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InzercIa

Do 2.kola volieb do VÚC 
na post predsedu postúpil 
Vladimír  Maňka a Marian 
Kotleba.

V sobotu 9.11.2013 sa na Sloven-
sku konali voľby do orgánov samo-
správnych krajov. V našom kraji sme 
si volili predsedu a poslancov do za-
stupiteľstva Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja. Voliči si vo vo-
lebnom obvode č.2 – okres Banská 
Štiavnica mohli vybrať z 11 kandidá-
tov na predsedu a z 8 kandidátov na 
poslanca BBSK. Volebné  miestnos-
ti v našom okrese boli otvorené od 
7:00 do 22:00 hod.. V meste Banská 

Štiavnica sme volili v 10 volebných 
okrskoch. Volebná účasť v BBSK 
bola najvyššia spomedzi všetkých 
samosprávnych krajov Slovenska, 
t.j. 24,59%. V okrese Banská Štiav-
nica dosiahla účasť 25,58% a v sa-
motnom meste Banská Štiavnica až 
25,60%, čo je podstatne viac ako ce-
loslovenský priemer 20,11%. S naj-
vyšším počtom hlasov 1 817 bola 
za okres Banská Štiavnica zvolená 
za poslankyňu zastupiteľstva BBSK 
súčasná primátorka nášho mesta 
Nadežda Babiaková. Na 2. mieste 
skončil Ondrej Binder s 560 hlasmi 
a 3. miesto získala Helena Koťová s 
277 hlasmi.   

Voľby do VÚC 2013  Zdroj internet

•3.str.

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

Výsledky volieb do BBSK 

Vážení spoluobčania! 

Dovoľujem si poďakovať Vám 
všetkým, ktorí ste prišli odovzdať 
svoje hlasy vo voľbách do Bansko-
bystrického samosprávneho kraja, 
zvlášť však čo najúprimnejšie ďa-
kujem tým, ktorí odovzdali svoj 
hlas mne, ako kandidátke na po-
slankyňu do zastupiteľstva Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja za náš okres. 
Bola som a to nielen ja naozaj milo 

prekvapená počtom hlasov, ktoré 
som vo voľbách získala. Svedčí to o 
absolútnej dôvere mnohých obyva-
teľov nášho mesta i okresu voči mne. 
Dôveru za dôveru. Chcem vás preto 
v tejto súvislosti všetkých, ktorí ste 
mi dali vo voľbách svoj hlas, ale aj 
všetkých, ktorí ste mi akýmkoľvek 
spôsobom pomohli dopracovať sa k 
tomuto víťazstvu ubezpečiť, že v na-
stávajúcom štvorročnom funkčnom 
období vašu dôveru nesklamem. 
Funkcia poslankyne zastupiteľstva  

Banskobystrického samosprávne-
ho kraja ako jedinej reprezentantky 
celého nášho okresu je mimoriadne 
dôležitá, vzhľadom na kompeten-
cie, ktoré má Banskobystrický sa-
mosprávny kraj. Dôverne poznám 
nielen zložitú problematiku nášho 
mesta, ale aj celého okresu a v rám-
ci kompetencií Banskobystrického 
samosprávneho kraja sa bude po-
čas celého funkčného obdobia sna-
žiť riešiť aj tie najakútnejšie prob-
lémy. •3.str.

Poďakovanie primátorky nášho mesta
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z programu
primátorky

11.11.
Uskutočnilo sa pracovné stret- �
nutie, ktorého účelom bolo 
oboznámenie podnikateľských 
subjektov s materiálom pre 
Slovenskú agentúru pre rozvoj 
investícií a obchodu.
Pracovné rokovanie k Rudným  �
baniam, š. p.   
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.   
12. 11.
Príprava a organizačné zabez- �
pečenie pripravovaného pod-
ujatia spojeného s odovzdáva-
ním Ceny za vedu a výskum 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 
Posledná rozlúčka s občiankou  �
nášho mesta Júliou Sikulovou.
Účasť na 10. ročníku podujatia  �
Od  srdca k srdcu.
Účasť na zasadnutí Ban- �
skoštiavnicko - hodrušského 
baníckeho spolku pri príležitos-
ti životného jubilea Ing. Jozefa 
Karabellyho.   13. 11.
Zasadnutie Riadiacej skupiny  �
lokality svetového dedičstva 
UNESCO "Historické mesto 
Banská Štiavnica a technické 
pamiatky v jeho okolí". 
Príprava rozpočtu.   �
14. 11.
Zasadnutie Výboru pre otázky  �
zamestnanosti pri Úrade prá-
ce, soc. vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici. 
Účasť na podujatí Dni Andreja  �
Kmeťa, ktoré organizuje Gym-
názium A. Kmeťa v Banskej 
Štiavnici.    
15. 11.
Príprava rozpočtu.  �
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Dňa 23. novembra 2013 sa uskutoč-
ní 2. kolo volieb nového predsedu 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja. Do 2. kola postúpili dvaja 
kandidáti s najväčším počtom hla-
sov - Vladimír Maňka - 49,47 %, 
ktorý kandidoval za stranu SMER-
SD a KDH a Marián Kotleba - 20,30 
%, ktorý kandidoval za  Ľudovú stra-
nu - Naše Slovensko. 23. novembra 
bude zvolený za nového predsedu 
ten kandidát, ktorý získa väčší počet 
hlasov. Radi by sme v tejto súvislos-
ti sa obrátili na všetkých potenciál-
nych voličov nášho mesta i okresu a 
zdôraznili nielen potrebu maximál-
nej účasti aj v týchto voľbách, ale aj 
to, aby ich rozhodnutie bolo v súvis-
losti s ďalším rozvojom nášho mes-
ta i okresu správne. Obidvaja už celý 
rad rokov veľmi úzko spolupracu-
jeme s Vladimírom Maňkom, kto-
rý neraz výrazným spôsobom pre-
ukázal mimoriadne účinnú pomoc 
nášmu mestu vo všetkých funkci-
ách, v ktorých doteraz pôsobil, či už 
ako poslanec NR SR a doteraz aj ako 
europoslanec a predseda Bansko-
bystrického samosprávneho kraja. 
Dôverne pozná celú problematiku 
nášho mesta i okresu, čo je základ-

ný predpoklad úspešného výkonu 
funkcie predsedu Banskobystric-
kého samosprávneho kraja. Vďa-
ka jeho priamej zainteresovanosti 
sa dosiahli viaceré výrazné úspechy 
v našom okrese v oblasti školstva, 
sociálnych služieb, dopravy aj do-
pravnej infraštruktúry, v čom tre-
ba kontinuitne pokračovať s abso-
lútnou znalosťou problematiky, ale 
súčasne aj s pre prepojením na vlá-
du SR, príslušné ministerstvá, ale aj 
na Európsku úniu. Vladimír Maň-
ka je podpredsedom vládnej strany 
SMER - SD, z ktorého postu môže 
aj v nasledujúcom funkčnom obdo-
bí zabezpečovať plnenie aj tých naj-
zložitejších úloh vyplývajúcich z po-
trieb ďalšieho rozvoja nášho mesta i 
okresu. Ako europoslanec môže tak 
ako doteraz mimoriadne výrazným 
spôsobom ovplyvňovať aj prideľo-
vanie tak prepotrebných eurofon-
dov pre naše mesto, región i obce 
nášho okresu. 
Vážení spoluobčania, vážení občania 
nášho mesta i okresu, sme presved-
čení, že Vaše rozhodovanie v 2. kole 
volieb nového predsedu Banskobys-
trického samosprávneho kraja bude 
jednoznačné a dáte svoj hlas dote-

rajšiemu predsedovi Banskobystric-
kého samosprávneho kraja, euro-
poslancovi a podpredsedovi strany 
SMER - SD Vladimírovi Maňkovi. 
Jeho zvolením za nového predsedu 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja získa náš kraj, naše mesto i náš 
okres ako aj jeho obyvatelia.
Veríme vo Vaše pochopenie, za čo 
Vám už vopred vyslovujeme čo naj-
úprimnejšie poďakovanie.
Ing. Marian Zimmermann, 
doterajší poslanec zastupiteľstva  
Banskobystrického samosprávneho 
kraja a predseda okresnej organizá-
cie strany SMER - SD
Mgr. Nadežda Babiaková, no-
vozvolená poslankyňa Banskobys-
trického samosprávneho kraja a pri-
mátorka mesta 

Výzva pre voličov

Vážení spoluobčania, vážení voliči!      
9. novembra 2013 sa uskutočni-
li voľby do Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja. Doteraz som 
poslanca zastupiteľstva Bansko-
bystrického samosprávneho kra-
ja za celý náš okres zastával ja. Po 
zrelom uvážení som sa rozhodol v 
týchto voľbách už nekandidovať 
a celá okresná organizácia strany 
SMER-SD sa rozhodla kandidovať 
na túto funkciu Mgr. Nadeždu Ba-
biakovú, primátorku nášho mesta. 
Som úprimne rád, že do tejto funk-
cie bola zvolaná s absolútnou pre-

vahou. Využívam túto príležitosť a 
čo najúprimnejšie jej blahoželám k 
zvoleniu nielen v mojom mene, ale 
aj v mene celej okresnej organizácie 
strany SMER-SD a chcem ju ubez-
pečiť o maximálnej podpore počas 
celého nadchádzajúceho 4-ročného 
funkčného obdobia.   
9. novembra sme volili aj nového 
predsedu Banskobystrického samo-
správneho kraja. Len niekoľko de-
satín percenta chýbalo k tomu, aby 
bol opäť zvolený doterajší predseda 
Vladimír Maňka. Dňa 23. novem-
bra sa v tejto súvislosti uskutoční 2. 
kolo volieb nového predsedu Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja. Môj kandidát ako aj kandidát 
celej okresnej organizácie strany 
SMER-SD v prvom kole volieb bol 
a aj v druhom kole volieb bude Vla-
dimír Maňka. Pevne verím, že tak, 
ako v prvom kole volieb všetci ob-
čania nášho mesta i okresu pristú-
pia s pocitom maximálnej občian-
skej zodpovednosti k volebným 
schránkam a dajú svoj hlas Vladi-
mírovi Maňkovi. Výsledkami svo-

jej práce presvedčil prevažnú väčši-
nu obyvateľov nielen nášho kraja, 
ale aj nášho mesta a okresu čo je 
zárukou úspešného kontinuitné-
ho vykonávania funkcie predsedu 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja aj v nasledujúcom funkč-
nom období.
Nakoniec mi dovoľte, aby som čo 
najúprimnejšie poďakoval všetkým 
tým obyvateľom nášho mesta i ce-
lého okresu, s ktorými som doteraz 
spolupracoval ako poslanec zastu-
piteľstva Banskobystrického samo-
správneho kraja, v prospech ďalšie-
ho rozvoja nášho mesta i okresu. 
Pevne verím, že v intenciách tejto 
spolupráce budete pokračovať aj v 
nadchádzajúcom funkčnom obdo-
bí s novozvolenou poslankyňou za-
stupiteľstva Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja Mgr. Nadeždou 
Babiakovou.     
Ing. Marian Zimmermann, do-
terajší poslanec Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja a pred-
seda okresnej organizácie strany 
SMER-SD

Poďakovanie

Doplnenie informácie
V 39. čísle ŠN bolo uverejnené po-
ďakovanie primátorky mesta dlho-
ročným účastníkom Banskoštiav-
nického Salamandra za to, že 
reprezentovali v kostýmoch vybra-
ných postáv Mesto Banská Štiavni-
ca na slávnostnom vyhlásení prvkov 
zapísaných do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska, ktoré sa usku-
točnilo dňa 24. 10. 2013 v Bratisla-
ve. Touto cestou by sme sa za účinko-
vanie radi poďakovali aj p. Antonovi 
Gregussovi.                                          red
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Do 2. kola volieb na 
predsedu BBSK postúpili Vladi-
mír Maňka a Marian Kotleba. Vla-
dimírovi Maňkovi v okrese Ban-
ská Štiavnica odovzdalo svoj hlas 

1 492 voličov,druhý skončil Ľu-
dovít Kaník s počtom 801 hlasov 
a 3.miesto získal Marian Kotleba 
s počtom 514 hlasov. Celkové vý-
sledky volieb kandidátov na pred-

sedu a poslancov sú uvedené  v ta-
buľkách.2. kolo volieb na predsedu 
BBSK sa uskutoční na budúci týž-
deň v sobotu 23.11.2013 od 7:00 
– 22:00 hod. v tých istých voleb-

ných miestnostiach ako sa konalo 
1. kolo volieb. Využite aj vy svoje 
právo voliť a dajte svoj hlas vášmu 
kandidátovi. 

Michal Kríž

novInky

•1.str.

V tejto súvislosti chcem 
vás všetkých obyvateľov nášho 
mesta i okresu požiadať a čo naj-
vyššiu súčinnosť. Moje dvere 
budú pre vás všetkých obyvateľov 
mesta i okresu bez ohľadu na to 

či ste ma volili alebo nie a samo-
zrejme aj bez ohľadu na vašu po-
litickú príslušnosť vždy otvorené, 
aby som vaše oprávnené námety 
mohla tlmočiť a následne presa-
dzovať v zastupiteľstve Bansko-

bystrického samosprávneho kraja 
a samozrejme aj priamo u pred-
sedu Banskobystrického samo-
správneho kraja.
Pevne verím, že v takejto súčin-
nosti dosiahneme veľa z toho čo 

naše mesto i okres potrebuje.
Mgr. Nadežda Babiaková,
novozvolená poslankyňa zastupi-
teľstva Banskobystrického samo-
správneho kraja za okres Banská 
Štiavnica 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, 
aby som sa verejne prostredníctvom 
Štiavnických novín poďakovala sku-
pine dobrovoľníkov, ktorí bezplatne 
upravili a pripravili bežeckú lyžiar-
sku trať pred blížiacou sa zimnou se-
zónou. Skupina dobrovoľníkov na 
čele s pánom Jánom Pivarčim v zlo-
žení p. Rudolf Nečas, Jozef Šedivý, 

Ján Pivarč ml., Miloš Janovský, Ma-
rián Chladný, Ivan Chladný, Tama-
ra Nepšinská, Božena Výbochová, 
Peter Foltán, Roman Ciblík, Peter 
Pivarč, Ján Chrančok, Ivana Volčá-
ková, Miroslav Selecký, Tomáš Ma-
chil, Peter Ursíni, Ján Smolka, Peter 
Beňo, Daniel Pivarč sú ľudia, ktorí 
počas 11 dní odpracovali spolu 238 

hodín. Práca obsahovala opílenie 
stromov na trati, vyčistenie a celko-
vú úpravu. Zároveň ďakujem za po-
moc riaditeľovi spoločnosti Mestské 
lesy Banská Štiavnica s. r. o. Ing. J. 
Dudíkovi a majiteľovi firmy Combin 
Banská Štiavnica s.r.o. Ing. V. Gallo-
vi za bezplatné poskytnutie mecha-
nizmov. Osobne si túto pomoc veľ-

mi vážim a som hrdá na to, že sa mi 
potvrdilo to čo si myslím, že sú tu 
občania, ktorým záleží na veciach 
verejných a svojou prácou doká-
žu pomôcť samospráve a sú príkla-
dom svojim postojom k veciam ve-
rejným. Ďakujem.

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Výsledky volieb kandidátov na predsedu  Banskobystrického samosprávneho kraja v okrese Banská  Štiavnica

Meno a Priezvisko B. 
Štiav-
nica

Š. 
Bane

B. 
Belá

S.  
An-
ton

Pre-
nčov

B. Stu-
denec

Pod-
horie

Ba-
ďan

Po-
čú-
va-
dlo

Beluj V y -
s o -
ká

M o -
čiar

D e -
kýš

K o -
z e l -
ník

Ilija Spolu:

Ondrej Binder 153 15 35 43 16 3 12 12 3 2 4 16 12 11 11 348

Ladislav Fízik 17 1 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 28

Pavel Chovanec 5 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

Andrea Jenčíková 16 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 21

Ľudovít Kaník 564 41 23 43 19 20 31 3 8 4 5 4 16 4 16 801

Karol Konárik 50 7 11 13 4 3 4 2 4 1 0 1 2 0 3 105

Marian Kotleba 280 14 31 50 12 23 23 14 3 8 6 5 9 17 19 514

Vladimír Maňka 982 72 72 86 81 18 30 33 6 17 16 13 28 17 21 1492

Emil Samko 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Jozef Sásik 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12

Jaroslav Sekerka 8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11

Meno a Priezvisko B. 
Štiav-
nica

Š. 
Bane

B. 
Belá

S.  
An-
ton

Pre-
nčov

B. 
Stu-
denec

Pod-
ho-
rie

Ba-
ďan

Po-
čúva-
dlo

B e -
luj

Vy-
s o -
ká

M o -
čiar

D e -
kýš

K o -
z e l -
ník

Ilija Spolu:

Nadežda Babiaková 1240 85 73 100 66 33 43 38 10 11 21 17 31 19 30 1817

Ondrej Binder 269 25 53 64 21 6 19 12 3 5 3 13 21 21 25 560

Andrej Boroška 50 4 7 10 2 0 2 2 3 1 1 0 0 1 1 84

Dušan Cibula 85 3 8 15 3 16 1 7 5 5 0 2 2 0 4 156

Helena Koťová 211 11 7 8 8 4 8 2 4 7 1 2 4 0 0 277

Dominik Kútnik 84 6 8 19 3 2 4 2 0 0 3 1 2 3 5 142

Nadežda Kvaková 86 10 11 11 21 7 22 1 0 1 4 1 4 2 3 184

Alžbeta Pecherová 13 1 2 4 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 28

Výsledky volieb do BBSK 

Poďakovanie primátorky nášho mesta

Poďakovanie skupine dobrovoľníkov

•1.str.
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Platné hlasy pre kandidátov na poslancov do Banskobystrického samosprávneho kraja 9.11.2013

1. Nadežda Babiaková 98 136 135 167 134 141 132 118 99 80 1240

2. Ondrej Binder 27 16 43 32 14 31 26 25 24 31 269

3. Andrej Boroška 5 8 6 8 5 3 1 8 4 2 50

4. Dušan Cibula 3 3 10 5 4 9 14 13 13 11 85

5. Helena Koťová 42 21 23 11 18 29 27 16 10 14 211

6. Dominik Kútnik 10 10 16 5 5 8 3 15 9 3 84

7. Nadežda Kvaková 0 8 9 14 4 10 15 14 10 2 86

8. Alžbeta Pecherová 1 4 4 0 1 1 1 0 1 0 13

Do druhého kola volieb na predsedu Bankobystrického kraja, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2013 postu-
pujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov:   Vladimír Maňka a Marian Kotleba.

Platné hlasy pre kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v I. kole volieb

Por.
č.

Kandidát
a priezvisko

Okrsok číslo Spolu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu

1. Ondrej Binder 6 15 36 15 9 24 11 13 10 14 153

2. Ladislav Fízik 2 2 0 2 1 0 0 3 7 0 17

3. Pavel Chovanec 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5

4. Andrea Jenčíková 0 4 1 1 1 2 1 4 0 2 16

5. Ľudovít Kaník 96 61 60 57 45 50 60 40 49 46 564

6. Karol Konárik 1 7 9 3 2 6 9 7 4 2 50

7. Marian Kotleba 19 15 36 28 24 30 27 42 32 27 280

8. Vladimír Maňka 66 107 104 143 101 115 109 111 72 54 982

9. Emil Samko 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

10. Jozef Sásik 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 8

11. Jaroslav Sekerka 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 8

Výsledky volieb v meste Banská Štiavnica 
podľa volebných okrskov

Predseda Banskobystrického  sa-
mosprávneho kraja podľa §3 a §4 
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samo-
správe zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov a §5 zákona č.552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení  neskorších pred-
pisov vyhlasuje výberové kona-
nie na obsadenie miesta riadi-
teľa/riaditeľky školy: Stredná 
priemyselná škola Samuela Mi-
kovíniho, IČO: 00161667, Aka-
demická 13, 969 15 Banská Štiav-
nica
Kvalifikačné predpoklady a 
osobitné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhé-
ho stupňa požadované pre prí-
slušný druh a typ školy podľa 
zákona č.317/2009 Z.z. o peda-
gogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Minister-
stva školstva Slovenskej repub-
liky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpo-
klady a osobitné kvalifikačné po-
žiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov v znení 
neskorších predpisov,
- vykonanie prvej atestácie pre 
príslušnú kategóriu a podkategó-
riu pedagogického zamestnanca 
(učiteľ strednej školy)
- najmenej päť rokov pedagogic-
kej činnosti
- spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu
- bezúhonnosť,
-zdravotná spôsobilosť
- vypracovaný návrh koncepcie 
rozvoja školy
Iné predpoklady:

- aktívne ovládanie štátneho ja-
zyka,
- komunikačné, organizačné a ria-
diace schopnosti,
- znalosť legislatívy v oblasti škol-
stva, samosprávy, pracovnopráv-
nych a ekonomických vzťahov.
Požadované doklady (originál ale-
bo úradne overená kópia):
- žiadosť o účasť vo výberovom 
konaní,
- presná adresa pre doručovanie 
písomností a telefonický kon-
takt,
-doklady o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní prvej ates-
tácie (prvej kvalifikačnej skúšky 
alebo jej náhrady),
- profesijný štruktúrovaný živo-
topis,
-výpis z registra trestov (nie star-
ší ako tri mesiace),
- preukázanie zdravotnej spôsobi-
losti pre výkon funkcie riaditeľa 

(nie staršie ako jeden mesiac),
- potvrdenie o pedagogickej praxi 
(nie staršie ako jeden mesiac),
- súhlas uchádzača s použitím 
osobných údajov pre potreby vý-
berového konania v zmysle zákona 
č.122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (nie starší ako 
jeden mesiac) je potrebné zaslať 
najneskôr do 5. decembra 2013 
(rozhoduje dátum podania na poš-
tovej pečiatke) v zalepenej obálke 
s označením „VÝBEROVÉ KONA-
NIE – riaditeľ/riaditeľka (názov 
školy a adresa školy)“ na adre-
su: Banskobystrický samosprávny 
kraj, oddelenie riadenia ľudských 
zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 
01 Banská Bystrica.
V Banskej Bystrici dňa 14. no-
vembra 2013

Ing. Vladimír Maňka,
predseda BBSK

Anketa - Aké sú vaše pocity po 
opustení volebnej miestnosti ?
,,Aj keď neverím vo veľké zmeny, 
využil som právo vyjadriť svoj ná-
zor.“ M. L.
,,Kto nevolí, ten sa nemôže sťažo-
vať.“ P. S.
,,Ľudia sú nesebakritickí. Pred-
volebná kampaň bola toho dôka-
zom. Mne tu stále chýba osob-
nosť, za ktorú by som dal ruku do 
ohňa, takto sa môžem rozhodovať 
iba pre menšie zlo.“ O. M.
,, Ak som volil dobre, možno sa to 
zlepší. Nesmieme strácať nádej.“ 
P. M.
,, Ja som prišla voliť s celou rodi-
nou, vždy to tak robíme a čo po-
kladám za kuriózne je, že každý 
máme iného kandidáta.“ A. H.
,,Mám dobrý pocit, lebo som vo-
lil človeka, ktorého už dlho osob-
ne poznám a dúfam, že sa medzi-
časom nezmenil.“ V. S.
,,Ako to tak od rána sledujem, 
účasť je dosť chabá a potom budú 
zase nadávať tí, čo nevolili.“  F. T.
,,Na voľby som išla s optimiz-
mom, pôsobila som aj ako pozoro-
vateľka, no odchádzala som úplne 
sklamaná, lebo pri sčitovaní hla-
sov som bola z volebnej miestnos-
ti vykázaná a volebný. výsledok 
bol pre mňa šok.“ O. K.
,, Ja verím, že zvíťazí slušný člo-
vek a preto som tu.“ E. P.
Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Výberové konanie na riaditeľa školy
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Anketa Ako ste spokojní s par-
kovaním v Banskej Štiavnici?
,, Ja som úplne spokojný, mám 
celoročnú kartičku a s ňou 
parkujem, kde potrebujem.“ L. L.
,,Za nešťastné pokladám parko-
vanie na námestí, ktoré by nám 
popri iných dominantách mohol 
každý závidieť- pešia zóna, zeleň, 
kaviarne, lavičky a čistota odzr-
kadľujúca kultúrnosť národa. Pre 
toto by som bol ochotný prejsť 
pár desiatok metrov aj po vlast-
ných.“ E. K.
,,Cením si, že sa hľadajú riešenia 
a vytvárajú parkovacie miesta aj 
tam, kde predtým neboli.“ A. M.
,,Križovatka je preplnená, cez 
deň sa autá škriabu od tržni-
ce až na Zvonovu - tu by sa to 
mohlo za pomerne nízke nákla-
dy trochu uspôsobiť. A za nebez-
pečné pokladám parkovanie tes-
ne pod skeletom nedokončenej 
Plety.“ M. D.
,, Drieňová dopoludnia -  dve par-
koviská pod nemocnicou, pri ná-
kupnom centre + odstavná plo-
cha pod kopcom a niekedy je aj to 
málo. Chvalabohu máme jednu z 
mála nemocníc, pri ktorej sa za 
parkovanie neplatí.“ D. A.
,,Najviac využívam parkovis-
ko pod plavárňou, je neplatené a 
krátka prechádzka do mesta mi 
neuškodí.“ S.B.
,, Poznám mestá, kde je situácia s 
parkovaním oveľa vážnejšia, tu to 
zatiaľ ide.“ P. S.
,, Mal som tu v lete Švajčiarov a tí 
boli zhrození premávkou na Troji-
ci. Jeden šialenec nás takmer pre-
šiel, keď sme sa chceli uprostred 
nášho najväčšieho ,,parkoviska“ 
odfotografovať.“ H. G.
,, Vzhľadom k tomu, že máme vo-
zičkára je to v pohode. Zatiaľ sme 
sa vždy stretli s pochopením zo 
strany Mestskej polície, ale par-
kovací priestor by mohol byť šir-
ší,aby si telesne postihnutý klient 
mohol vozík umiestniť vedľa auta 
a prestúpiť doň.“ H. K.

Janka Bernáthová

Na poslednom rokovaní 
Mestského zastupiteľstva 
konaného 30.10.2013 poslanci 
MsZ schválili Uznesením 
č.93/2013 návrh VZN mesta 
Banská Štiavnica o parkovaní 
vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komuni-
kácií na území mesta Banská 
Štiavnica.

 V tejto súvislosti sme oslovili pred-
kladateľa a spracovateľa tohto ná-
vrhu, zástupcu primátorky mesta 
Banská Štiavnica JUDr. Dušana Lu-
kačku a položili sme mu pár otázok:
1. P. zástupca, aké zmeny prija-
tím VZN mesta Banská Štiavnica 
v parkovaní nastali? 
Dôvodom, prečo sme prijali VZN 
mesta o parkovaní bola zmena cest-
ného zákona, kde sa v § 6a uzákoni-
la možnosť vyberania poplatkov za 
parkovanie na vymedzených úse-
koch miestnych komunikácií, pri-
čom príjem z takéhoto parkovania 
musí byť príjmom rozpočtu mes-
ta a nie iného subjektu. Aj preto sa 
Mestom zriadená organizácia TS 
m.p., stávajú len správcami parko-
vacích miest a nemôžu si výber z 
parkovného ponechávať. Celý zisk 
musí byť príjmom rozpočtu mes-
ta.  Zmeny nastali v oblasti obdo-
bia vyberania poplatkov za parko-
vanie na parkovisku pod Novým 
zámkom a pri Banskom múzeu v 
prírode, kde sme predĺžili termín 
spoplatnenia o jeden mesiac, teda 
výber od 1.5. do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka. Ďalšom zme-
nou, ktorá sa schválila je zrušenie 
bezplatného vydávania rezident-
ských a permanentných kariet pre 
darcov krvi, ktorí sú držiteľmi zla-
tej a diamantovej Janského plake-
ty a takéto karty im budú vydané 
s 50 % zľavou ako osobám ťažko 
zdravotne a pohybovo postihnu-
tým. Zmena dochádza pri vydávaní 
rezidentských kariet, kde bude po-

trebné preukazovať držbu vozidla a 
akceptovať budeme nielen vlastníc-
tvo danej nehnuteľnosti, ale aj ná-
jomnú zmluvu. Zásadnou zmenou, 
ktorá sa schválila je poplatok za 
kúpu permanentnej a rezidentskej 
karty, ktorá sa bude predávať počas 
celého roka za sumu 50.- eur. Ne-
bude teda každý nasledujúci mesiac 
znižovaná kúpna cena o 1/12 z cel-
kovej ceny karty ako tomu bolo do-
teraz.  Mení sa sadza za prenájom 
parkovacieho miesta z  0,06.- eura 
na 0,10.- eura/1 m². Ostatné zme-
ny boli len charakteru gramatické-
ho, či štylizačného doplnenia.    
2. Ktorých častí mesta sa tieto 
zmeny dotknú? 
VZN mesta o parkovaní v podstate 
kopíruje pôvodný prevádzkový po-
riadok pre parkovanie v meste, kto-
rý vydávali doteraz TS m.p. Nejde 
preto o rozšírenie platnosti VZN o 
iné ulice. Rozsah platnosti je taký, 
aký bol každoročne schvaľovaný 
pred účinnosťou nového VZN.
3. Ako sa ujal nový SMS systém 
platenia za parkovné? 
Podľa štatistických ukazovateľov 
sme zistili, že SMS parking systém 
2200 dopĺňa možnosť poplatku za 
parkovanie a vykazujeme pri ňom 
skoro taký istý zisk ako pri preda-
ji klasických parkovacích lístkov.  
Samozrejme okrem predaja líst-
kov z pokladni od parkovacej služ-
by. Tam sa pohybuje výber poplat-
kov až šesť násobne vyšší. Aj preto 
plánujeme rozšíriť počet členov 
parkovacej služby aj na iné miesta 
v rámci spoplatnenia parkovania v 
meste, aby bol výber za parkova-
nie čo najefektívnejší.  
4. Splnili tieto zmeny očakáva-
nia samosprávy mesta, zvýšili sa 
príjmy do rozpočtu mesta, príp. 
zjednodušilo to prácu parkova-
cej službe? 
Hlavne sme chceli uľahčiť a urých-
liť vodičom zaplatenie poplatku za 
parkovanie, ale na druhej strane 

prijatím takýchto opatrení v podo-
be rozšírenia počtu parkovacej služ-
by, či čiastočné odbúranie zliav, je 
krokom k lepšiemu výberu parkov-
ného, ktoré samozrejme použijeme 
na rozšírenie súčasných parkova-
cích miest, či zakúpeniu a obnove 
dopravného značenia, ktoré je na 
niektorých našich uliciach nedosta-
točné, poškodené, alebo chýbajúce.  
5. S akými problémami sa naj-
častejšie stretávate s parkova-
ním v meste? 
Najväčším problémom je nerešpek-
tovanie zóny zákazu státia v meste 
a nezaplatenie   poplatku za parko-
vanie. Vo väčšine prípadov dochá-
dza k porušovaniu systému par-
kovania zo strany domácich, teda 
miestne znalých vodičov z nášho 
mesta.
6. Aké zmeny v parkovaní sa pri-
pravujú v budúcom roku, budú sa 
rozširovať parkovacie miesta? 
Podľa finančných možností Mes-
ta by sme chceli postupne zavádzať 
zmeny aj na iných uliciach a záro-
veň začať budovať záchytné par-
kovacie miesta pre návštevníkov, 
či turistov, ktorí prichádzajú do 
nášho mesta za rekreáciou, či oddy-
chom. Zmeny od 3.12.2013 resp. 
od 1.1.2014 sa dotknú aj nepravi-
delnej prepravy osôb, kedy tento 
spôsob prepravy nebude možný a 
každý, kto bude pokračovať v pre-
vádzkovaní prepravy osôb v našom 
meste, bude musieť spĺňať nové 
podmienky pre „taxi“ službu. V 
rámci týchto zmien budú pre maji-
teľov, či prevádzkovateľov taxi služ-
by presne určené parkovacie mies-
ta – stanovištia taxi v rámci územia 
mesta, z ktorých budú môcť vyko-
návať, resp. poskytovať svoje služ-
by zákazníkom.  Naopak, Mesto 
bude subjektom kontroly nad do-
držiavaním pravidiel a povinností 
taxi služby.      
Za rozhovor poďakoval

 Michal Kríž

Zmeny v parkovaní v našom meste

Slovenský Červený kríž, územ-
ný spolok Banská Štiavnica infor-
muje širokú verejnosť a organizá-
cie o svojej činnosti a aktivitách 
slúžiacich všetkým spoluobčanom 
nášho regiónu:
- školenie prvej pomoci pre širokú ve-
rejnosť (8 hodín)

- školenie prvej pomoci pre uchádza-
čov o vodičské oprávnenia (8 hodín)
- ukážky prvej pomoci 
- zdravotnícky dozor pri rôznych kul-
túrnych ,športových  a spoločenských   
podujatiach
- dovoz obedov do domácnosti dô-
chodcom, invalidným a imobilným

  spoluobčanom
- pobyt v Domove sociálnych služieb 
pre mentálne postihnuté deti, mládež 
a dospelých do 62 rokov - ambulantná 
forma - denne od 6.00 hod. do 15.30  
hod.  Pozývame medzi nás Červeno-
kríziakov všetkých, ktorí chcú dob-
rovoľne pracovať a pomáhať v oblasti 

humanity a stať sa tak členom medzi-
národne uznávanej spoločnosti, akou 
je Slovenský Červený kríž.
Bližšie info na tel.č.: 045/692 15 40, 
0903 558 945, alebo osobne na adre-
se:  Bratská 9, Banská Štiavnica (Drie-
ňová priestory MŠ).

Katarína Senciová

Slovenský Červený kríž informuje
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Kedy si vlastne podľahla kúzlu 
výtvarného umenia? 
Maľujem, lepšie povedané kreslím 
od detstva. No pre výtvarné umenie 
ako také, ma nadchol môj pán uči-
teľ kreslenia, brat spisovateľa Joze-
fa Horáka, Karol Horák na základnej 
škole. Pamätám si aj jeho úžasné me-
tódy, ako žiaka motivovať k lepším 
výkonom. Dodal mi potrebnú dávku 
sebavedomia, lebo môj výkres (kres-
lili sme „bagandžu“ tak sa vtedy vra-
velo pracovným topánkam) použí-
val ako pomôcku a vzor na hodinách 
výtvarnej výchovy v iných triedach. 
Bola som vtedy siedmačka. Odtiaľto 
sa datuje moje smerovanie k tomu-
to umeniu, ktoré som potom spolu 
so slovenským jazykom študovala 
na FF UPJŠ v Prešove. Žiaľ, nebolo 
mi súdené školu ukončiť diplomom. 
Vzbura proti okupácii v roku 1968 a 
mladícka zaťatosť k tomu, môjmu 
životu zamiešala karty a ja som sa 
namiesto nástupu do piateho roč-
níka a k štátniciam, vydala vlastnou 
cestou. Založila som si rodinu, za-
mestnala sa a výtvarnému umeniu 
venovala už len okrajovo. Ďaleko 
som však od neho neodišla, lebo celý 
svoj aktívny život keď som sa rekva-
lifikovala na knihovníčku a doku-
mentaristku v múzeu, som prežila v 
blízkosti umenia (SBM Banská Šiav-
nica, SNM Bratislava a kaštieľ Svätý 
Anton). Nuž a keď mi to čas dovolil, 
maľovala som, občas sa zúčastňova-
la amatérskych výtvarných súťaží a 
sem-tam získala aj nejaké tie ocene-
nia, ktoré ma posúvali ďalej. Potom 
prišla penzia a ja som sa svojej záľu-
be, ktorá pôvodne mala byť mojim 
povolaním, mohla venovať naplno.
Ako vznikla myšlienka usporiadať 
výstavu tvojich diel v Rožňave?
Bolo to vlani v novembri, keď ma 
navštívila moja dávna priateľka a 
kolegyňa z vysokej školy, historič-
ka umenia Mgr. Edita Kušnierová z 
Rožňavy. Bol to jej úmysel z mojich 
obrazov, ktorých mám doma viac 
ako stovku, urobiť výber a vystaviť. 
Nebola som si istá, či je to dobrý ná-
pad, pretože moja tvorba sa vymy-
ká súčasným výtvarným trendom, 
ale nakoniec som súhlasila. Veď nie 
všetci návštevníci galérií majú rov-
naký vkus a záľubu v modernom 
súčasnom umení. Priznávam, som  
vo svojej tvorbe konzervatívna i 

keď  súčasné ume-
nie sledujem, aj sa 
mi sčasti páči. Ale 
to som už odboči-
la. Edita Kušniero-
vá sa stala kurátor-
kou mojej výstavy, 
dohodla všetky or-
ganizačné záleži-
tosti u mojich i jej 
bývalých kolegov 
múzejníkov v Ba-
níckom múzeu v 
Rožňave, ktorí ju 
po ukážkach mojich prác zaradili na 
začiatku roka do plánu výstav a na-
koniec aj vyinštalovali. Dostala ná-
zov „Moja Štiavnica“, pretože ob-
razy hovoria o nej. Moja Štiavnica 
je nielen moje mesto, ale hviezdou 
medzi mestami, ktorú pozná hádam 
každý, na rozdiel odo mňa. Ja som 
len človiečik, ktorý jej dobré meno 
chce šíriť aj takýmto spôsobom.  
Koľkorako stvárnenú Banskú 
Štiavnicu mohli obdivovať náv-
števníci tejto výstavy ?
Banská Štiavnica je nielen mojim 
rodiskom a bydliskom, ale aj več-
nou inšpiráciou. Som z tej generácie 
Štiavničanov, ktorá hlboko rešpek-
tuje historické a kultúrne tradície 
mesta, avšak naplno patrí svojej 
dobe, svojmu prostrediu, ale aj svo-
jim skrytým snom. Každý z nás by 
vedel vyrozprávať vlastný príbeh 
lásky k svojmu mestu. Ja ho roz-
právam svojimi obrazmi, lebo toto 
mesto milujem, som pyšná na jeho 
históriu, na ľudí, ktorí ju po stáročia 
budovali a som smutná, keď vidím 
že chátra. Verím však v jej lepšiu bu-
dúcnosť. Vystavených je 35 obrazov. 
Sú medzi nimi olejové techniky, ale 
aj pastel, tempera a akvarel. Moje 
obrazy sú zrozumiteľné a plné fa-
rieb. Pri ich tvorbe nachádzam vnú-
tornú silu na prekonávanie nepriaz-
ne osudu, no nikdy nerezignujem. 
Maľujem Štiavnicu, jej skvostnú prí-
rodu, tajchy a architektúru pre vlast-
né potešenie i radosť svojich priaz-
nivcov a výnimočne, ako je tomu 
teraz i pre verejnosť. Vernisáž  mala 
priaznivú odozvu, ľudia mi gratulo-
vali, tešili sa, že spoznávali známe 
miesta, kam chodia, alebo kedysi 
chodili. Bolo to dojímavé, ale aj po-
vzbudivé pre moju ďalšiu tvorbu.
Niektoré tvoje obrazy vznikali aj po-

čas Maliarskych sympózií, kde si sa 
zhostila úlohy príjemnej sprievod-
kyne našim mestom a jeho histó-
riou. Čo ti dali tieto stretnutia?
Áno, je to pravda, vznikli a tvorila 
som ich v prostredí mne dobre zná-
mom, no spolu s výtvarníkmi dovte-
dy úplne cudzími. Tieto stretnutia 
mi v prvom rade dali, a to hovorím 
veľmi úprimne, pocit spolupatrič-
nosti s ľuďmi na rovnakej vlnovej 
dĺžke, aj keď žijúcich roztrúsene po 
celom Slovensku, ale aj v Čechách a 
v Maďarsku. A predsa takými blíz-
kymi. V druhom rade som sa mno-
hému priučila. Napr. veľkým prí-
nosom pre mňa bolo vidieť vznikať 
obrazy mojou obľúbenou techni-
kou – pastelom, ktoré originálnym 
spôsobom tvoril organizátor týchto 
sympózií, Julo Ciglan z Detvy.
Budeme môcť obdivovať Tvoje 
diela aj v Banskej Štiavnici?
To naozaj neviem povedať záväzne, 
keďže to nezávisí len odo mňa, ale 
predovšetkým od ľudí, ktorí zodpo-
vedajú za svoje výstavné priestory. 
Či mi ich poskytnú alebo nie, je teda 
otázka na nich. No ponuka už priš-
la od presbyterov banskoštiavnickej 
Ev.a.v. cirkvi, ktorá vlastní nádherné 
výstavné priestory za evanjelickým 
kostolom, kde bola zatiaľ len jediná 
výstava výtvarných umelcov z rodi-
ny Oravcovcov. Nie je to však defi-
nitívne dohodnuté. Ponuku mám aj 
z Košíc a Žiaru nad Hronom. Plány 
teda sú, či však budú aj zrealizované, 
ukáže čas. Pre mňa je však dôležitej-
šie, aby som mohla v zdraví naďa-
lej tvoriť, aby som na to mala nielen 
nápady, ale aj prostriedky tak mate-
riálne ako aj finančné. Ináč by nebo-
lo čo vystavovať.  
Za rozhovor ďakuje: 

Janka Bernáthová

Výstava Moja Štiavnica
Rozhovor po vernisáži výstavy obrazov
Oľgy Kuchtovej v Rožňave 5.11.2013

Oľga Kuchtová na vernisáži výstavy  
foto archív O. Kuchtovej

Kam v BŠ a okolí?
14.11. Jesenný koncert
ZUŠ, 15:30.  
14.11. Tvorivé dielne: Tvorenie z 
kuchyne. Obrázky zo šošovice, fa-
zuľky  a cestovinové náhrdelníky.
Kaviareň Divná pani, vstup: 3 €, 
od 17:00.  
14.11. Koncert: Urband 
Zmes ruských piesní, jazzu, valčí-
ku, tanga či blues.
Art Cafe, 20:00 
15.11. Dielnička v Kammerhofe: 
Košíky z pedigu, vstup: 4 - 8 €.
Kammerhof, 14:00 – 16:00. 
15.11. Kino: Snehulienka - iný 
príbeh. Španiel., 2012,(35 mm), 
104 min. Kino Akademik, 18:30, 
vstup 2,50 €.
15.11. Videooldies Mix Party  
DVJ Kukoo, súťaže, fotky do ruky, 
Miss Videooldies mixu. 
Pražovňa, 21:00, vstup 2,50 €.  
16.11. Šansónový večer s...
V. Horjánom, Z. Krónerovou, C. 
Kassaiom. Divadlo Pivovaru ERB, 
19:00, vstup 25 €. 
16.11. Akustický koncert so Ska-
pelou! Meštianska krčma, 20:00. 
16.11. Funky night. Hrá DJ Rozo-
berto.  Archanjel Caffe Bar, 21:00.
20.11. Starý zámok generáciám
Začiatok na Nám. sv. Trojice. 
Starý zámok, 9:00-14:00, vstup-
né 1 €.
20./22.11. Dielnička v Kammer-
hofe:  Tvarovanie z hliny, vstup: 
1,50 €. Kammerhof, 14:00-16:00.
21.11. Tvorivé dielne: Veselé 
svetielka. Maľovanie farbami na 
svietniky,  tienidlá a lampášiky.
Kaviareň Divná pani, 17:00, vstup 
3 €. 
21.11. Degustácia mladých vín 
2013. Vstupné: 10 € - ochutnávka 
a kupón na nákup vína.  
Vinocentrum, 18:00
22.11. Vernisáž výstavy 
Najkrajšia dovolenková fotogra-
fia 2013. Múzeum vo Sv. Antone, 
15:00.
22.11. Rockotéka & 
Koncert Pox Vobiscum. v Meš-
tianskej.  Vstup 1 €, 19:00.   
22.11. Zdenka Predná:  
Koncert a krst albumu Amulet.
Art Cafe, 20:30 
23.11. Krumpľový festival, Štiav-
nické Bane, 10:00-20:00.
23.11. Detské predvianočné diel-
ne a burza starých vecí
Urobíme pohľadnice,  tieňové di-
vadlo a ozdobíme perníčky.
Prineste veci aj na burzu, pomôžu 
niekomu inému!  

Región Banská Štiavnica
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka 
manželky
„Jediné srd-
ce na sve-
te sme mali, 
ktoré doká-
zalo nás mi-
lovať. Aj keby láskou vzbu-
diť sme ho chceli, neozve sa 
už viac. Odišlo, zmĺklo, išlo 
spať. Sú chvíle, ktoré ťaž-
ko prežívame, sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomína-
me. Márne ťa naše oči hľa-
dajú, márne po tvári slzy ste-
kajú.“ 11.11.2013 uplynulo 
1.výročie, čo nás opustil Ján 
– Báči Buzalka.

Spomienka dcéry 
„Mama“ - to slovo je cennej-
šie ako hocijaké iné slovo na 
svete, keď ťa už niet, rúti sa 
nám svet. Uplynulo dlhých 
26 jesení, čo nás opustila 
Anna Pivarčiová.
„Ocko“ – neplačte nad 
mnou, len tichý sen mi praj-
te, len spomienku si na mňa 
v srdci uchovajte. Uplynuli 2 
dlhé roky, čo nás opustil Ján 
Pivarči.

Spomienka sestry
„V cintoríne chlapček jeden, 
to je domov tvoj, zbohom buď 
„braček“ môj! Uplynulo už ne-
konečných 9 rokov, čo nás 
opustil Vladimír Pivarči.
To, že sa rana zahojí, je len 
klamné zdanie, v srdci bolesť 
zostala a tiché spomínanie. 
Spomínane s láskou.

Poďakovanie - Nález opevnenia zo 
16. storočia v Štiavnických Baniach 
V článku uverejnenom v ŠN 
č.40, PhDr. Jozef Labuda, 
CSc. informoval čitateľov 
o pozitívnych výsledkoch 
archeologického výskumu 
uskutočneného v priebehu 
rokov 2012 – 2013 - náleze časti 
línie hradbového opevnenia a 
lokalizácie zvyškov bašty. 

Týmto chcem poďakovať PhDr. Jo-
zefovi Labudovi, CSc., archeológovi 
a garantovi projektu v jednej osobe, 
ako aj všetkým, ktorí sa zúčastnili 
na výskume. 
Zvláštne poďakovanie venujem Mi-
nisterstvu kultúry SR, ktoré v roku 
2013 v rámci Programu Obnovme 
si svoj dom, poskytlo na spolufinan-
covanie výskumu dotáciu vo výške 

2050,- €. 
Pre zaujímavosť uvádzam, že pod-
netom na vypracovanie projektu 
bola Mappa Metllographica z roku 
1745 (zdroj SBM Banská Štiavni-

ca), na ktorej je znázornená aj lí-
nia pôvodného hradbového opev-
nenia spolu s baštami a vstupnými 
bránami.

Viera Göndöčová

Na jesennej žatve umeleckého 
slova poézie, prózy a tvorby 
pre deti a mládež v Žiari nad 
Hronom - celoslovenskej 
súťažnej prehliadke literár-
nych tvorcov s názvom TAK 
PÍŠEM JA, uspela i tento rok 
naša talentovaná poetka a 
členka Autorského klubu Janka 
Bernáthová - Lehotská.

 Pohronské osvetové stredisko v 
Žiari nad Hronom venovalo 22. 
ročník súťaže storočnici sloven-
skej poetky Štefánii Pártošovej. 
Do súťaže sa prihlásilo 111 auto-
rov s 276 prácami, z ktorých len 
niektoré mohli byť ocenené. Janka 
Bernáthová získala hneď dve oce-

nenia. Tentokrát stavila na tvor-
bu dospelých pre deti a mládež a 
oplatilo sa. V kategórii poézia zís-
kala 1. miesto s básňou Štiavnické 
jašteričky a v próze 2. miesto s po-
viedkou Modlitba za tulácku dušu. 
Srdečne jej gratulujeme, tešíme sa 
na ďalšie nežné a pôsobivé slová a 
slovká zhmotnené v novej zbier-
ke a možno aj v zbierke pre deti. 
V jednom rozhovore sa Janka raz 
vyznala: „Detská tvorba pramení 
priamo z môjho srdca, pretože na-
priek prvým šedinám a vráskam, 
som ešte stále nedospela.“ Kiež by 
si každý nosil v srdci kúsok dieťa-
ťa, bolo by nám krásne čisto, ako 
to cítiť i z tvorby Janky Bernátho-
vej-Lehotskej. Ešte raz všetko naj-

lepšie! P.S. Antológiu z tohtoroč-
nej súťažnej prehliadky Tak píšem 
ja nájdete aj v MsK.

Katarína Kissová

Janka Bernáthová opäť ocenená

Putovanie ôsmakov po 
banskoštiavnických banských 
jarkoch s pánom Ing. Jánom 
Smolkom, CSc.

Ôsmaci našej školy využili po-
sledné teplá slnečné lúče a 28. 10. 
2013 sa vybrali spoznávať históriu 
nášho baníctva. Tajomstvá spoje-
né s baníctvom a unikátnym sys-
témom banskoštiavnických ban-
ských jarkov nám priblížil veľmi 
pútavou a zrozumiteľnou formou 

pán Ing. Ján Smolka, CSc. Patrí mu 
naše veľké poďakovanie za to, že si 
našiel čas a venoval nám krásne 
dopoludnie plné zážitkov z nepo-
znaného, odborných slov a hrdosti 
na to, čo dokázali naši predkovia. 
Kiež by aspoň malá kvapka z toho, 
čo nám ukázal a porozprával, zo-
stala v nás všetkých naveky. Ešte 
raz, pán Smolka, ďakujeme a teší-
me sa na jarné pokračovanie. 

8.a, 8.b trieda 
ZŠ Jozefa Horáka  

Potulky s ing. Jánom Smolkom, CSc
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 poplat-
ku 8,-€ sú zahrnuté doprava auto-
busom + pobyt v kúpeľoch.

Ivan Madara 
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Z knihy Poklady slovenskej 
kuchyne od Silvie Pilkovej

Novohradské 
pliecko
Potrebujeme:
1 kg bravčového pliecka, soľ, 
mletá rasca, hladká múka, 3 ly-
žice bravčovej masti, 1 cibuľa, 
nakrájaná nadrobno, 160 ml 
šľahačkovej smotany, 100 g to-
peného syra, 4 lyžice hotového 
leča, 5 lyžíc pikantného kečupu, 
mleté čierne korenie
Postup:
Mäso nakrájame na plátky, 
mierne vyklepeme, osolíme, po-
sypeme rascou a obalíme v hlad-
kej múke. Na rozohriatej masti 
mäso opečieme z oboch strán a 
vyberieme. Vo výpeku opražíme 
cibuľu, vložíme späť mäso, pod-
lejeme horúcou vodou, prikryje-
me a pri miernej teplote dusíme 
do mäkka. Hotové mäso vybe-
rieme a dáme do tepla. Výpek z 
mäsa poprášime lyžicou hladkej 
múky, dobre rozmiešame, zale-
jeme smotanou a necháme zo-
vrieť. Pridáme syr, lečo, kečup 
a varíme, kým sa syr nerozpus-
tí. Počas varenia omáčku občas 
premiešame. Hotovú omáčku 
dochutíme soľou a korením. 
Mäso podávame preliate omáč-
kou a so zemiakmi.

 Dobrú chuť!

20. novembra 2013 sa v 
Starom zámku uskutoční už 
piaty ročník nášho stretnutia 
generácií.

 Od roku 2009 sa pravidelne v Ry-
tierskej sále stretávame s členmi 
Živeny, banskoštiavnických klu-
bov dôchodcov, seniormi z Do-
mova Márie, spolu so študentmi 
banskoštiavnických škôl, s rôz-
nymi hosťami. Každý rok sa sna-
žíme pripraviť za aktívnej účasti 
všetkých zúčastnených,  kultúr-
ny a  poznávací program, kto-
rý obohatí starú aj mladú gene-
ráciu.   V stredu, 20.11. 2013 o 
9.00 hod. sa stretneme  na Ná-
mestí sv. Trojice, budeme pokra-
čovať prehliadkou novej výstavy 
SBM - Krotenie živlov - Energie 
v službách človeka, v našich vý-
stavných priestoroch Bergge-
richtu. Po spoločnom presune na 
Starý zámok, nás tam ešte čaká  
prehliadka vybraných expozič-
ných celkov.   
V najkrajšej miestnosti Starého 
zámku, v Rytierskej sále, verím, 
že aj v tomto roku nás milo pri-

víta práca štu-
dentov SZŠ slu-
žieb a obchodu 
pod vedením pe-
dagógov. Prezen-
tujú svoju ško-
lu formou ozaj 
perfektnej prí-
pravy stolovania 
a občerstvenia. 
Gymnázium A. 
Kmeťa sa pred-
staví rôznoro-
dým kultúrnym 
programom, kto-
rý je každý rok 
na vyššej úrovni. 
Priestor dosta-
nú samozrejme 
aj seniori, kto-
rí  v posledných 
ročníkoch  sa tiež 
aktívne zapája-
jú do programu 
a vždy nás očaria svojím elánom, 
schopnosťami. Na záver nebu-
de chýbať prekvapenie.  Akcia sa 
uskutoční vďaka finančnej pod-
pore mesta Banská Štiavnica, Po-
travín – p. P. Erneka,  Zelovocu – 

p. R. Antalovej,  spolupráci so SZŠ 
služieb a obchodu, jej riaditeľ-
kou PhDr. V. Gregáňovou, Gym-
náziom A. Kmeťa, s riaditeľkou 
PhDr. R. Mikulášovou. 

Eva Lovásová

Stretnutie generácií v Starom zámku

Klub dôchodcov v Štefultove 
je známy svojou kultúrnou 
a spoločenskou činnosťou v 
tejto často mesta i v rámci 
celej Banskej Štiavnice. 

V poslednom období sa zviditeľ-
nil spevácko-tanečný súbor „Jašte-
ričky“, ktorý vedie p. Anna Debná-
rová. Mesiac úcty k starším oslávil 
tohto roku v priestoroch pohostin-
stva Spolok 2012. Po privítaní ve-
dúcou Klubu dôchodcov p. Ruženou 
Dobrovodskou predniesol slávnost-
ný príhovor a báseň Milan Štencl. 
Za Mestský úrad v Banskej Štiavni-
ci predniesol príhovor Ing. Jaromír 
Piliar. Na zasadnutí bola prítomná 
aj p. Gregáňová. Nasledoval pekný 
kultúrny program malých škôlká-
rov zo Štefultova pod vedením pani 
učiteliek. Pri tejto príležitosti treba 
zdôrazniť, že Materská škola a Klub 
dôchodcov majú družbu a navzá-
jom sa navštevujú na podujatiach. 
Aj teraz okrem pekného kultúrneho 
programu podarovali členom Klu-
bu dôchodcov vlastnoručne vyrobe-
né malé darčeky. Po chutnom obe-

de, ktorý zabezpečili zamestnanci 
pohostinstva, sa členovia Klubu 
zabavili pri ľudových pesničkách 
za sprievodu harmoniky p. Debná-
ra. Dňa 25.októbra sa členky súbo-
ru „Jašteričky“ zúčastnili na oslave 
Mesiaca úcty k starším v penzióne 
Domova Márie na Drieňovej. Tohto 
podujatia sa zúčastnili aj žiaci zá-

kladnej školy a dve členky súboru 
„Texasky“. Na záver sa chceme po-
ďakovať pracovníkom pohostinstva 
„Spolok 2012 za vytvorenie príjem-
nej atmosféry a vzornú obsluhu a 
všetkým priateľom a známym Klu-
bu dôchodcov za poskytnutú po-
moc pri akciách v rámci „Mesiaca 
úcty k starším“. Milan Štencl    

Zo života KD v Štefultove

Škôlkári zo Štefultova vystúpili pre seniorov  foto archív autora

Poďakovanie
Chcem sa vám čo najsrdečnejšie 
poďakovať za váš čas a pozornosť, 
ktoré ste venovali môjmu predvo-
lebnému programu, ako aj za dô-
veru prejavenú pri hlasovaní.

S úctou Halena Koťová

Doplnenie 
info...
V čísle 39 v článku ,,Kniha Hany La-
sicovej“, zaujala nedopatrením au-
torky článku vypadlo meno účinku-
júcej Mgr. Zdenky Koreňovej.   red 
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Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu reprodukto-
ry, tričko a magnetku si výherca 
môže vyzdvihnúť v predajni ALL-
COM, Radničné nám. 11, B.Štiavn-
ica. Správne znenie krížovky z 
č.39/2013: „Nemúdre je zúfať si 
nad pokrokom.“ Výhercom sa stá-
va Rudolf Veselý, Križovatka 23, 
Banská Štiavnica. Srdečne blaho-
želáme! Tento týždeň hráme o re-
produktory, tričko a magnetku, 
ktoré nám do súťaže venovala fir-
ma ALLCOM, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok J.A.B.Da 
Urevilly: „Silu lásky možno... (do-
končenie tajničky).
A., Malý Oto, Slovenský plyná-
renský podnik, ampérzávit, druh 
medveďa,
B., Začiatok tajničky, 4. časť taj-
ničky, osobné zámeno,
C., Ponor, ovocie, časť nervovej 
sústavy,   
D., Stred slova netkalo, spis, do-
máce zvieratá,

E., Letecké opravovne, špina, 
predložka, mýto bez dĺžňa, pod-
mienková spojka,
F., Draslík, zbraň Dávida, kráľovné 
kvetov, šepocú,  
G., Strom aj plod, ženské meno, 
trávnatá plocha v Rusku,           
H., Telocvičná poloha, mládež, Jit-
ka domácky, slabiny lekársky,     
I., Iniciálky Ťapáka, glg, príbuz-
ná, žltokvetá bylina, ozn. áut Ko-
márna,
J., Kyslík, Elene, zatajoval, sťa, 
prvé písmeno abecedy s prízvu-
kom,
K., Utorok, 3.časť tajničky.
1., Rieka v Rusku, 2.časť tajničky, 
2., Nie iný, salto,   
3., Časť chôdze, predložka, pohlo,      
4., Okresný archív, čert, vrch v SR,  
5., Ako, farba, južné ovocie,
6., Naplnená, chrobák, univerzit-
ná tlačiareň,      
7., Lekársky nástroj, stará zbraň, 
stred slova letím,
8., Žen. meno 26.7., hneď, nadáv-
ka niekomu neschopnému,  

9., Pobaľ, čarujú, technická atmo-
sféra,         
10., Poradenská odborná služ-
ba skr., hlodavec, maďarské muž. 
meno,        
11., Hliník, blok, vyhynutý kočov-
ník,        
12., Dusík, vzduch grécky, čistič, 

na nábytok, ký,
13., Dorota, celkovo,
14., Ozn. ruských lietadiel, koniec 
tajničky, aj.
Pozn.: V krížovke nie sú dodržané 
interpunkčné znamienka.
Pomôcky: Om, tlk, chleb, íle.   

Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

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

Pozývame vás na kultúrne podujatia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kino AKADEMIK
15.11. - piatok - 18:30 
hod.
Projekt 100.
SNEHULIENKA – INÝ PRÍ-
BEH (35 mm)
Španielsko, 2012, 104 min., 
vstupné 2,50 €.
Kde bolo, tam bolo, za sied-
mimi horami a siedmimi do-
lami, žilo raz jedno diev-
ča, ktoré nemalo mamu, iba 
otca. Dievčina sa naučila 
umeniu svojho otca – sláv-
neho toreadora. Zlá maco-
cha ju však z celého srdca 
nenávidela a tak Snehulien-
ka jedného dňa ušla s po-
tulnou bandou trpaslíkov a 
stala sa legendou.
Snehulienka: Iný príbeh je 
poctou nemému filmu a odo-
hráva sa na juhu Španiel-
ska v období prvých dvoch 
desaťročí minulého storo-
čia. Svoj druhý celovečerný 
film pripravoval Pablo Berger 
celých osem rokov  a chvíľku 
pred nakrúcaním sa dozve-
del, že rovnaký nápad do-
stali aj jeho francúzski kole-
govia, ktorí vytvorili film The 

Artist a neskôr ním dobili fil-
mový svet a získali Oscara. 
Ani ďalšie rovnako načaso-
vané spracovania jedné-
ho z najznámejších príbehov 
bratov Grimmovcov v Holly-
woode neodradili režiséra 
od práce a svoj zaujímavý 
a produkčne veľmi nároč-
ný projekt po ôsmich rokoch 
dokončil. Jeho uvedenie sa 
zaslúžene stretlo s priaznivým 
prijatím španielskej i svetovej 
verejnosti.  Príbeh sa začína 
v roku 1910, kedy slávny ma-
tador Antonio Villalta osta-
ne po zrážke s býkom ťažko 
paralyzovaný. Jeho tehot-
ná manželka vzápätí umiera 
pri pôrode malej Carmen. Na 
bezmocného muža sa prisa-
je vypočítavá ošetrovateľka 
Encarna a stane sa jeho no-
vou manželkou. Podobne ako 
v rozprávke, Encarna chce 
malú Carmen zničiť a diev-
čina zažíva ťažké chvíle. Po 
rôznych peripetiách, ktoré ju 
privedú až na hranice smrti ju 
zachráni skupinka trpazlíkov, 
zhodou okolností tiež zápas-
níkov s býkmi…
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Náš klub
Povedať chcem čosi o klube, 
ako bolo a snáď aj bude.
Akých máme členov, členky,
usmievavé milé žienky.
Máme maliarky a šičky,
i šikovné haluštičky.
Kartárky i kartára,
čo 85 liet pije z pohára,
Jóžiku, čo verše súka,
vie ako žije vŕba i sova húka.
Máme dobrú zelinkárku
i vynikajúcu kuchárku.
Irmušku, čo figúru si stráži
a bola aj na nudapláži.
Žienku, čo nám veští z kávy
a krúžok jašteričiek hravých,
čo spievajú, tancujú,
i takých, čo švandy milujú.
Máme herca harmonikára, 
čo so žienkou scénky vytvára.
Ba aj vlastnú knihovníčku,
priamo z Ruska bojovníčku.
O všetko sa šéfka stará,
Ruženka to naša jará.
A tak si tu nažívame a kadečo za-
žívame.
No tak sa tu tešme teda,
bez klubu sa vyžiť nedá!
Tu sme všetci kamaráti
a čas sa nám rýchlo kráti...
O tom všetkom píše Blažka
a úloha je to ťažká.
Chvíle slávnostné sladké,
zachytiť v kronike v skratke.
Ale končiť vari treba, 
zapiť vína, zajesť chleba.
A veriť, že dlhé roky,
do klubu povedú kroky...!
Zároveň si dovoľujeme čo najsr-
dečnejšie poďakovať za dary, kto-
ré venovali nášmu klubu všetkým 
priateľom a známym. Takto ne-
zištne prispeli k nášmu sviatku – 
mesiacu úcty k starším. 

Milan Štencl, KD BŠ-Štefultov

Niečo v tom asi bude, lebo 
ešte na jar málokto veril, že sa 
dvom skvelým ženám podarí 
husársky kúsok – vydať knihu 
spomienok o rodnej obci 
Klastave. 

S nápadom vydať takúto publiká-
ciu prišla pani Ľudmila Blašková 
a v spolupráci s pani starostkou 
Baďana Ľubicou Kukovou sa pus-
tili do práce. Čo všetko sa skrýva 
za dvoma slovkami "vydať knihu" 
a ešte k tomu takú, kde je viac spo-
luatorov...? Najprv treba pozháňať 
kontakty na ľudí, obísť všetkých 
resp. im napísať a to aj niekoľko-
krát, zbierať materiál, nahrávať 
rozhovory a spomienky, pripomí-
nať, urgovať,  prepisovať, zháňať 
staré dobové fotografie a doku-
menty, pripraviť fotografie zo sú-
časnoti, urobiť grafickú úpravu, ja-
zykovú úpravu, postupne všetko 
kontrolovať, dopĺňať, vyraďovať, 
meniť, zaistiť ISBN, zastiť tlač... 
a iné a iné záležitosti. Ale pekná 
publikácia Vyznanie generáciám 
je na svete a v nedeľu 10.11.2013 
bola slávnostne prezentovaná v 
kultúrnom dome v Baďane.
Celý program slávnostného uvede-
nia knihy do života začal o 11.00 
hod. službami Božími v evanjelic-
kom kostole a.v. v Baďane a po-
kračoval v kultúrnom dome s 
prebohatým programom a so sprie-
vodnými podujatiami.  Knihu, kto-
rej úroveň okrem obsahovej strán-
ky nepochybne zvyšuje aj skvelá 
grafická úprva (Ing. Boris Ivanič) a 
fotografie zo súčasnoti (Ing. Lubo-
mír Lužina))  uviedli do života po-
sypaním hlinou z tufových pivníc 
v Klastave "krstní rodičia" pán sta-
rosta obce Počúvadlo Dušan Trie-
bušník, pán riaditeľ Múzea vo Svä-
tom Antone Marián Číž  a autorka 
článku. Obe editorky, pani starost-
ka Kuková i pani Ľudmila Blaš-
ková, porozprávali o peripetiách 
prípravy a vydania knihy, o organi-
začných i finančných problémoch  
ale aj o nadšení a ochote ľudí, kto-
rí sa spolupodieľali na jej príprave 
a vydaní. Prítomných zaujal svo-
jím príhovorom aj autor odbornej 
historicko-fotografickej časti kni-
hy PhDr. Marián Čelko. Účastní-
kom podujatia sa prihovorili aj p. 
Zuzana Mihalovicová rodená Ja-

novicová a pani  Krajčová z Klas-
tavy. Úryvky z knihy predniesli pp. 
Mária Bucholcerová, M. Petrová a 
p. starostka. Celý program dopĺňa-
li krásne piesne spevokolu Baďan-
čanka  a nemenj krásny  sólo spev 
pani Anny Pomothyovej. Po prvej 
časti programu  nasledovala pôso-
bivá modlitba pred obedom, ktorú 
predniesol pán farár ECAV  Robert 
Mišových. Hostitelia sa nedali za-
hanbiť ani pri obede. Spomeniem 
aspoň vynikajúcu slepačiu poliev-
ku s domácimi rezancami, guláš z 
diviny, hurky, klobásky, "klastav-
skú fašírku", zemiakový šalát a iné 
dobroty, k tomu  výborné pagá-
če,  sladkosti, kávičku a dobré vín-
ko. Skvelá atmosféra, ako doma v 
obývačke, akurát že v kultúrnom 
dome bolo okolo 150 ľudí.
Lenže obedom skončila len prvá 
časť programu. Po obede nás pre-
kvapilo a dojalo vystúpenie 26 
členného  mandolínového a spe-
váckeho súboru zo Slovenského 
Komloša v Maďarsku. "Mám slzy v 
očiach a hanbu v srdci, že hostia z 
Maďarska nám museli prísť pripo-
menúť naše krásne, takmer už za-
budnuté piesne" – povedal mi pán 
sediaci oproti mne. Tento súbor 
nebol v Baďane náhodou. Ich ve-
dúca, pani Lauková, o.i. aj riaditeľ-
ka slovenskej školy v Slovenskom 
Komloši, pani starostka obce Ba-
ďan a pán starosta obce Počúvadlo 
Dušan Triebušník  podpísali zmlu-
vu o vzájomnej  spolupráci.
Ale bohatý program dňa ešte stále 
nekončil. O 16.00 hod. nasledoval 
už spoločný program obcí Baďan 
a Počúvadlo. Bolo to slávnostné 
prijatie jubilantov z oboch obcí 
, ktorým  starostovia  zablaho-
želali k životným jubileám, odo-

vzdali darček a kytičku. Po tom-
to akte nasledoval ešte program k 
Mesiacu úcty k starším (pôvodne 
plánovaný aj s prezentáciou kni-
hy  na 26.10.2013, ale z technic-
kých dôvodov  realizovaný  spolu 
s prezentáciou knihy). Aj túto časť 
programu pripravili už obe obec-
né úrady spoločne. V bohatom 
popoludňajšom programe vystú-
pili opäť Baďančanky,  heligonkár 
Miloš Dubovský so synom Ada-
mom, Pavol Brada a cigánska ľu-
dová hudba Šukovci.
Blahoželám pani starostke Kuko-
vej a pani Ľumile Blaškovej k vyda-
niu krásnej knihy Vyznanie gene-
ráciám ale aj k zvládnutiu náporu 
celého dňa. A blahoželáme obci Ba-
ďan k oceneniu Dedina ako maľo-
vaná, o ktorom nás pani starostka 
tiež informovala zdôrazňujúc prí-
nos a pomoc obyvateľov obce, veď, 
ako povedala, sama bez ich podpo-
ry a pomoci by to nedokázala.  
Aj v mene starostky obce Baďan 
ako aj pani Ľ. Blaškovej a z ich 
poverenia si dovolím poďakovať 
všetkým, ktorí sa na podujatí  po-
dieľali  materiálne i finančne. Sme 
radi, že aj my z Pohronského osve-
tového strediska vrátane Pracovis-
ka v Banskej Štiavnici sme mohli 
prispieť svojou troškou v podo-
be ozvučenia, moderovania, reci-
tácie, prednesu úryvkov, prípravy 
scenára a snáď i kontaktmi či rada-
mi pri príprave knižky či programu 
prezentácie.
Vďaka za neobyčajný deň plný 
krásnych stretnutí s milými a dob-
rými ľuďmi, peknými zážitkami 
a s príjemnou atmosférou.  Bodaj 
by takýchto pekných dní a "vyzna-
ní generácií generáciám" bolo v na-
šom živote viac.  Mária Petrová

Vyznanie generáciám...
Hovorí sa, že jedna inteligentná, schopná a šarmantná žena dokáže 
zázraky a dve takéto ženy – to je už sila a energia tsunami. 

Uvítanie knihy do života  foto Lubo Lužina

Za dobro sa patrí 
poďakovať
Dušičkové obdobie je za nami, poma-
ly opäť zabúdame na tých, na ktorých 
sme spomínali a na ich hroboch zapa-
ľovali sviece. Vďačná pozostalá rodina 
i mnohí obyvatelia mesta, ktorí boli 
pri hrobe národného umelca Jozefa 
Kollára a videli, čo sa následkom ne-
priaznivých okolností vtedy stalo, keď 
od horiacej sviečky vzplanulo všetko 
dookola a urobilo z miesta posledné-
ho odpočinku spúšť, nezabudli na člo-
veka, ktorý ako prvý zachraňoval čo sa 
dalo. Bol to správca cintorína p. Peťko, 
ktorému patrí vďaka nás všetkých.  

O.K.
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Našim šachistom sa v posled-
ných dvoch kolách nedarilo 
tak, ako by si želali. Treba 
však pripomenúť, že mali 
silných súperov.

V 2.kole cestovali do Detvy, kde ich 
čakal súper, ktorý v predošlej sezó-
ne hral druhú ligu, so štyrmi ná-
hradníkmi. Priebeh zápasu však ne-
bol tak jednoznačný, ako napovedá 
výsledok. Štyri posledné partie sa 
skončili až po piatich hodinách hry.
V 3.kole sme privítali v derby zá-
pase Novú Baňu. Aj tu sa prejavila 
vyššia kvalita súpisky súpera, ktorý 
nám „povolil“ iba tri remízy.
2. kolo
ŠK Garde CVČ Detva A - Opevnenie 
Banská Štiavnica  7:1
Vyhral Majsniar
Slovan Nová Baňa - ŠK B6 Lučenec  
5,5:2,5
ŠK Magnezit Jelšava - ŠK Čebovce 
B   5,5:2,5
ŠK Podpoľanie Detva  - PŠK Rimav-
ská Sobota  4:4
ŠO Podbrezová - ŠK Veža Banská 
Bystrica B  6,5:1,5
ŠK Vinica - ŠK TH Junior Banská 
Bystrica CVČ  5,5:2,5
Slovan Hrnčiarske Zalužany - FTC 
Fiľakovo B  1,5:6,5
Slovan Sliač - ŠK Slovan Modrý Ka-
meň  5:3
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Garde CVČ 
Detva B  8:0
3. kolo
Opevnenie Banská Štiavnica - Slo-
van Nová Baňa   1,5:6,5

Remizovali  Chlpík, Hipszki a Zi-
cho.
FTC Fiľakovo B - ŠK MsL Kremni-
ca  6:2
ŠK Magnezit Jelšava - ŠO Podbre-
zová  4,5:3,5
ŠK Garde CVČ Detva A - ŠK Vinica  
2,5:5,5
ŠK Čebovce B - ŠK Podpoľanie 
Detva  4,5:3,5
PŠK Rimavská Sobota - Slovan Sliač  
3,5:4,5
ŠK Garde CVČ Detva B - ŠK B6 Lu-
čenec  2,5:5,5
ŠK TH Junior Banská Bystrica 

CVČ -  Slovan Hrnčiarske Zaluža-
ny   5,5:2,5
ŠK Veža Banská Bystrica B - ŠK Or-
lová Pohorelá  3:5
IV. liga v šachu - skupina B11
V 1.kole sme dokázali poraziť súpe-
ra posilneného tromi hráčmi z No-
vej Bane.
1. kolo
Š-K Močenok -  ŠK Opevnenie Ban-
ská Štiavnica  3:5
Vyhrali Koleda, Cibuľa, Bosák a 
Majsniar, remizovali Hudec a Zi-
cho.

S. Kuchyňa

III. liga v šachu - skupina C2
1 ŠK Vinica 3 3 0 0 6 42.0

2 ŠK Magnezit Jelšava 3 3 0 0 6 33.0

3 ŠK Čebovce B 3 2 0 1 4 44.5

4 Slovan Sliač 3 2 0 1 4 32.5

5 ŠO Podbrezová 3 2 0 1 4 37.0

6 Slovan Nová Baňa 3 2 0 1 4 31.0

7 ŠK Orlová Pohorelá 3 2 0 1 4 26.5

8 ŠK Garde CVČ Detva A 3 2 0 1 4 28.5

9 FTC Fiľakovo B 3 2 0 1 4 25.0

10 ŠK Podpoľanie Detva 3 1 1 1 3 39.0

11 PŠK Rimavská Sobota 3 1 1 1 3 39.0

12 Opevnenie Banská Štiavnica 3 1 0 2 2 40.0

13 ŠK Veža Banská Bystrica B 3 1 0 2 2 36.5

14 ŠK B6 Lučenec 3 1 0 2 2 32.5

15 ŠK TH Junior B. Bytrica CVČ 3 1 0 2 2 29.5

16 ŠK MsL Kremnica 3 0 1 2 1 33.0

17 ŠK Slovan Modrý Kameň 3 0 1 2 1 26.5

18 ŠK Garde CVČ Detva B 3 0 1 2 1 24.0

19 Slovan Hrnčiarske Zalužany 3 0 0 3 0 37.0

Milí športoví priaznivci. 

Dovoľte, aby sme vás informovali 
o tom, že aj tento rok sme zorga-
nizovali dňa 26.10.2013 na pôde 
školy ZŠ s MŠ M. Hella – Štiav-
nické Bane II. ročník volejbalo-
vého turnaja MIX družstiev pod 
názvom „Putovný starostov po-
hár (starosta CUP 2013)“. 
Šesť volejbalových družstiev si 
aj tento rok prišlo zmerať sily a 
spoločne posedieť pri dobrom 
jedle a pití, pri čom otvorenie 
turnaja podporil svojou účasťou 
a príhovorom aj  starosta obce 
Štiavnické Bane p. Stanislav Ne-
uschl. Družstvá boli rozdelené 
na dve skupiny. Vzájomné zápa-

sy potom rozhodli o víťazovi sku-
piny a tí najlepší sa stretli vo fi-
nálne. O tretie miesto bojovali 
družstvá Silné reči vs. Ski dúb-
ravy. Po veľmi vyrovnanom boji 
nakoniec zdolali Silné reči (alias 
Blaváci) Ski dúbravy (družstvo 
z Ilije). Vo finále sa stretli druž-
stvá Čistá práca a domáci Džani. 
V tomto zápase mali väčšiu po-
hodu favorizovaní hráči z druž-
stva Čistá práca , čo sa nakoniec 
odrazilo aj na výkone a bez váž-
nejšieho zaváhania nás zdolali. 
My, ako organizátori turnaja, nie 
sme z druhého miesta sklama-
ní, keďže oproti minuloročnému 
poradiu sme poskočili o jednu 
priečku.  Putovný pohár staros-

tu obce Štiavnické Bane tak na 
tento rok zostane v ich rukách, 
ale my pevne veríme, že na bu-
dúci rok ho už máme doma. So-
botu sme tak strávili príjemne 
v prospech tela aj ducha a ako 
my vravíme : „nejde o ceny ale 
ide o prestíž“ a my tú svoju chce-
me stále zlepšovať. 
Družstvá, ktoré sa zúčastnili tur-
naja a ich poradie : 
1. miesto – Čistá práca  
2. miesto – Džani
3. miesto – Silné reči
KRUMPLIACI (4.miesto) – Ski 
Dúbravy 
ELTÉTÉ (5. miesto) – UPSVaR
POSLEDNÍ (6.miesto) – Banská 
Belá 

 Týmto ešte raz všetkým zúčast-
neným gratulujeme, veríme, že 
takéto športové podujatia sa budú 
aj naďalej podporovať, či už sa-
motnou účasťou, alebo aj zo stra-
ny verejnosti. Samozrejme by sme 
sa prostredníctvom tohto článku 
chceli poďakovať aj sponzorom, 
ktorí prispeli finančnou hotovos-
ťou, ako aj vecnými darmi, lebo 
vďaka nim sa stoly prehýbali  pod 
množstvom jedla a pitia. 
Ďakujeme : Stanislav Neuschl, 
potraviny Stabon, ZŠ s MŠ M. 
Hella za poskytnutie telocvične, 
firma Kališek, potraviny Paksi, 
Kláštorná vináreň, zelovoc Anta-
lová, Orange, Wustenrot, ai.

Monika Ferenčíková

Putovný starostov pohár - starosta CUP 2013

Mokré preteky
Mestské kúpele - plaváreň privítali v 
stredu 6.11.2013 študentov miest-
nych stredných škôl, ktorí prišli za-
bojovať v treťom, finálovom kole 
plaveckých pretekov „ Plávanie je 
super 2 „. Súťažiaci nám mohli svo-
je schopnosti a vytrvalosť postup-
ne predviesť v troch súťažných ko-
lách a vybrať si z rôznych plaveckých 
štýlov.  Prsia, kraul, štafeta...., veď 
zabojovať sa vždy oplatí.  Bytová 
správa s.r.o. s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja pripravila pre víťazov pretekov 
pekné a hodnotné ceny. Plavcom že-
láme mnoho ďalších úspechov a ve-
ríme, že sa s nimi stretneme aj nabu-
dúce. Slezáková Denisa

Divadelné 
predstavenie 
180-ka uvádza divadelné predsta-
venie Stopár, ktoré sa uskutoční 
16.11.2013 o 16:00 v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1 v Ban-
skej Štiavnici. Vstup zdarma. Po 
predstavení voľné posedenie s ob-
čerstvením.   Slovo života BŠ  

Stretnutie generácií
Živena – Spolok slovenských žien 
v spoluprácu s SBM v Banskej 
Štiavnici tradične usporiada dňa 
20.11.2013 o 9:00 predvianočné 
posedenie s programom a tradičnou 
kapustnicou. Kde? Starý zámok. Na 
vašu účasť sa tešia usporiadatelia.

 Živena SSŽ
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služby

inzercia

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

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

Prenajmem 2-izbový byt na Drieňo- �
vej, tel.č.: 0904 255 972

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

Prenajmem 2-izbový prerobený, za- �
riadený byt na Križovatke v BŠ, ná-
jomné 200,-€ + energie, tel.č.: 0918 
304 969

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

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

Predám 1-izbový byt v dobrom  �
stave, cena 14 000,-€, tel.č. 0948 
959 697

Hľadám do prenájmu 1-izbový za- �
riadený byt v BŠ a okolí, tel.č.: 0948 
234 808

Darujeme 5-ročnú čistokrvnú fen- �
ku hnedého labradora. Layla je už za-
čipovaná, po sterilizácií. Je zdravá a v 
dobrej kondícii. Je zvyknutá na život 
vo voliére, vyžaduje však spoločnosť a 
každodenné prechádzky (mimo oblasť 
Štiavnické Bane). Len do dobrých rúk, 
tel.č.: 0905 401 603 

Prenajmem garáž na Drieňovej dl- �
hodobo, tel.č.: 0905 178 047

Pôžičky pre zamestnaných, živ- �
nostníkov, dôchodcov, ženy na ma-
terskej, tel.č.: 0911 868 121 

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
palety, brikety, dovoz zo stavebnín, 
štrky, piesky, 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 315 691

reality

práca

Reštaurácia v centre mesta prijme  �
čašníkov. Angličtina a vek do 30 ro-
kov podmienkou. Životopisy posie-
lajte na stiavnica@stiavnica.sk. Ná-
stup do konca novembra. 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Ste platiteľ DPH a máte prob-
lém so svojou účtovníčkou? Už 
viete čo Vás čaká od 1.1.2014? 
My sme účtovná kancelária, 

pracujeme rýchlo  a spoľahlivo, 
komunikujem s úradmi elektro-
nicky. Ozvite sa nám a môžeme 
spolupracovať už od 1.1.2014.
Telefón: 0911 906 932

Anton Ihring 
 MATICHLAD

- montáž a servis chladia-
cich zariadení
- servis chladničiek a mraz-
ničiek
- servis chladiacich a mra-
ziacich vitrín
- montáž a servis klimati-
zácií
- plnenie autoklimatizácií
- vykonanie kontroly úniku 
chladiva podľa nariadení (ES) 
č.842/2006, 1005/2009 a 
zákona č.286/2009 Z.z. a 
vyhl. 314/2009 Z.z.

Tel.č.: 0903 746 435 

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

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

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

SAD, Zvolen, pracovisko  �
B.Štiavnica ponúka: predaj motoro-
vej nafty, Po-Pi 6:00 -14:00, parko-
vanie pre nákladné autá, autobusy, 
možnosť prenájmu kancelárskych 
a garážových priestorov. Areál je 
monitorovaný kamerovým systé-
mom + 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 hovä- �
dzinu z domáceho chovu, tel.č.: 
0908 531 348

V mesiaci október 
sa tretiaci a niek-
torí štvrtáci zo ZŠ 
J. Kollára zúčast-
nili exkurzie do 
Bojníc. Navštívili 
Bojnický zámok aj 
zoologickú záhra-
du. Táto exkurzia 
bola realizovaná 
a financovaná v 
rámci projektu „ZŠ J. Kollára za-
vádza pre svojich žiakov  moder-

né metódy výučby“.
 ZŠ J. Kollára

Exkurzia do Bojníc


