzi čačinu, odtiaľ sa chytil aj strom-
ček. Ďakujeme aj susede Vierke za 
poskytnutie vody na požiar. Hasič-
ská služba na cintorínoch pokračo-

vala aj  v piatok a v sobotu do 17.30 
hod. za asistencie členov DHZ: Vla-
dimíra Popraca, Ing. Vladimíra Ko-
tillu, Júlii Popracovej, Pavla Popra-
ca, Danke Ozankovej. V sobotu 
2.11.2013 o 18.00 hod. nás vy-
striedali členovia:  Patrik Dobrota, 
Martin Komorník, Juraj Zadube-
nec a Lukáš Komorník. Asistenčnú 
poriadkovú službu na cintorínoch 
mali aj inšpektori MP a príslušníci 
OO PZ Banská Štiavnica.

 Vladimír Poprac

Hrob Jozefa Kollára v plameňoch
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Spomienka
Dňa 
6.11.2013 
uplynul rok, 
čo nás opus-
til vo veku 
nedožitých 
90 rokov Ján Šlepecký. 
Hoci si od nás navždy od-
išiel, stále žiješ v našich 
srdciach. S úctou a láskou 
si naňho spomína manžel-
ka Helena a syn Tibor s ro-
dinou. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo-
mienku. 

Poďakovanie
SZZ – Základná organizácia Šteful-
tov ďakuje sponzorom, ktorí prispeli 
k úspešnému uskutočneniu výstavy 
ovocia a zeleniny: Píla Rybníky – Ing. 
Ďuriga R., Combnin, s.r.o., Mesto 
Banská Štiavnica, SimKor, s.r.o., 
p. Pál M., p. Barák L., p. Tulipán, p. 
Palovič S., p. Adamská T., p. Adam-
ský M., p. Mičura Š., Lekáreň Helios 
pod poštou, p. Holub – H-service, p. 
Cengel – Foto-Cengel, p. Zelenčá-
ková – Potraviny Euro, p. Martyká-
nová – Drogéria, SLTL – Tisíc drob-
ností, p. Pavúková J., SVP, š.p. BŠ, 
p. Luptáková – Requiem, p. Kuruc – 
Arlek, kvetinárstvo p. Müllerová, p. 
Blahút – Farby-laky, Gizka, Supre-
mus, p. Bereň – Remeslo, p. Debnár 
P., p. Marková K., Anriett – Kozme-
tický salón, p. Jarabeková M. – Pedi-
kúra, p. Švidroňová Z.- Masáže, p. 
Zimmermann – Mebr, Vôňa Nos-
talgia, p. Čierny M. – Black M, Dia-
na – Poľovnícke potreby, p. Hollá A., 
Nábytok Mudrák, Reštaurácia Ka-
chelman, Kami – p. Karabelly, Opti-
ka pod poštou, p. Bernát J., Zmrzli-
na oproti T-Com, Guapa, Obuv – p. 
Roch, Helmedika, p. Drbohlavová 
– Kniha, p. Antalová – Ovocie-zele-
nina, p. Havalda P. – Papierníctvo, 
IMO Elektro p. Mojžiš J., p. Mojžiš 
B., p. Fáber M.

Slovenské banské múzeum 
realizuje najmä v letných 
mesiacoch viaceré archeolo-
gické výskumy (Staré mesto – 
Glanzenberg, rekonštruované 
objekty v Mestskej pamiat-
kovej rezervácii, sledovanie 
rýh pre inžinierske siete...).

 Z podnetu V. Göndöčovej – za-
nietenej záujemkyne o históriu 
Štiavnických Baní – sa uskutočnil 
archeologický výskum SBM v ro-
koch 2012 – 2013 v tejto obci, a to 
v miestach jej pozemku, ale aj obce 
Štiavnické Bane. Jeho cieľom bolo 
zachytiť líniu opevnenia a najmä 
lokalizácie bašty v línii opevnenia, 
ktoré sú zobrazené na historických 
pohľadoch na dnešnú obec v 17. – 
18. storočí. Na východnej zadnej 
strane dnes stojaceho tzv. Kozlov-

ho domu možno pozorovať „od-
rezané“ murivo, vykazujúce prv-
ky opevnenia, ktoré smeruje na 
východ. V súčasnosti tieto mies-
ta predstavujú prístupové scho-
dy k súkromným nehnuteľnos-
tiam, ale aj obce. Práve svahovitý 
terén s blízkou terasou pri nehnu-
teľnostiach V. Göndöčovej a J. Bu-
čeka priniesol v roku 2013 pozitív-
ne výsledky vďaka archeologickým 
sondám. 

Dnešná línia betónových scho-
dov (vložené kocky) kopíruje lí-
niu bývalého murovaného opev-
nenia. V roku 2013 sa umiestnili 
okolo týchto schodov archeolo-
gické sondy, ktoré priniesli zis-
tenie línie lícovaného muriva (lo-
mový kameň, spájaný maltou) o 
šírke 60 cm. Tento bol postave-
ný niekedy v 16. storočí, a to v 

súvislosti s ochranou pred turec-
kými vojenskými útokmi. Vedľa 
architektúr sa našlo veľké množ-
stvo keramického materiálu 17. 
– 19. storočia, ktoré súvisí so ži-
votom, ale i zánikom osídlenia v 
bezprostrednom okolí hradby. Na 
záver sezóny 2013 sa na terasy v 
blízkosti nehnuteľností V. Gön-
döčovej a J. Bučeka našli základy 
pravdepodobne vežovitej stavby, 
ku ktorej viedla línia spomenuté-
ho múru opevnenia. Hoci sa na-
šla len časť základov stavby (dĺž-
ka 1 m), vzhľadom na jej polohu 
(širšia terasa) a porovnanie grafic-
kých zobrazení 17. – 18. storočia 
z týchto miest Štiavnických Baní 
– možno predpokladať, že sa jed-
ná o doteraz nepoznanú lokalizá-
ciu fortifikačnej stavby 16. storo-
čia.  Jozef Labuda

Nález opevnenia zo 16. storočia 
v Štiavnických Baniach

25. október bol v Domove 
MÁRIE  v Banskej Štiavnici už 
od rána slávnostný. 

Okrem lákavých vôní z kuchyne 
všade vládol  tvorivý zhon - pri-
pravovala sa  výzdoba, dobroty 
na občerstvenie, ale aj účesy na-
šich  klientok.  V jedálni Základnej 
školy  Jozefa Kollára sme prestreli 
biele obrusy, ozdobili sme ich nád-
hernými farebnými listami z jesen-
ných stromov ,  ale aj výbornými 
zákuskami a už sme len čakali na 
hostí. Prišla primátorka mesta p. 
Nadežda  Babiaková, jej zástupca 
p. Dušan Lukačko, poslanec BBSK 
p. Marián Zimmermann, riaditeľ-
ka ZŠ p. Nadežda Sámel Dobrovi-
čová, zamestnanci  Domova MÁ-
RIE a postupne prichádzali aj naši 
hlavní hostia a oslávenci - seniori z 
Domova MÁRIE.  Oslavu Dňa se-
niora  sme začali príhovormi ria-
diteľky Domova MÁRIE a primá-
torky  mesta.  Veľký úspech mali 
žiaci zo ZŠ Maximiliána Hella zo 
Štiavnických Baní, ktorí prišli na-
šich seniorov pozdraviť aj s lietajú-
cimi dravcami. Páčilo sa aj  vystú-
penie detí  zo ZŠ Jozefa Kollára a 
dievčat zo súboru Texasky. Senio-
ri z Denného centra zo Štefultova 
a pán Jakubov so svojou harmoni-

kou vylepšili náladu všetkým prí-
tomným a veru niektorí sa dali aj 
do spevu a do tanca.
Takto veselo sme ukončili   toto 
krásne podujatie a už teraz roz-
mýšľame nad tým, aké prekvape-
nia pripravíme našim klientom v 
priebehu mesiaca úcty k starším v 
budúcom roku.

Vedenie Domova MÁRIE srdeč-
ne ďakuje pani Margite Kolláriko-
vej, Ing. Mariánovi Zimmerman-
novi,  Pivovaru Steiger Vyhne  a 
Občianskemu združeniu  SENIOR 
pri Domove MÁRIE za ich šted-
rosť, ktorou prispeli k spríjemne-
niu našej oslavy.

Domov Márie

Deň seniora v Domove Márie

Seniori v jedálni ZŠ J. Kollára  foto Archív Domov Márie

Čriepok

„Kto sa smeje nakoniec už je v kre-
matóriu.“ 

Ján Petrík
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Šípkový lekvár
Potrebujeme:
4 l šípok (zbierame len dozreté 
šípky), voda, cukor
Postup:
Plody šípok očistíme zo strany, 
kde je kvietok. Rozložíme ich na 
veľký plech a necháme zmäknúť 
(asi tak týždeň od zberu alebo po-
treby). Zmäknuté šípky preloží-
me do hrnca, podlejeme vodou 
tak, aby boli zakryté a rozvaríme 
na kašu. Po vychladnutí kašu pre-
tlačíme cez redšie sito (duršľok). 
Vzniknutá šťava je čiastočne zba-
vená šípkových zrniečok. Hmotu, 
ktorá ostane na site, nevyhadzu-
jeme, prilejeme do nej ešte 1 liter 
horúcej vody a znova prepasíruje-
me. Šťavu, ktorá nám vznikne (asi 
4 litre), musíme prepasírovať do 
tretice, aby sme ju zbavili malých 
chĺpkov zo šípok. Šťavu naberáme 
po naberačkách a cez veľmi husté 
sito ju krúživým pohybom pasíru-
jeme. Chĺpky ostanú na spodku 
naberačky, ktorú zakaždým umy-
jeme a pokračujeme, kým nepre-
pasírujeme všetku šťavu. Čistú 
šťavu odmeriame. Na každý liter 
pridáme 600 g cukru a necháme 
do druhého dňa stáť, aby sa cukor 
dobre rozpustil. Šťavu varíme po-
stupne, po vareškách (2-3 väčšie 
naberačky), v menšom hrnci. Hus-
tý lekvár plníme do pohárikov. 

Dobrú chuť!

SZZ Základná organizácia 
Štefultov – Banská Štiavnica 
uskutočnila v dňoch 26.- 27. 
októbra 2013 výstavu ovocia a 
zeleniny. 

Výstava sa uskutočnila v oprave-
ných priestoroch „ DOMU ZÁ-
HRADKÁROV „ v miestnej časti 
Štefultov, (bývalé priestory Pošty), 
ktoré ku dňu konania výstavy boli 
užívania schopné, vďaka mnohým  
odpracovaným brigádnickým hodi-
nám  členov spolku. Poďakovanie 
patrí  našim členom a priaznivcom 
za sponzorské dary s pomocou kto-
rých sa podarilo  budovu opraviť.
Na výstave bolo vystavovaných 157 
rôznych druhov ovocia , zeleniny a 
aranžmánov, vďaka 39  vystavovate-
ľom. Zaujímavosťou boli vypestované 
rôzne druhy papričiek, ktoré sa v na-
šich chladnejších podmienkach  ťažšie 
pestujú, pretože  pôvodom pochádza-
jú z Ameriky. Ďalším vystavovaným 
druhom, ktorý sa  pestuje  v našom re-
gióne boli  rôzne druhy tekvíc, ozdob-
ných i konzumných. Z iniciatívy J. 
Novotného bola vyhlásená súťaž „o 
tekvicu s váhou nad 50 kg“. Aj napriek 
nepriaznivým tohtoročným pestova-
teľským podmienkam jeden z vysta-
vovaných exponátov sa k tejto váhe 
priblížil - a to váhou 45 kg.

V hlavnej súťaži o najkrajšie jablko a 
hrušku nášho regiónu bolo celkovo 31 
exponátov , z toho 23 exponátov jabĺk 
a 8 exponátov hrušiek   Napriek ne-
priaznivému  tohtoročnému počasiu 
boli niektoré exponáty veľmi zaujíma-
vé a hodnotné.
Hodnotenie exponátov uskutoč-
nili odborníci z priateľských ZO z 
Kremnice a Pukanca
Jablko regiónu:
1. miesto Balažfy Maximilian  od-
roda Rubín
2. miesto Maruniak Jozef  odro-
da Rubín
3. miesto Blaškovičová Miriam  
odroda Rubinola
Hruška regiónu:

1. miesto Fáber Milan  odroda Na-
shiMischirátz
2.miesto Fáber Milan  odroda Lu-
casova
3. miesto Mojžiš Bohumír  odroda 
Lucasova
Výstavu  počas jej trvania navštívi-
lo a zároveň sa zapísalo do kroniky 
169 návštevníkov.
Rozsah výstavy v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom bol menší aj v 
menších priestoroch ale o to väčšie 
poďakovanie patrí  všetkým, kto-
rí ju pripravili, zúčastnili sa na nej, 
alebo akýmkoľvek iným spôsobom 
prispeli k jej vydarenému priebehu. 
S veľkým poďakovaním

Výbor ZO SZZ Štefultov BŠ

Výstava ovocia a zeleniny záhradkárov

Dňa 23. októbra 2013 sa na 
našej škole, Základnej škole 
Jozefa Horáka v Banskej 
Štiavnici, konala akcia s 
názvom „Deň Jablka“. 

Žiaci mali možnosť ochutnať jabĺč-
kové dobroty, ako sú koláče, ovocné 
šaláty, jablkovo-mrkvový šalát, muf-
finy a kompóty, kde hlavnou prísa-
dou bolo jablko. Súbežne prebiehala 
aj súťaž o najkrajšie, najzaujímavej-
šie a najchutnejšie jabĺčko, kde každý 
mohol svojim hlasom podporiť prá-
ve svojho favorita. A výtvory detí boli 
naozaj nádherné a kreatívne, takže 
bolo veľmi  ťažké vybrať tie  naj... Ví-
ťazi jednotlivých kategórií boli odme-
není diplomom a samozrejme slad-
kou odmenou. O výzdobu chodieb sa 
postarali jablkové práce našich šikov-
ných prvostupniarov. Žiaci z druhé-
ho stupňa vyrobili plagáty, pripra-
vili stoly, pomáhali pri obsluhovaní. 
Najväčšiu pozornosť si zaslúžilo 12 

kilové drevené jablko, ktoré vyrobi-
la Sofia Kačániová spolu so svojim 
šikovným ockom. O pôvode jabĺk a 
ich význame pre naše zdravie infor-
movala relácia v školskom rozhlase. 
Akcia bola ukončená ochutnávkou 
čerstvých jabĺk, ktoré sú pre náš or-
ganizmus najzdravšie. Za vydarený 
priebeh celej akcie by sme radi poďa-
kovali všetkým ochotným rodičom a 

učiteľom, ktorí sa do akcie zapojili. 
Úprimné poďakovanie patrí aj spon-
zorom p. Ernekovi za sladké odmeny 
pre deti, p. Blahútovi  za poskytnutie 
spotrebného tovaru a p. Kondekovi 
R. a p. Mojičkovi za štedrú nádielku 
chutných zdravých a krásnych jabĺk 
zo sadu vo Sv. Antone.

Ivaničová Eva, 
Zorvanová Patrícia

Deň Jablka na ZŠ Jozefa Horáka

Oznam
V zdravotnom stredisku MEDI-
FARM CENTRUM - Ul. energe-
tikov 1 na sídlisku Drieňová pri-
budli od 1.novembra noví lekári:
MUDr. Gemza Eduard - psychia-
ter, kontakt: 0905 630 490, or-
dinuje v stredu od 14:00-17:00. 
MUDr. Kminiaková Lucia - zubný 
lekár, kontakt: 045/6921161 ordi-
nuje nasledovne: Po: 7.30 - 14.30 
hod., Ut: 9.30 - 17.30 hod., St: 
7.30 - 14.30 hod., Št: 7.30 - 15.30 
hod., Pi: 7.30 - 12.30 hod.
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Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu myš, tričko a 
magnetku si výherca môže vyzdvih-
núť v predajni ALLCOM, Radničné 
nám. 11, B.Štiavnica. Správne zne-
nie krížovky z č.38/2013: „Jednou 
z chýb ľudského charakteru je, že 
každý chce budovať nové a nikto 
nechce udržiavať staré.“ Výher-
com sa stáva Ondrej Kuma, Baďan 
87, Banská Štiavnica. Srdečne bla-
hoželáme! Tento týždeň hráme o 
reproduktory, tričko a magnetku, 
ktoré nám do súťaže venovala fir-
ma ALLCOM, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica. V tajničke sa ukrýva vý-
rok R.H.Schullera: 
A., Nástroj na mlátenie obilia, zvrat-
né zámeno, Ivan, vezmi česky, poli-
cajt slangovo, žni,
B., 3.časť tajničky, 
C., Česká TV, meno speváčky Elefte 
Riadu, nadával česky, časť nervovej 
sústavy, mimozemšťan,   
D., Má meniny 18.8., svet po rusky, 
Frederika, spoluhlásky slova nard, 
opak dobra, ja po česky,
E., Iniciálky Chalupku, vrkoče, štát 
v USA, pokoj, predložka, 
F., Vedecký skr., Alžbeta, staršia 
česká skupina, holohumnica, pred-
ložka,  

G., Plošná mie-
ra, superstá-
rista Denis, 
Slovenská aka-
démia vied, 
otep, vyhrávaj,           
H., Šepkanie, 
súlad, Ingrid, 
pomôcka na 
hokej, akurát 
teraz,     
I., Erekcia čes-
ky, bór a dras-
lík, Okresné 
i n f o r m a č n é 
stredisko, fa-
lošný po ma-
ďarsky, pra-
chový snem,
J., Koniec tajničky, slovenské 
mesto,
K., Ofúka ma, posunula, súčet pe-
ňazí, vzduch grécky,
1., Vápnik, začiatok tajničky, 
vnútri, 
2., Organická zlúčenina, nástroj na 
štiepanie dreva, 5 v Ríme,   
3., Starší, český herec, listy zasta-
rane,      
4., Meno herca Penna, ruská rieka, 
zúčastni sa rokovania,  
5., Zámedzie, výzva, zn. technécia 

a berýlia,  
6., Tiež latinsky, Talian, stred slova 
neumí,      
7., Vydávajú spokojný zvuk (mač-
ky), bacha naopak, ruský súhlas,
8., Herpes, tanečná škola, získaj kú-
pou,  
9., Rozkazovala si vojakom, otec,         
10., Praotec obyv. Palestíny, patria-
ci Alane, vodík,        
11., Patriaca Milanovi, solmizačná 
slabika,        
12., Americký herec, zn. tona a me-
ter, vykúpenie,

13., Milodar, trel, Ťažký Stano - ini-
ciálky,
14., Šľachtic v Anglicku, obojživel-
ník, poistná životná udalosť skr., 
15., Drob, rev, zn. hodiniek,
16., Talizman, vyhrávala, 
17., Kufrík, zbavujú prachu,  
18., Citoslovce bedákania, obyvateľ 
Oravy, eman,
19., Existujú, 2.časť tajničky, kríže-
nec jednohrbej a dvojhrbej ťavy.
Pomôcky: Mnul, Aker, Penn, Enol, 
Pivec, Tcbe, Item, Lacho, Šalom, 
Enak, Ufón. Anna Rihová

kultúra

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

Pozývame vás na kultúrne podujatia
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REZERVÁCIE A BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 
 
kultura@pivovarerb.sk (  
 

 

REZERVÁCIE A BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 
 
kultura@pivovarerb.sk (  
 

30.11.2013 od 17:00 
hod v Kultúrnom cen-
tre mesta Banská 
Štiavnica /Klenbová 
miestnosť/

Nový filmový 
festival Snow 
film fest

Sneh, ľad, adrenalín. 
Štyri hodiny špičkových 
filmov na tému extrém-
ne lyžovanie, freeride, 
snowboarding, ľadole-
zenie, snowkite a ďalšie 
zimné šialenosti.
Vstupné:1€

Pripravili sme pre vás:
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Podvečer 2.11. 2013 sa galéria 
na Námestí sv. Trojice zaplnila 
hosťami vernisáže fotografa 
Yuriho Dojca „LAST FOLIO“. 

Otvorenia sa zúčastnil osobne aj au-
tor a producentka projektu Katya 
Krausová. Výstavu pripravili  Slo-
venské banské múzeum Banská 

Štiavnica v spolupráci s PaedDr. Be-
atou Nemcovou.
Autor sa narodil na Slovensku, ale v 
roku 1968 emigroval do kanadské-
ho Toronta, kde sa usadil a tvoril. 
Vyštudoval fotografiu na Ryerson 
University. Vďaka talentu a húžev-
natosti jeho ateliér získal významné 
medzinárodné renomé. Pracoval pre 

spoločnosti Apple, Kodak, GM, Por-
sche či Canon. Paralelne sa venoval 
vlastným umeleckým projektom. 
Výnimočný projekt LAST FOLIO 
prináša silné svedectvo o jednej z 
najväčších tragédií našej civilizácie 
-  o holokauste. V krehkých dielach 
Dojc zaznamenáva posledné frag-
menty, črepiny, torzá židovského 
kultúrneho dedičstva. Výstavu vi-
delo tisíce návštevníkov na oboch 
stranách Atlantiku. New York, Bru-
sel, Praha, Ottawa, Rím. Výstava z 
Banskej Štiavnice bude putovať do 
Moskvy.
Srdečne pozývame Štiavničanov a 
návštevníkov mesta do galérie na 
výnimočný umelecký zážitok. Vý-
stava potrvá do 31.1.2014, otvá-
racie hodiny pondelok – piatok od 
9.00 – 16.00 hod. V prípade záujmu 
mimo otváracích hodín galeria@mu-
zeumbs.sk, 045 692 05 35 

Iveta Chovanová
Foto: Lubo Lužina

Výstava významného fotografa 
Yuriho Dojca v Galérii Jozefa Kollára

Obrazová kniha Terra 
banensium patrí medzi 
najhodnotnejšie publikácie 
o Banskej Štiavnici mesta 
UNESCO. 

Už začiatkom tohto roka získala 
významné celoslovenské ocenenie 
1.miesto v súťaži Najkrajšia kniha 
o regiónoch Slovenska. Vďaka to-
muto úspechu putovala do zahra-
ničia. Koncom minulého mesiaca 
úspešne reprezentovala Slovensko 
na medzinárodnom veľtrhu kníh 
vo Frankfurte nad Mohanom, kto-
rý je najväčšou výstavou tohto dru-
hu na svete. O kvalite diela svedčí 
aj fakt, že autorsky sa na nej podie-
ľali odborníci na banícku tému v re-
gióne. Texty napísali Milan Durbák 
a Richard Kaňa a fotografie zhoto-
vili uznávaní fotografi, autori ob-
razových kníh o Slovensku Vlado 
Bárta a syn, ale aj banskoštiavnic-
ký fotograf Lubomír Lužina. Z 
tohto dôvodu, že obsah spĺňa ná-
ročné kritériá kvality, dielo podpo-
rilo aj Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky. Terra banensium je 
najstarším pomenovaním Banskej 
Štiavnice. V tomto diele je množ-
stvo unikátnych fotografií, ktoré 

sa nedajú nájsť v žiadnej inej štiav-
nickej publikácii. Napr. staré podo-
by Zigmundky, Maxšachty, Ondrej-
šachty, Františekšachty, Klingera, 
Piargu, Banskej Belej, Fricáka, taj-
chov Rozgrund a Červená studňa. 
Pozoruhodná je aj fotka podzemnej 
krypty kláštora v Štiavnických Ba-
niach s aušusníkmi nesúcimi zapá-
lené sviečky. Upútajú aj nevšedné 
letecké pohľady na Banskú Štiav-
nicu, Hodrušu, Sklené Teplice, Vy-
hne, Banský Studenec a Štiavnické 
Bane. Mená päťčlenného autorské-

ho kolektívu: Vladimír Bárta st., 
Milan Durbák, Richard Kaňa, Vla-
dimír Barta ml. a Lubomír Lužina 
sú zárukou kvalitného diela. Vďa-
ka nemu sa návštevníci medziná-
rodnej výstavy vo Frankfurte mohli 
dozvedieť o úžasnom meste ležia-
com kdesi v horách obďaleč vý-
chodnej hranice Európskej únie, 
ktoré hodno navštíviť a spoznávať. 
Kniha Terra banensium robí dobré 
meno a kvalitne propaguje mesto 
Banská Štiavnica na Slovensku, ale 
aj v zahraničí.  Zdroj: KFP SSN

Kniha o Štiavnici do sveta

Úspešný autorský kolektív  foto archív SSN

Kam v BŠ a okolí?
(7.11. - 16.11.)
7.11. Tvorivé dielne: Dievčenský 
svet ! Vyrábať sa budú sponky, 
brošničky a hlinené koráliky. 
Kaviareň Divná pani, vstup: 3 €, 
od 17:00.  
8.11. Kino: Vtedy na západe
ITA/USA, 1968, far., 166 min.  
Kino Akademik, 18:30, vstup 
2,50 €.
8.11. FuNkY HeAdS Koncert
Archanjel Caffe Bar, 20:00 
8.11. Friday Club Room 
Horúca clubová noc  s DJ Tullo, 
DJ Lukasss, DJ Josh-Co. Pražov-
ňa, 22:00.
9.11. Nu Spirit of Art Cafe/ feat 
Djs Eddy Ramich (HR) a Kinet 
(NuSpirit) Sviatok tanečnej scény, 
hosť večera Eddy Ramich - jeden z 
kľúčových postáv klubového živo-
ta v Zagrebe. Art Cafe, 20:00
10.11. Uvedenie knihy do života: 
Vyznanie generáciám. Slávnosť v 
obci Baďan, 11:00.  
10.11. Živá knižnica – Tri kni-
hy, tri osudy . Silné príbehy troch 
žien a beseda na tému: „Búranie 
rodových stereotypov“. Art Cafe, 
16:00 
10.11. Kino: V tieni vlkov - Zlatý 
poklad. ČSR, 1971, 55 min., vstup 
zdrama. Kino Akademik , 17:30. 
13./15.11. Dielnička v Kammer-
hofe: Košíky z pedigu. Kammer-
hof, 14:00 – 16:00.  Vstup: 4 - 8 €.
13.11. Autorské čítanie: Farby 
jesene pre milovníkov poézie a 
dobrého vína, k príležitosti  20. 
výročia Autorského klubu Sala-
mandra.  Vinocentrum Banská 
Štiavnica, 18:00, vstup voľný.
14.11. JESENNÝ KONCERT
ZUŠ, 15:30. 14.11. Tvorivé diel-
ne: Tvorenie z kuchyne. Obrázky 
zo šošovice, fazuľky  a cestovino-
vé náhrdelníky a náramky. Ka-
viareň Divná pani, vstup: 3 €, od 
17:00.  
14.11. Koncert: Urband. Zmes 
ruských piesní, jazzu, valčíku, 
tanga či blues. Art Cafe, 20:00 
15.11. Kino: Snehulienka - iný 
príbeh. Španielsko, 2012, (35 
mm),  104 min.  Kino Akademik, 
18:30, vstup 2,50 €.
16.11. Šansónový večer s... V. 
Horjánom, Z. Krónerovou, C. 
Kassaiom vznikol pod vedením 
Jozefa Bednárika. Divadlo Pivo-
varu ERB, 19:00, vstup 25 €. 
16.11. Funky night.
Hrá DJ Rozoberto. 
Archanjel Caffe Bar, 21:00.

Región Banská Štiavnica         
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História boja muža proti 
mužovi ja stará ako ľudstvo 
samé. 

 Štýly, ktoré sa líšia od jedného úze-
mia k druhému sa vyvíjali po celé 
dlhé generácie. Postupom času sa 
zápasenie začalo organizovať a vzni-
kali zložitejšie techniky. Jednotli-
vé štýly, ktoré sa osvedčili v bojoch 
na život a smrť sa postupne šíri-
li do všetkých kútov sveta , pričom 
sa rôzne modifikovali, menili vply-
vom miestnych tradícií a kultúrnych 
podmienok. V Ázii sa rozličné štýly 
boja stali umením, ktoré sa považo-
valo za štátne tajomstvo. Techniky 
boja boli utajované, aby ich nebolo 
možné zneužiť inou armádou, alebo 
štátom. V dnešnej dobe je potreba 
skutočných bojových umení rovna-
ká ako v minulosti. Náročný tréning 
systémom účinných cvikov, chvatov 
a techník vedie v konečnom dôsled-
ku cvičenca k osobnému fyzickému  
duševnému rastu a lepšiemu zade-
leniu do spoločnosti. Predstavujeme 
Vám sebaobranný systém Musado, 
ktorého korene siahajú hlboko do 
dejín kórejského polostrova, kde sa 
vyvíjalo nespočetnými bojmi o holý 

život a územne rozdelenie.   MUSA-
DO je sebaobranný systém vytvore-
ný pre potreby dnešnej doby, ktorý 
zachováva tradície a náuky pôvod-
ných ázijských bojových umení. Učí 
premáhať strach, bolesť, slabosť, 
ťažkosti života s cieľom toho, aby si 
cvičenec  uvedomil hodnotu svojho 
života a zdravia, ktoré má každý prá-
vo  chrániť.

MUSADO Military 
Combat Systém
Táto časť je určená pre výcvik ar-
mádnych alebo policajných zložiek. 
Je založená na pôvodnom prag-
matickom poslaní bojových ume-
ní – prežiť a zvíťaziť! Musado MCS 
je špecifický program, ktorý ma za 
úlohu naučiť kohokoľvek dostaču-
júcim potrebám sebaobrany, pre 
potreby dnešnej doby . Nie je to 
šport, kde sa získavajú medaile a 
sláva.  Nekladieme si za cieľ vycho-

vávať špičkových zápasníkov či zá-
vodníkov.  Musado MCS sa dá cha-
rakterizovať ako systém určený pre 
všetkých, ktorý sa chcú naučiť reál-
ne chrániť  svoje zdravie a život, bez 
rozdielu váhových kategorií, pohla-
via a prostredia v ktorom žijeme . 
Musado MCS je možné cvičiť na Slo-
vensku jedine tu v Banskej Štiavnici 
pod dohľadom certifikovaného in-
štruktora Musado MCS. 
Sme na Slovensku  oficiálne autori-
zovaná škola,od roku 2012, v kto-
rej sa vyučuje bojové umenie Musa-
do military combat systém. Výuka a 
všetky techniky obsiahnuté v tom-
to bojovom umení podliehajú a sú 
zahrnuté v osnovách a pravidlách 
World Musado Asociation (W.M.A), 
ktorej je súčasťou aj  naša škola .
Všetky ďaľšie informácie ohľadom 
tréningu a našej školy nájdete na 
našich webových stránkach 

 www. musado mcs.sk

MUSADO  - cesta bojovníka

 Klub Musado v Banskej Štiavnici foto archív Klubu Musado

Plavecký klub Banská Štiavnica sa 
zúčastnil 2. novembra 2013 v ru-
munskom meste Targu Mures pla-
veckých pretekov Concursul In-
ternational de Inot „Cupa H2O 
- Mures” si Memorialul „Toth Pall 
Jozsef” Editia XX.
Zúčastnili sa ho 3 plavci Plaveckého 
oddielu. Prinášame výsledky:
ŠIMON ERNEK  (2000)  100m voľ-
ný spôsob  01:08:77 
ŠIMON ERNEK  (2000)  100m znak 
1:19:14

ŠIMON ERNEK  (2000)  100m pr-
sia 01:29:65
ORSÁG DALIBOR DANIEL (1998) 
100m voľný spôsob  01:04:77
ORSÁG DALIBOR DANIEL (1998) 
100m prsia 01:17:47
ORSÁG DALIBOR DANIEL (1998) 
100m znak 01:13:89
MATEJ ERNEK (1998) 100m voľný 
spôsob 01:00:00
MATEJ ERNEK (1998) 100m znak 
01:10:91
MATEJ ERNEK (1998) 100m mo-

týlik 01:03:63
Touto cestou ďakujeme Mestu Ban-
ská Štiavnica za poskytnutie propa-
gačných materiálov, ktoré sme odo-
vzdali hostiteľskému klubu.

PK BŠ

Naši plavci na pretekoch
 v rumunskom Targu Mures

Víťazstvá LN 
TRADE
Stolný tenisti LN TRADE odohra-
li ďalšie 2 zápasy v 5. Lige. Naj-
prv po dobrom výkone vyhrali v 
Kremnici nad omladeným týmom 
Kremnica „C“ v pomere 15:3.
V nedeľu 3.10.2013 na domácich 
stoloch zdolali pred početnou di-
váckou kulisou po veľkom boji 
hráčov MTK Žarnovica „B“ 11:7. 
Veľkou oporou sa javí nová posi-
la Michal Buzalka, ktorý v posled-
ných troch zápasoch nestratil ani 
bod. Do zápasového diania už za-
siahol aj ďalší nový hráč Daniel 
Marko, ktorý získal 3 body.
Ďalší zápas odohrá mužstvo LN 
TRADE v nedeľu 9.11.2013 o 10:00 
na stoloch STK Horná Ždáňa.
Kremnica „C“ – LN TRADE  
3:15
Body za LN TRADE: štvorhry: 
Prokaj-Dobrovič/Buzalka-Marko
Dvojhry: Buzalka 4, Prokaj, Dob-
rovič a Marko po 3
LN TRADE – MTK Žarnovica 
„B“ 11:7
Body za LN TRADE: štvorhra: Se-
dilek-Prokaj
Dvojhry: Buzalka 4, Marko 3, Pro-
kaj 2, Sedilek 1
Touto cestou by sme ešte chceli 
poďakovať aj ďalším priaznivcom 
a sponzorom družstva. Štiavnic-
kému rodákovi, žijúcemu vo Zvo-
lene Jaroslavovi Branickému  za  
zaobstaranie nových dresov a ma-
jiteľke obchodíka „Vôňa nostalgie“ 
pani Markovej. Ján Sedilek

Jesenný turnaj 
vo florbale
Centrum voľného času v B. Štiav-
nici v rámci projektu Drieňová 
mládeži, uskutoční  turnaj vo flor-
bale pre vekové kategórie: Žiaci I. 
stupňa – koedukované družstvo, 
žiaci II. stupňa, žiačky II. stup-
ňa a mládež vo veku od 15 – 25 
rokov. Turnaj sa uskutoční dňa 
9.11.2013 v ZŠ J. Kollára, ul. L. 
Svobodu 40 (zadný vchod do te-
locvične). Prezentácia družstiev 
je od 8,30 – 9,00 hod. Hrá sa pod-
ľa platných pravidiel florbalu max. 
počet hráčov na ihrisku 4+1. Sú-
ťažné družstvá (max. počet 10 
hráčov v družstve) sa môžu prihlá-
siť do 5.11.2013 na tel.č.: 045/691 
16 26. Turnaj sa uskutoční za pod-
pory mesta B.Štiavnica.

Janka Machilová



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 
šéfredaktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, 
Vladimír Poprac, JUDr. Gejza Volfjazyková úprava: Mgr. Tatiana Protopopovásadzba a dizajn: Libor 

Chmelíčekadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 
045 6790388, 0918 688 850. Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská 
Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia 
si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie 
a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. 
Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s názorom redakcie. e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk © Redakcia Štiavnických novín

12 číslo 40 • 7. november 2013
sn@banskastiavnica.skInzercIa

služby

inzercia

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

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

Predám originálne prerobený  �
3-izbový byt na Ulici mierová. Cena 
45 000,-€, tel.č.: 0948 100 727

Prenajmem 2-izbový byt na Drie- �
ňovej, tel.č.: 0904 255 972

Predám 2-izbový byt v BŠ, tel.č.:  �
0903 069 735

Prenajmem 2-izbový prerobený,  �
zariadený byt na Križovatke v BŠ, 
nájomné 200,-€ + energie, tel.č.: 
0918 304 969

Dám do prenájmu obchodné  �
priestory na Ul. A. Kmeťa 2, pri 
VÚB banke, tel.č.: 0911 828 382

Vymením veľký 2-izbový byt teh- �
lový (100 m²) za taký istý v B.Bystr-
ici, tel.č.: 0908 535 197

Hľadám menší byt alebo dom na pre- �
nájom v Banskej Štiavnici. Preferencia 
staré mesto, tel.č.: 0918 152 564 

Rodina hľadá podnájom v BŠ  �
(okrem Drieňovej), tel.č: 0908 324 
061, 0905 548 610

Prenajmem zrekonštruovanú ga- �
ráž na Železničiarskej ul. (Stará sta-
nica), tel.č.: 0902 189 769

Dovoz dreva – suché štiepané, palety,  �
brikety, dovoz zo stavebnín, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

Predám auto Fiat Brava 1.6 ben- �
zín, rok výr.1996, červené,  cena do-
hodou, tel.č.: 0902 215 691

Pôžičky pre zamestnaných, živnost- �
níkov, dôchodcov, ženy na materskej, 
tel.č.: 0911 868 121 

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

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

SAD, Zvolen, pracovisko B.Štiavnica  �
ponúka: predaj motorovej nafty, Po-
Pi 6:00 -14:00, parkovanie pre náklad-
né autá, autobusy, možnosť prenájmu 

reality

práca
Spoločnosť SEDAČKY, s.r.o., Tabako- �

vá 1, prijme do zamestnania stolárov. 
Bližšie info: Bohumír Zvrškovec, tel.č.: 
0903 405 900

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

MASÁŽE 
na Dolnej 6/a v BŠ

ponúkajú: rôzne Druhy 
liečebných a relaxačných 

masáží. stavte na 
kvalitu a tradíciu.

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

kancelárskych a garážových priestorov. 
Areál je monitorovaný kamerovým sys-
témom + strážna služba od 14:00 do 
6:00. Info na tel.č.: 045/681 20 01, 692 
12 45, 0911 010 487

Pôžičky pre všetkých, tel.č.: 0948  �
023 299

Prijímam objednávky na hovädzinu z  �
domáceho chovu, tel.č.: 0908 531 348

Poďakovanie
Milý p. Čierny – majiteľ Pizzérie 

Black M! Chcem sa vám veľmi pekne 
poďakovať za perfektne prevedenú 
akciu „Pizza BŠ“ v sobotu 19.10.2013. 
Pizza bola výborná, obsluha  milá a 
mimoriadne trpezlivá, všetky deti 
aj dospelí najedení a spokojní. Všet-

ko sme stíhali presne podľa časového 
harmonogramu. Ospravedlňujeme 
sa, ak sme urobili väčší hluk a chaos 
pri bare. Decká mali z vášho podni-
ku veľký zážitok. „V takej malej rešta-
urácii bar aj zákusky“ a absolútne boli 
mimo z ceny pizze! Kým ešte vládali 
rozprávať pri pešom výstupe na Čer-
venú studňu, vypytovali sa ma, či som 

ja ešte niečo doplácala a ako je možné, 
že v ZH stojí rovnako veľká a ani nie 
tak dobrá aspoň 4 Eurá? Boli z toho 
fakt v úžase a priznám sa, ja tiež. Po-
ďakovanie patrí aj Beate za perfektný 
tip. Takže ešte raz ďakujem za všetko 
a teším sa na ďalší výlet do Štiavnice. 
Určite sa obrátim znovu na vás. Pra-
jem krásny deň.  M.P.  


