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V stredu 11. novembra 2009 sa 
v zasadačke Mestského úradu 
v Banskej Štiavnici uskutočnila 
prezentácia katalógu, vydané-
ho pri príležitosti jubilejného 
15. ročníka súťažnej výstavy, 
„Svetové dedičstvo očami 
detí“. Pôvodne sa uvažovalo o 
vydaní podobného katalógu 
už pri 5. a potom pri 10. roční-
ku, ale vtedy sa to nepodarilo. 

Počas 7. regionálnej konferen-
cie členských miest Organizácie 
miest svetového dedičstva (OMSD) 
zo strednej a východnej Európy, v 
septembri 2008 v Budapešti sa táto 
myšlienka znovu oprášila.  Po mi-
moriadnom nasadení,  zapojení 
Regionálneho sekretariátu OMSD, 

vďaka aktivite a  iniciatíve Dr. Kata-
lin Kiss, vedúcej tohto sekretariátu 
a jej spolupracovníkov a šikovnos-
ti grafi ka Gézu Perlitzyho  takáto 
malá knižočka uzrela v auguste 
2009 svetlo sveta. 

Súťažnú výstavu organizuje  
mesto Banská Štiavnica pod zášti-
tou OMSD pri príležitosti zápisu 
historického mesta Banská Štiav-
nica a technických pamiatok jeho 
okolia do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO od roku 1995 a 
doteraz organizátori dostali takmer 
30 000 výtvarných prác z viac ako 
80 miest svetového dedičstva z ce-
lého sveta.

Súťaži sa v troch vekových ka-
tegóriách do 9 rokov, 10 – 12 a 13 
– 15 rokov, výtvarne zobrazený ná-

met kresbou, maľbou, akvarelom, 
monotypiou, linorytom, intarziou, 

kolážou, fotografi ou, pretlačením 
do fólie a pod.  4.str.
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Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.

Ojedinelý katalóg uzrel svetlo sveta
Prezentácia katalógu pri príležitosti 15. ročníka súťažnej výstavy „Svetové dedičstvo očami detí“

Zateplením budovy Základnej školy Jozefa Horáka sa znížia prevádzkové náklady školy

 Mesto Banská Štiavnica, ako 
zriaďovateľ, získalo 33,104 mil. Sk 
(1.098.851,4 €) na rekonštrukciu  
Základnej školy Jozefa Horáka. Zís-
kané fi nancie sú nenávratné fi nanč-
né prostriedky zo štrukturálnych 
fondov EÚ - ROP, ktorého riadiacim 

orgánom je MVaRR SR. Finančná 
spoluúčasť Mesta pri realizácii tohto 
projektu je viac ako 300 tis. €. Táto 
čiastka predstavuje v rámci pravi-
diel grantových schém Európskeho 
spoločenstva spoluúčasť nad 5%. 
Realizáciou projektu „Rekonštruk-

cia Základnej školy Jozefa Horáka“, 
ktorú realizuje fi rma Combin Ban-
ská Štiavnica s.r.o, budú zateplené 
obvodové plášte a strechy hlavnej 
budovy školy, telocvične a objektu 
dielní a školského stravovania. Sú-
časťou zateplenia je výmena starých 

okien a dverí na týchto objektoch. 
Zateplením objektov zvýšime ener-
getickú hospodárnosť týchto budov 
a výrazne znížime prevádzkové 
náklady školy. Na objekte hlavnej 
budovy realizujeme nadstavbu, čím 
vzniknú nové odborné  4.str.

Aktuálne k modernizácii na ZŠ J. Horáka

číslo 42

Slávnostné pokrstenie katalógu za účasti Dr. Katalin Kiss a primátora
 mesta Mgr. Pavla Balžanku
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

SSE, a.s. oznamuje širokej ve-
rejnosti, že dňa 24. 11. 2009 v 
čase od 9,00 hod. do 14,30 hod. 
bude prerušená dodávka elek-
trickej energie z dôvodu opra-
vy elektrického zariadenia. Bez 
elektrickej energie budú v meste 
Banská Štiavnica časť Kysihýbel 
domy od č.2 po č.15.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

3.septembra 2008 bolo na vý-
jazdovom zasadnutí vlády SR v 
Banskej Štiavnici prijaté uznesenie 
č.593/2008 k Analýze sociálno-e-
konomickej situácie okresu Banská 
Štiavnica a návrhom na zlepšenie v 
sociálnej a hospodárskej oblasti. O 
informáciu, ako sa toto mimoriadne 
dôležité uznesenie pre ďalší rozvoj 
nášho okresu plní, sme požiadali 
Mgr. Nadeždu Babiakovú, prednost-
ku MsÚ: 

 „V rámci prijatého uznesenia 
bolo konkrétne prijatých 36 úloh a 
3 odporúčania pre jednotlivé minis-
terstvá.

14. októbra 2009 vláda na svojom 
rokovaní vyhodnotila plnenie úloh, 
vyplývajúcich z uvedeného uznese-
nia s nasledovným výsledkom:

 Dvanásť úloh je splnených, pl-
nenie šestnástich úloh vzhľadom 
na stav ich plnenia pokračuje, jedna 
úloha bola zrušená, jedna úloha bola 
nesplnená a šesť úloh má problémy 
so zabezpečením fi nančného krytia.

MF SR zabezpečilo úlohu každo-
ročne v návrhu štátneho rozpočtu 
SR prideľovať fi nančné prostriedky s 
účelovým určením pre mestskú pa-
miatkovú rezerváciu Banská Štiavni-
ca ako lokality svetového kultúrneho 

a prírodného dedičstva UNESCO. V 
štátnom rozpočte na rok 2009 boli 
prostriedky na uvedený účel vyčle-
nené. Dotácia z kapitoly Všeobecná 
pokladničná správa bola poskytnutá 
na účel „Úprava verejných priestran-
stiev ulice Kammerhofská – súčasť 
pamiatkovej rezervácie Banská 
Štiavnica, ako lokalita svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva, 
v sume 697 072 €. V návrhu rozpoč-
tu verejnej správy na roky 2010 až 
2012 sa tiež uvažuje s vyčlenením 
prostriedkov na tento účel.

MF SR uvoľnilo z rezervy vlády 
SR fi nančné prostriedky, v objeme 
17 mil. Sk, na účely rekonštrukčných 
a rozvojových projektov v meste a 
obciach okresu Banská Štiavnica. Fi-
nančné prostriedky vo výške 11 mil. 
Sk použilo mesto na rekonštrukciu 
mestských kúpeľov a prevádzkovo-
sociálnej budovy futbalového štadi-
óna. 

MVRR SR v strategickom doku-
mente „Národná stratégia regio-
nálneho rozvoja SR“ bude v rámci 
stanovených strategických priorít, 
na regionálnej úrovni, zohľadňovať 
otázku podpory regiónu Banská 
Štiavnica.

 4.str.

Plnenie uznesenia vlády SR o našom okrese

Por. Meno a priezvisko   Okrsok číslo
č.   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. Spolu

1. Ondrej Binder  45 30 53 47 12 56 45 35 34 28 385

2. Ľudmila Blašková  13 17 11 18 17 18 4   9   6   7   120

3.Henrieta Čečetková  3   0   1   0   0   1   1   2   4   2   14

4. Martina Durbáková  0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   3

5. Miriam Ďuricová  7   10 19 4   7   7   7   2   3   4   70

6. Imrich Kečkéš  0   1   0   1   1   0   1   0   0   1   5

7. Dominik Kútnik  4   5   8   5   2   4   1   3   4   3   39

8. Dušan Lukačko  33 30 70 59 49 54 36 43 33 19 426

9. Mária Ivica Moravčíková   9   14 33 6   10 196 9 14 25 27 163

10. Alžbeta Piteková  1   0   2   9   1   2   0   1   0   0   16

11. Eduard Rada  8   15 19 15 29 10 15 13 13 9   146

12. Rudolf Rücker  0   0   4   0   1   1   0   1   4   0   11

13. Marian Streško  12 19 10 14 9   8   4   3   11 2   92

14. Marian Zimmermann  49 38 46 52 35 42 41 43 46 34 426
      Spolu platných hlasov          1916

Výsledky volieb poslancov a predsedov do VÚC BBSK
Por. Meno a priezvisko   Okrsok číslo
č.   1.   2. 3.  4.    5.    6.  7.  8.  9. 10. Spolu

1. Igor Danihel   7    1  9   4     3     8   2   4   9   0   47

2. Pavel Chovanec   2    0  3   1     1     0   0   0   2   1   10

3. Marian Kotleba   6    6  22 17   7     22 13 21 10 12 136

4. Vladimír Maňka   50 91 92 111 109 99 55 77 83 51 818
5. Jozef Mikuš   100 78 124 88 46 70 85 62 73 56 782
6. Milan Murgaš   8    3    13   5   4   12 10 8   5   5   73

7. Emil Samko   0    0    4     0   1   3   0   1   0   1   10

8. Jozef Sásik   3    1    3     4   3   3   1   2   0   6   26

9. Jozef Šimko   7    2    4     3   3   5   2   1   2   3   32

    Spolu platných hlasov                    1934

Dňa 5.11.2009 o 06.45 hod. 
voľne pohybujúci sa pes vbehol 
pod kolesá motorového vozidla 
na  Ul. Trate mládeže. Majiteľovi 
motorového vozidla vznikla ško-
da vo výške cca. 500 €. Vec je v 
riešení OO PZ. 

V ten istý deň o 13.00 hod.  bola 
hliadka MsPo privolaná na Ul. J. 
Straku 2, kde malo dôjsť k domá-
cemu násiliu. Po príchode hliadky 
na miesto  sa v byte  nachádzala 
záchranná služba, ktorá J.J. z Ban-
skej Štiavnice previezla do ne-
mocnice na lekárske ošetrenie.

Dňa 6.11.2009 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Budova-
teľská, kde malo dôjsť k rušeniu 
nočného pokoja. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, že 
ide o A.B.  a Š.V. obaja z Banskej 
Štiavnice, ktorí sa  svojim sprá-
vaním dopustili priestupku proti 
verejnému poriadku. Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.   
Upozornenie 

Mestská polícia upozorňuje 
všetkých občanov mesta, aby od-
pady, ktoré vyprodukujú vo svo-
jich domácnostiach uskladnili do 
svojich nádob. Ak vyprodukujú 
odpad vo väčšom rozsahu sú po-
vinní ho odovzdať na Technic-
kých službách m.p., Ul. Šoltésovej 
1, Banská Štiavnica. 

Nádoby na odpad, ktoré sa 
nachádzajú pri Medike a na Zvo-
novom vŕšku ako aj v ostaných 
častiach mesta, slúžia výhradne 
na uskladnenie odpadu vypro-
dukovaného z cintorínov a nie na 
odpad vyprodukovaný v domác-
nostiach. Mestská polícia bude aj 
naďalej uvedené miesta monito-
rovať mestským kamerovým sys-
témom,  aby zabránila vzniku ne-
povolených skládok v priestoroch 
Mediky,  Zvonového vŕška ako aj  
v ostaných častiach mesta.   

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Bolo...

13.11.
Prijatie členov Združenia samo-

správnych škôl Slovenska.
Prijatie účastníkov Workshopu 

na tému „Podpora začlenenia osôb 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
prostredníctvom vzdelávacích ak-
tivít o dokumente OSN z r. 2006“, 
ktorého spoluorganizátorom bolo 
OZ Margarétka. Medzi prijatými 
hosťami bola aj čestná prezidentka 
Asociácie organizácií zdravotne 
postihnutých občanov na Sloven-
sku MUDr. Mária Orgonášová, 
CSc.

Uskutočnila sa vernisáž výstavy 
a vyhodnotenie súťaže Najkraj-
šia dovolenková fotografi a 2009 v 
Múzeu vo Svätom Antone.

16.11.
Zasadnutie Komisie regionál-

neho rozvoja, výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia.

17.11.
Primátor mesta sa zúčastnil  na 

otvorení a vyhodnotení tanečnej 
súťaže o Pohár primátora mesta 
Banská Štiavnica 2009.

Uskutočnila sa spomienka na 
November 1989 v Banskej Štiav-
nici.

18.11.
Zasadnutie Kalvárskeho fondu.
Prijatie Banskoštiavničana p. 

Milana Fábera,  ktorý získal 1. 
miesto v súťaži o slovenskú Hruš-
ku roka.

19.11.
Zasadnutie Mestskej rady.
Zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva. 
Bude....

20.11.
Slávnostné odovzdanie budovy 

ZUŠ do užívania po rekonštrukč-
ných prácach a poďakovanie dodá-
vateľom.

25.11.
Uskutoční sa medzinárodná 

vedecká konferencia, Cintoríny v 
kontexte kultúrneho dedičstva, ve-
novaná cintorínu Zvonový vršok.

26.11.
Vztýčenie vlajky Zelená škola, 

ktorú získala Materská škola na ul. 
Bratskej v Banskej Štiavnici.

Zasadnutie predsedníctva Slo-
venskej banskej komory.

Prevzatie ceny „Kultúrna pa-
miatka roka“ na Ministerstve kul-
túry SR v Bratislave.

Andrea Benediktyová 

2. kolo volieb sa uskutoční 28.11. 2009 v čase od 7:00 do 22:00 hod.
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Plnenie uznesenia vlády SR o našom okrese
1.str. Plnenie úlohy uloženej 

MŠ SR podporiť návrh zriadenia de-
tašovaného pracoviska vysokej školy 
so zameraním na environmentalis-
tiku resp. cestovný ruch v Banskej 
Štiavnici bude vyhodnotené v I. 
štvrťroku 2010.

MŽP SR malo zabezpečiť fi nan-
covanie revitalizácie areálu Banské-
ho múzea v prírode, v zmysle pro-
jektovej dokumentácie, so zreteľom 
na dobudovanie expozície baníckej 
architektúry – oblasť Prachárne, ako 
ďalšieho rozvoja Slovenského ban-
ského múzea. Úloha nie je fi nančne 
krytá, preto ju nebolo možné plniť. 
Ministerstvo taktiež nemôže fi nanč-
ne podporiť vyhodnotenie dote-
rajšieho geologického prieskumu v 
rudnom revíri Banská Štiavnica a 
jeho okolí a rovnako nemôže podpo-
riť vyhľadávací ložiskový geologický 
prieskum drahokovovej mineralizá-
cie v banskoštiavnicko-hodrušskom 
rudnom poli. Ministerstvo môže 
poskytnúť súčinnosť pri fi nancovaní 
projektov zo štrukturálnych fondov 
na vybudovanie vodovodu v miest-
nej časti Banky, miestnej časti Počú-
vadlianske Jazero, kanalizácie, čis-
tiarne odpadových vôd a vodovodu 
v Štiavnických Baniach iba za pred-
pokladu, že budú zo strany okresu 
predložené relevantné projekty, čo sa 
doteraz neuskutočnilo. Ministerstvo 
nemôže podporiť investičný zámer 
dobudovania a údržby tematického 
parku (geopark Banská Štiavnica) z 
fi nančných dôvodov. Obnova histo-
rických vodných nádrží v okolí Ban-
skej Štiavnice je ohrozená rovnako z 
fi nančných dôvodov. Zabezpečenie 
sady geopriestorových údajov digi-
tálnych vrstiev pre geografi cký infor-
mačný systém o životnom prostredí, 
na úrovni presnosti katastrálnych 
máp, pre potreby regionálneho ge-
ografi ckého informačného systému 
a činnosť verejnej správy, rovnako 
podmieňuje fi nančné krytie. MŽP 
SR podporuje projekty environ-
mentálnej infraštruktúry a ochrany 
životného prostredia v rámci OP 
Životné prostredie. V rámci okresu 
Banská Štiavnica boli schválené tri 
žiadosti o nenávratný fi nančný prí-
spevok z oblasti ochrany pred po-
vodňami, uzatvorenia a rekultivácie 
skládok odpadov a oblasti ochrany 
prírody a krajiny. V súčasnosti sa v 
procese posudzovania nachádzajú 
ďalšie žiadosti, ktoré svojimi akti-
vitami zasahujú do okresu Banská 
Štiavnica. 

MPSVR SR podporilo programy 
okresu Banská Štiavnica v oblasti 
podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej neza-
mestnanosti. Možno konštatovať, že 
za prvých päť mesiacov r. 2009 ÚP-
SVR v okrese Banská Štiavnica pod-
poril 462 uchádzačov o zamestnanie 
s celkovým objemom fi nančných 
prostriedkov 678 187 € (20,4 mil. 
Sk). Najvyužívanejšími nástrojmi 
APTP bolo vzdelávanie a príprava 
na trh práce (86 uchádzačov o za-
mestnanie), samostatná zárobková 
činnosť (89 uchádzačov o zamest-
nanie) a aktivačné činnosti. Za uve-
dené obdobie sa v okrese rozšírilo 
vzdelávanie a príprava na trh práce, 
kde zamestnávatelia uzatvorili do-
hody s ÚPSVR na vzdelávanie 158 
zamestnancov (dohodnutý príspe-
vok ÚPSVR predstavoval 117 265 € 
(3,5 mil. Sk). 

 MH SR môže poskytnúť fi nančnú 
pomoc pre podnikateľské subjekty, 
na rozvojové projekty cestovného 
ruchu okresu Banská Štiavnica, zo 
štrukturálnych fondov v rámci ope-
račného programu Konkurencie-
schopnosť a hospodársky rast a do-
tácie, daňové úľavy a tiež príspevky 
na novovytvorené pracovné miesta 
podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o in-
vestičnej pomoci. Mimo toho MH 
SR navrhlo primátorovi Banskej 
Štiavnice aj možnosť podporiť in-
vestície v cestovnom ruchu, vypra-
covaním schémy podpory, z ktorej 
by bolo možné podporovať menšie 
investície. MH SR v rámci svojho 
rozpočtu našlo možnosti na podpo-
ru vypracovania podrobnejšej štúdie 
o stave cestovného ruchu v okrese 
Banská Štiavnica a o možnostiach 
jeho rozvoja. Predmetná štúdia sa v 
súčasnosti obstaráva. 

MV RR v rámci programu cezhra-
ničnej spolupráce Maďarsko – Slo-
venská republika na obdobie rokov 
2007 – 2013, opatrenie 1.3. Rozvoj 
spoločného turizmu, umožňuje, aby 
mohol každý oprávnený subjekt so 
sídlom v Banskej Štiavnici požiadať 
o fi nančný príspevok na realizáciu 
projektu v danom odvetví. V zmysle 
zákona o podpore regionálneho roz-
voja § 3, ods. 2 sa MVRR SR zame-
riava aj na rozvoj cestovného ruchu.

MP SR má záujem o podporu a 
rozvoj vidieka, stabilizáciu vidiec-
keho obyvateľstva, predovšetkým 
vytváraním pracovných príležitostí 
priamo v danom regióne. Jeho sna-
hou je podporovať prípravu mla-

dých ľudí, odborníkov aj na úrovni 
stredoškolských profesií. Jedným zo 
zámerov, bolo vytvorenie projek-
tu nového študijného odboru pre 
stredné odborné školy pôdohospo-
dárskeho zamerania. Od 1. 9. 2009 
je do siete odborov zaradený projekt 
zameraný na bioenergetiku a jeho 
gestorom je MP SR. Okrem tohto 
projektu je Stredná odborná škola 
lesnícka v Banskej Štiavnici zapoje-
ná do pripravovaného projektu MP 
SR zameraného na agrolesníctvo. V 
súčasnosti je projekt v štádiu prípra-
vy a jeho zavedenie do siete odborov 
na Slovensku sa predpokladá od 1. 
9. 2010.

MK SR priebežne podporuje pro-
jekty na rekonštrukciu pamiatok 
zapísaných v zozname svetového 
dedičstva UNESCO v rámci granto-
vého systému Obnovme si svoj dom 
– podprogram 1. a podprogram 2. 
Ministerstvo zriadilo Komisiu na 
koordináciu úloh ochrany lokalít 
svetového kultúrneho dedičstva. 
Komisia bude pôsobiť ako medzi-
rezortný poradný, iniciatívny, kon-
zultačný a koordinačný orgán pre 
riešenie zásadných úloh ochrany 
lokalít kultúrneho dedičstva SR za-
písaných v Zozname svetového de-
dičstva UNESCO. 

MV SR malo zabezpečiť technické 
a technologické vybavenie Štátneho 
ústredného banského archívu na di-
gitálnu archiváciu a propagáciu fon-
dov, zapísaných v zozname UNE-
SCO – Pamäť sveta. V rámci limitu 
kapitálových výdavkov na stavebné 
investície, ministerstvo zabezpečilo 
prípravné stavebné práce pre digi-
talizačné pracovisko a reštaurátor-
skú dielňu. V súvislosti s prijatými 
opatreniami na zníženie vplyvu hos-
podárskej krízy a krátenie výdavkov 
štátneho rozpočtu, upravené fi nanč-
né limity neumožňovali zakúpenie 
prevádzkových prístrojov a špeci-
álneho technologického vybavenia. 
Z uvedeného dôvodu ministerstvo 
uplatní fi nančné prostriedky až v 
rozpočte na rok 2010. V personál-
nej oblasti MV SR presystemizovalo 
jedno štátnozamestnanecké miesto 
archivára na informatika. Minister-
stvo na Obvodnom oddelení PZ v 
Banskej Štiavnici, zabezpečilo zvý-
šenie počtu systemizovaných miest 
policajtov z 20 na 22 miest. Minis-
terstvo zabezpečilo na Obvodné 
oddelenie PZ Banská Štiavnica mo-
torové vozidlo Nissan X-trail, dva 
PC s príslušenstvom. Mimo toho 

boli zrekonštruované niektoré časti 
budovy oddelenia a jeho vybavenia 
(hygienické príslušenstvo, sprchový 
kút, výmena kotlov).

 Úlohou č. B.12 vláda uložila 
MDPT SR v prípade delimitácie ces-
ty II/525 v úseku Banská Štiavnica 
– Hronská Breznica z Banskobys-
trického samosprávneho kraja na 
Slovenskú správu ciest do novembra 
2008 zabezpečiť

a) prípravu a projektovú doku-
mentáciu predmetnej cesty vrátane 
územného rozhodnutia a stavebné-
ho povolenia

b) výstavbu predmetnej cesty
Termín plnenia úlohy:
do 31. 12. 2010 (a)
do 31. 12. 2012 (b)
Stav plnenia úlohy:
Rozhodnutím o usporiadaní cest-

nej siete č. 0275/2009-SCDPK/z. 
17233 zo dňa 29. 4. 2009, MDPT SR, 
ako príslušný správny orgán, pretrie-
dilo dňom 15. 5. 2009 pôvodnú ces-
tu II/525 v úseku Hontianske Nemce 
– Banská Štiavnica – Hronská Brez-
nica, na úsek cesty I/66 Hontianske 
Nemce na evidenčné číslo I/51, kto-
rý tvorí súvislý úsek tejto cesty. 

Prípravu a projektovú dokumen-
táciu predmetnej cesty, vrátane 
územného rozhodnutia a stavebné-
ho povolenia, zabezpečuje Sloven-
ská správa ciest. Technická štúdia 
na úsek cesty II/525 Hronská Dúb-
rava – Banská Štiavnica preukázala, 
že je potrebné rozšírenie a lokálna 
úprava v úseku Hronská Dúbrava – 
Banská Belá. V pokračovaní Banská 
Belá – Banská Štiavnica je navrhnutá 
preložka cesty v inej trase. Na úsek 
cesty Banská Belá – Banská Štiavni-
ca, ktorý je z hľadiska technických 
parametrov najhorší, musí byť za-
bezpečená aktualizácia existujúcej 
dokumentácie pre územné rozhod-
nutie, štátnu expertízu, vydanie 
územného rozhodnutia v termíne 
do 31. 12. 2009.

Investorská príprava je smerovaná 
tak, aby bol termín ukončenia do 31. 
12. 2012 dodržaný.

Úloha sa priebežne plní, trvá do 
31. 12. 2012

V závere vláda SR konštatuje, že 
mnohé úlohy bude potrebné opä-
tovne vyhodnotiť v priebehu roku 
2010. Ich výsledky budú zahrnuté 
do informácie o stave plnenia úloh, 
vyplývajúcich z príslušných uznese-
ní vlády SR, ktorá má termín predlo-
ženia v roku 2010.“

Za rozhovor sa poďakoval Ján Novák
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1.str. učebne so zameraním 
na fyziku - chémiu, biológiu, mul-
timediálna učebňa, jazykové labo-
ratórium, kabinety a knižnica.  Zá-
roveň bude posilnená výučba IKT 

(informačných a komunikačných 
technológií). 

V celej hlavnej budove, ktorá 
slúži už od roku 1961, bola v rámci 
prebiehajúcej modernizácie kom-

plexne vymenená elektroinštalácia. 
Zároveň je tu vybudovaná nová 
LAN sieť, to znamená, že každá 
miestnosť bude mať minimálne jed-
no prípojné miesto do školskej siete 
a napojenie na INTERNET. Budú 
vyspravené všetky omietky stien a 
stropov, vymenené podlahy a dvere. 
V triedach  bude nová sanita vráta-
ne obkladov stien.

V budove pre I. stupeň sme vy-
menili podlahovú krytinu, okná na 
severnej strane, modernizovali so-
ciálne zariadenia, vybudovali triedu 
pre delené skupiny cudzích jazykov. 
Každý učiteľ má k dispozícii note-
book s dataprojektorom. V triedach 
môžu učitelia využívať prístup k in-
formáciám prostredníctvom WIFI 
pripojenie na INTERNET. Tieto 
zmeny boli postupne urobené z 
prostriedkov školy a dotácií Mesta 
Banská Štiavnica. 

 Škola sa pravidelne zapája do 
projektov. Vďaka získaným dotá-
ciám sme mohli za pomoci Mesta 
Banská Štiavnica vykonať revitalizá-
ciu školského stravovania, knižnice 
a realizovať projekty jazykové labo-
ratóriá a enviroprojekty.

Moderné technológie si vyžadujú 
okrem materiálnych prostriedkov i 
pravidelne sa vzdelávajúci personál, 
preto v súčasnom období realizu-
jeme projekt „Podpora odborného 
rastu zamestnancov školy“. Na zá-
klade dohody medzi školou a UP-

SVaR v Banskej Štiavnici sme získali 
nenávratný fi nančný príspevok vo 
výške 48.000,- €. V predĺžených 
víkendoch sa učitelia a ostatní za-
mestnanci školy vzdelávajú v použí-
vaní moderných technológií. Jedná 
sa o tvorbu a používanie IS a IT vo 
výchovno-vzdelávacom procese. 
Hneď po ukončení prvého kurzu 
bude pokračovať akreditovaný kurz 
anglického jazyka. Po úspešnom 
absolvovaní kurzu je pedagogický 
zbor pripravený aktívne využívať 
získané zručnosti  a kompetencie 
prostredníctvom moderných tech-
nológií v školskej praxi.

Tieto projekty sa darí realizovať 
len vďaka sprostredkovateľskej po-
moci fi rmy Combin Banská Štiav-
nica s.r.o., mesta Banská Štiavnica 
a hlavne osobnej angažovanosti pri-
mátora mesta Mgr. Pavla Balžanku 
a pani prednostky.

Dovoľte mi, aby som sa na záver 
ako riaditeľ Základnej školy Jozefa 
Horáka, v mene všetkých žiakov a 
rodičov poďakoval za dôveru a efek-
tívnu spoluprácu.

 Mgr. Ján Maruniak

AKTUALITY

1.str. treba poslať na normali-
zovanom pohľadnicovom formáte 
14 x 10 cm, zobrazený výtvarný 
námet má tvoriť celú čelnú stranu 
pohľadnice. Obsahom výtvarného 
zobrazenia príslušného mesta, či 
lokality svetového dedičstva môže 
byť historická reminiscencia, jeho 
celkové zobrazenie alebo len jeho 
artefaktov, súčasného života, jeho 
obyvatelia resp. budúcnosť. Jeden 
žiak môže poslať maximálne tri vý-
tvarné zobrazenia.  Z doručených 
súťažných materiálov bola začiat-
kom júna otvorená výstava „Sveto-
vé dedičstvo očami detí “, na ktorej 
boli vyhodnotené tri najlepšie práce 
z každej kategórie. Výstava je pu-
tovná a po Banskej Štiavnici môže 
byť inštalovaná aj v ďalších mestách 
svetového dedičstva. 

Samotný katalóg obsahuje okrem 

iného príhovory riaditeľa Centra 
svetového dedičstva UNESCO v 
Paríži (Francúzsko) Francesca Ban-
darina a generálneho tajomníka 
OMSD Denisa Ricarda. Podstatnú 
časť katalógu tvoria reprodukcie 
vybraných detských výtvarných 
prác, ktoré reprezentujú 66 miest 
svetového dedičstva. Ďalej sú tam 
propozície súťažnej výstavy, vý-
sledky doterajších 15 ročníkov a 
štatistický súhrn. Katalóg je vydaný 
v anglickom jazyku a je určený pre-
dovšetkým  primátorom tých miest 
svetového dedičstva,  učiteľom a 
žiakom tých škôl, ktoré doteraz 
prispeli do našej súťaže ako aj  pri-
mátorom ďalších miest svetového 
dedičstva, učiteľom a žiakom.

„Chcel by som vyjadriť moje 
srdečné gratulácie  k 15. ročníku 
iniciatívy mesta Banská Štiavnica 

Svetové dedičstvo očami detí. Po-
važujem to za viac ako vhodné, že 
katalóg vychádza v jednej zo sied-
mich lokalít svetového dedičstva 
na Slovensku, známych pre ich 
mimoriadnu univerzálnu hodno-
tu, v historickom meste Banská 
Štiavnica. Jednou z ciest ako za-
bezpečiť ochranu pamiatky sveto-
vého dedičstva, je zapojiť miestnu 
komunitu a osobitne mladých ľudí. 
Tento projekt poskytuje mladým 
unikátnu a tvorivú možnosť ako 
vyjadriť svoj vlastný pohľad na ich 
dedičstvo od veľmi mladého veku. 
Teším sa na našu pokračujúcu spo-
luprácu s mestom Banská Štiavnica 
pri ďalších iniciatívach vo vzťahu k 
aktivitám svetového dedičstva pre 
mladých.“  Francesco Bandarin,  
riaditeľ Centra svetového dedičstva 
UNESCO

„Človek musí vedieť viac o sve-
tovom dedičstve a ľudia v Banskej 
Štiavnici to realizovali tak, že inici-
ovali výtvarnú súťaž určenú deťom. 
V tomto procese sú mladí ľudia ve-
dení k tomu, aby objavovali svoje 
dedičstvo, zhodnocovali ho a chrá-
nili. Toto je úspešný príbeh, ktorý si 
zaslúži uznanie. Táto iniciatíva má 
dopad aj dosť ďaleko od  Banskej 
Štiavnice a tí ľudia, ktorí prišli s to-
uto myšlienkou a ďalej ju rozvíjajú 
si zaslúžia srdečné gratulácie.   Or-
ganizácia miest svetového dedičstva 
je hrdá, že môže Banskú Štiavnicu 
počítať medzi svojich členov a že 
je spájaná s touto výtvarnou sú-
ťažou. Bravo a dlhý život tomuto 
projektu!“  Denis Ricard, generálny 
tajomník Organizácie miest sveto-
vého dedičstva Mrn

Ojedinelý katalóg uzrel svetlo sveta

Aktuálne k modernizácii na ZŠ Jozefa Horáka

Inzercia
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Počas minulého týždňa ste urči-
te zaregistrovali pozitívnu zmenu 
v podobe krajšieho výhľadu na 
dominantu našej Štiavnice – Nový 
zámok. O čo išlo sme sa opýtali 
iniciátora projektu a poslanca MsZ 
p. Petra Ivašku: „Pred mesiacom a 
pol ma oslovila p. Beata Nemcová, 
či by som sa nešiel pozrieť na Ži-
dovský cintorín, kde práve ona sa 
už viac rokov stará o toto miesto 
a opravuje náhrobné kamene. Bol 
som sa s ňou tam pozrieť a popri 
inom som si všimol aj prechod od 
Nového zámku smerom k Židov-
skému cintorínu, ktorý bol veľmi 
zarastený náletmi mladých drevín. 
Keďže nálety boli na súkromných 
pozemkoch, snažili sme sa získať 
povolenie od súkromných vlastní-
kov pozemkov, čo sa nám však ne-
podarilo, nakoľko sa nachádzajú 
mimo našej republiky. V spoluprá-
ci s mestom a zástupcom primáto-
ra p. Ing. Jurajom Čabákom sme 
sa tento problém snažili vyriešiť, 
tak aby sme mohli túto myšlienku 
zrealizovať. Po vzájomnej komuni-
kácii s mestom a elektrárňami sme 
sa dohodli minulý týždeň, aby sa 
mohli tieto práce začať. Elektrikári 
nám vyšli v ústrety a vypílili stro-
my do určitej výšky.

 Nakoľko bolo treba vzniknu-

té konáre odstrániť, museli sme 
zabezpečiť štiepkovanie. Štiepko-
vanie bolo zabezpečené cez elek-
trikárov a pomocných brigádni-
kov. Stredné odborné učilište na 
Šoltésovej 5 v B. Štiavnici, ktoré 
mi poskytlo študentov na 3 dni. 
Študenti nám pomohli pri týchto 
prácach v rámci svojej odbornej 
praxe. Výsledok sa dostavil v po-
dobe pekného výhľadu na domi-
nanty nášho mesta. Som rád, že sa 
nám to spoločnými silami podari-
lo. Obyvatelia nášho mesta môžu 
byť spokojní, keď na toto miesto 
zavítajú a uvidia  prekrásny výhľad 

na Banskú Štiavnicu. Postupne by 
sme chceli upraviť aj cestu k Ži-
dovskému cintorínu, osadiť lavič-
ky a osvetlenie, aby sa mohli sem 
prísť pozrieť nielen domáci Ban-
skoštiavničania, ale aj návštevníci 
nášho mesta. Na záver by som sa 
chcel poďakovať viceprimátorovi 
mesta p. Ing. Jurajovi Čabákovi 
za spoluprácu, ďalej Súkromnej 
hotelovej akadémii za malé ob-
čerstvenie, ale hlavne chlapcom so 
Stredného odborného učilišťa na 
Šoltésovej 5, ich p. riaditeľke Bed-
nářovej za ochotu.

Michal Kríž

Opilovanie stromov pri Židovskom cintoríne

BARMANSKÝ KURZ

Súkromná hotelová akadémia 
Joergesov dom, n.o. v Banskej 
Štiavnici organizuje „barmanský 
kurz“. 

- Termín kurzu: od 30. novem-
bra do 5. decembra 2009

- Program kurzu: odborné pred-
nášky, praktické zručnosti / prípra-
va a servis miešaných nápojov/

- Ukončenie kurzu: písomný test, 
ústna skúška, praktická skúška

- Odborný garant: Michal Seke-
reš

- Cena kurzu: 100,-€  pre štu-
dentov a 130,-€  pre ostatných zá-
ujemcov

Podanie prihlášky: do 20. no-
vembra  / tel. 0911 401 080, príp. 
0907 739 569 /
Po úspešnom zvládnutí absolventi 

obdržia CERTIFIKÁT  SLOVENSKEJ 

BARMANSKEJ ASOCIÁCIE. Do 20. 

novembra sa treba prihlásiť na tel. 

čísle – 0911 401 080, príp. 0907 

739 569.

V školskom roku 2008/09 Mi-
nisterstvo školstva SR vyhlásilo 
výzvu na podávanie projektov 
pre materské školy pod názvom 
„Elektronizácia a revitalizácia ma-
terských škôl 2009“. Keďže v nasle-
dujúcom školskom roku 2009/10 
sa plánovalo presťahovať našu 
materskú školu v Banskej Belej do 
novovybudovanej nadstavby nad 
školskú jedáleň pri ZŠ, neváhali 
sme a podali sme žiadosť na za-

kúpenie exteriérového športového 
náradia na detské ihrisko v areáli 
základnej školy. Mali sme šťastie a 
projekt nám schválili, získali sme 
pre materskú školu 3 300 €. Aj keď 
sa zdá, že je to pekná suma, poda-
rilo sa nám zakúpiť len šmýkačku, 
vežu veľkú, pohyblivý most a pa-
raván so stenou na lezenie. Obec 
priložila ruku k dielu a z vlastných 
zdrojov vybudovala pieskovisko 
pre hry detí, pričom pomohli aj 

rodičia a zamestnanci OÚ. Objekt 
sme doplnili preliezkou z bývalej 
MŠ a tak sme pripravili pre deti 
detské ihrisko. Ešte nám ostáva v 
jarnom období upraviť prostredie 
po estetickej stránke a potom mô-
žeme povedať, že sme urobili niečo 
dobré pre naše deti, kde môžu spo-
kojne a šťastne prežívať čas stráve-
ný bez rodičov...

MŠ Banská Belá

Predsa sa podarilo...

alebo iný pohľad na magické 
mesto objektívom Katky Frema-
lovej a Paľa Ivašku. Pod týmto ná-
zvom bola v piatok 13. novembra 
2009 v Dome kultúry ŽSR vo Zvo-
lene otvorená výstava fotografi í 

oboch autorov. výstava sa konala v 
rámci 21. ročníka festivalu Víkend 
atraktívneho divadla.

Katarína Fremalová i Paľo Ivaška 
sa predstavili ucelenými súbormi 
fotografi í Banskej Štiavnice v ne-

tradičnom originálnom autorskom 
ponímaní a vzbudili nimi zaslúže-
ný záujem kultúrnej verejnosti. Je 
potešujúce, že túto výstavu budú 
mať možnosť vidieť záujemcovia aj 
v iných mestách Slovenska. (AKA)

Mystérium Štiavnica

Knižné novinky

Krásna, zlatistá jeseň je už minu-
losťou. Za oknami sa stelie novem-
brová hmla. Čo môže byť príjem-
nejšie ako posadiť sa v teplej izbe a 
...čítať. Ak neviete čo nové vyšlo, tu 
sú naše najnovšie tituly. Táňu Kele-
ovú Vasilkovú netreba slovenským 
čitateľkám predstavovať. Čerstvá 
novinka z jej pera sa volá Klamstvá. 
Ani jej ďalšia kolegyňa, spisovateľka 
J.Repovská nie je neznáma. Aj ona 
poteší čitateľky svojou najnovšou 
knihou Bodka v adresári. Ďalšia 
spisovateľka D.Fulmeková má na 
trhu novinku s názvom Topánky z 
papiera. Pre tie dámy, ktoré dávajú 
prednosť romantike  v podobe his-
torických romancí máme pripra-
vené novinky od majsteriek tohto 
žánru: J.Featheová ich poteší v 
knihe Studňa lásky a M.Baloghová 
zasa prináša svoju novinku Škan-
dály lásky. Milovníkov napätia iste 
poteší R.Cook, svojím najnovším 
trilerom z lekárskeho prostredia. 
Ani tým, ktorí čakajú od knihy aj 
hlboký etický odkaz nezostaneme 
nič dlžní. Tí, asi radi siahnu po kni-
he W.P.Younga - Chatrč, alebo ich 
poteší nové vydanie R.Bacha -Čaj-
ka Jonathan Livingston. A to je na-
ozaj len zlomok titulov, ktoré vyšli 
v tomto mesiaci. A to ešte nie je ko-
niec mesiaca. Do konca novembra 
Vás čakajú ďalšie „pikošky“, ktoré 
ešte len vyjdú v najbližších dňoch. 
Želám Vám príjemné večeri s kni-
hou a bez chrípky. 

Ľubica Balžanková

Úprava prostredia okolo Židovského cintorína za pomoci študentov SOŠ
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Totalitné systémy sa vyznačujú 
silnými vizuálnymi princípmi, 
ktoré narábajú s jednoduchý-
mi, ale údernými a jednoznač-
ne identifi kovateľnými kódmi. 

Nebolo to ináč ani v dobe pred 
rokom 1989, kedy červená päťcípa 
hviezda zdobila takmer každý ex-
ponovaný verejný priestor. A nie 
len ten. 

Zvláštnym fenoménom vo vzťa-
hu ideologická prezentácia verzus 
verejnosť sa stali výklady obcho-
dov. A keďže o pestrosti tovaru sa 
zákazníkom mohlo len snívať, stali 
sa výklady skôr nástenkami ideolo-
gickej propagácie, ktoré nezabud-
li pripomenúť, že sa blížia oslavy 
Veľkej socialistickej revolúcie, že je 
mesiac venovaný československo-
sovietskemu priateľstvu, zdôraznili 
progres socialistickej spoločnosti 
ideologickými heslami. Aranžo-

vanie výkladov využívalo tak 2D 
ako aj 3D inštalácie. Pracovalo sa s 
dostupnými materiálmi, typovým 
písmom a čitateľnými symbolmi 
ako hviezda, zemeguľa, holubica 
(mieru), kosák, kladivo, ktoré do-
pĺňal  ideologický plagát. Aranžér 
a dekoratér podobne ako dnes gra-
fi cký dizajnér musel čeliť viacerým 
prekážkam. Ako napríklad prepojiť 
tému oslobodenia Československa 
s novými dámskymi punčocháčmi, 
prípadne rybami z Bajkalu? Ako 
naaranžovať bustu Lenina s pyra-
mídou konzerv maďarského gulášu 
a nenarušiť dôstojnosť ani jedného 
z nich? Vznikali tak bizardné stret-
nutia, ktoré pôsobia z dnešného 
pohľadu ako zjavenia. O to väčšie, 
keďže dnešná doba voľného trhu a 
obchodu je nezlučiteľná s akoukoľ-
vek jednotou a uprednostňuje pes-
trosť a diverzitu. 

Spomienkový výklad v predaj-

ni Mäsiarstva na Trotuári je rea-
lizovaný občianskym združením 
Štokovec, priestor pre kultúru a 
čerpá z materiálového archívu vý-
tvarníka Svätopluka Mikytu, ktorý 
sa totalitám venuje v rámci svojej 
tvorby. Táto inštalácia prístupná 
od 17.novembra do 23. novembra 
je súčasťou pripomenutia si zmien 
spred 20tich rokov. Zmien, ktoré sa 
podpísali nielen na politicko-spo-
ločenskom formovaní našej krajiny, 
ale kompletne prepísali aj nase vi-
zuálne dejiny.  (ZB)

Totalitná vizualita útočí

Na článok autorky Márie Šimáš-
kovej, ktorý bol uverejnený v ŠN č. 
40 pod názvom „Stretnutie v ZSS“ 
by sme chceli reagovať nasledov-
ným vyjadrením. Domov MÁRIE 
je zariadenie sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.  
Má povinnosť pri určovaní úhrad 
za poskytované sociálne služby, 
postupovať v zmysle Všeobecne 
záväzného  nariadenia č. 11/2009 
(ďalej len VZN) o podmienkach 
poskytovaných sociálnych služieb 
a o platení úhrad v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti BBSK. Toto VZN 
vydáva BBSK na základe ustanove-
nia § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 
Z.z. o samospráve vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle §  72 ods. 
2, zákona č. 448/2008 Z.z. o soci-
álnych službách a o zmene a do-
plnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov.

VZN ustanovuje pri poskytovaní  
sociálnych služieb podrobnosti o:

1. podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb

2. o spôsobe určenia úhrady a 
výšky úhrady

O podrobnostiach v spôsobe ur-

čenia úhrady a výšky úhrady boli 
klienti Domova MÁRIE niekoľko-
krát informovaní na spoločných 
stretnutiach s riaditeľkou zariade-
nia ako i individuálne pri oboz-
namovaní s rozhodnutím o výške  
úhrady resp. pri uzatváraní zmluvy 
o poskytovaní  sociálnych služieb 
(to sa týka klientov, ktorí nastúpili 
do ZSS od 1. 1. 2009).

V zmysle už citovaného § 72 
ods. 2 zákona o sociálnych služieb 
verejný poskytovateľ určuje sumu 
úhrady za sociálne služby roz-
hodnutím v súlade s ustanovením 
§ 106, ods. 7, zákona č. 448/2008 
o soc. službách, u klientov, ktorí 
nastúpili do ZSS do 31. 12. 2008 
alebo je to zakotvené v zmluve u 
klientov, ktorí nastúpili do ZSS 
od 1. 1. 2009 podľa § 74 zákona 
č. 448/2008 o sociálnych službách 
v súlade s VZN obce alebo VÚC, 
najviac vo výške ekonomicky 
oprávnených nákladov. 

Pri určovaní úhrady za posky-
tované sociálne služby sa prihliada 
na príjem a majetok klienta tak, 
že mu musí zostať 20 % sumy ži-
votného minima, čo predstavuje u 
klientov v ZSS výšku 37,04 EUR. 
Takýmto spôsobom sme pristúpili 
k určovaniu výšky úhrad za po-

skytované sociálne služby u našich 
klientov.

K článku  "Stretnutie v ZSS" z č. 
41, (autor red. ŠN), upresňujeme 
informáciu v zmysle VZN BBSK, č. 
11/2009 o podmienkach poskyto-
vania soc. služieb a o platení úhrad 
v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BBSK, § 6a, ods. 20 je prijímateľ 
povinný odoberať stravu minimál-
ne v rozsahu troch jedál denne, z 
ktorých jedno jedlo je obed, druhé 
večera a tretie si zvolí príjemca 
ľubovoľne. Teda nie je povinnosť 
odoberať raňajky, ako sa uvádza v 
tomto článku.

O riešenie danej problematiky, 
tak aby boli naplnené požiadavky 
našich klientov, žiadala aktuálne 
riaditeľka zariadenia poslancov 
zastupiteľstva BBSK v mesiaci no-
vember 2009.

Všetky informácie o podmien-
kach poskytovania sociálnych slu-
žieb môžu získať záujemcovia o 
sociálne služby priamo v Domove 
MÁRIE, Špitálska 3 - Povrazník, 
(tel: 045/6921366 alebo na webovej 
stránke www.domovmarie.sk. 

Vedenie Domova MÁRIE

Banská Štiavnica

Ad: Stretnutie v ZSS

Na úvod nášho nového seriálu 
sa chceme predstaviť s víťaznými 
nápojmi, s ktorými naši študenti 
obsadili na medzinárodnej bar-
manskej súťaži v Prahe fantastické 
druhé miesto a s ktorými sa budú 
prezentovať aj na barmanskej 
súťaži v Ostrave už 21.11.2009. 
Nápoje nie sú náročné na surovi-
ny a poskytnú každému lahodné 
osvieženie počas prichádzajúcich 
vianočných sviatkov, ktoré vám 
dozaista aj príjemne ozvláštnia.  

V našom novom "seriáli" Va-
renie s hotelkou by sme radi 
čitateľom Štiavnických novín 
prezentovali staršie, ale vždy nie-
čím ozvláštnené recepty, ale aj 
tie úplne nové, zdravo ladené. 
Všetky recepty sú odskúšané na-
šimi odbornými vyučujúcimi a aj 
študentmi, ktorí ich sami pripra-
vovali a aj konzumovali. Okrem 
iného si dovoľujem upriamiť vašu 
pozornosť aj na našu web stránku 
www.sha.sk a aj stránku facebo-
ok.com alebo youtube.com, kde 
nájdete zaujímavé spracovanie 
varenia v podaní študentov Ho-
telovej akadémie Joergesov dom, 
n.o. Stačí si vyhľadať rovnomenný 
seriál Varenie s hotelkou. Veríme, 
že sa Vám naša nová aktivita bude 
páčiť, radi privítame aj iné skvelé 
nápady a komentáre. 
BANANA BOY 

 
2 cl vodka PLUM
2 cl grenadine Fabrri
2 cl limeta fresh
2 x strek griotte R. Jelinek
doliať - Banán JUPÍ
dekorácia - ovocný záves 
príprava - šejker 
 

IZZI - 1 miest Danubius gastro BA 

PROFI

 
1/2 limeta fresh
2 cl vodka Nicolaus 
2 cl vodka Nicolaus PEACH 
8 cl Multivitamin 
2 cl jahoda MONIN sirup
 
príprava - šejker 
dekorácia - papaya , čučoriedka 

, mäta physalis
 Bc.Michal Sekereš

Varenie s hotelkou
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Pozvánky

Výbor SZTP BŠ oznamuje svo-
jim členom, že je znovu možné vy-
užívať služby mestskej plavárne za 
týchto podmienok:

- člen SZTP predloží platný pre-
ukaz zväzu a zakúpi si v plavárni 
u p.Babiakovej permanentku na 10 
vstupov do bazéna v cene 5 €/ 10 
vstupov, 1 vstup 0,50 €. Každé po-
užitie bude zaznamenané. Vstup s 
permanentkou a preukazom každú 
stredu od 13 – 14 hod. 

- poplatok do sauny po predlo-
žení preukazu je 1 € v hodinách 
určených pre verejnosť

Beseda 

Dňa 26. novembra 2009 o 14,30 
hod. sa uskutoční v koncertnej 
miestnosti Základnej umelec-
kej školy na Trojičnom nám. v B. 
Štiavnici beseda s p. PhDr. Bohu-
mírom Bachratým a akademickým 
sochárom Vladimírom Oravcom, 
ktorým naše mesto prirástlo k srd-
cu. Organizátori Slovenský zväz  
telesne postihnutých v B.Štiavnici 
pozýva svojich členov a priazniv-
cov prežiť zaujímavé a príjemné 
chvíle v kruhu týchto vzácnych 
ľudí.

Ivan Madara, predseda OC SZTPBŠ s 

výbormi  

Pravidelné stretnutie baníkov

Pozývame na pravidelné pose-
denie baníkov a priateľov baníc-
keho stavu, ktoré sa uskutoční dňa 
27. novembra 2009 o 15.00 hod. 

Stretnutie sa uskutoční v Baníckej 
krčme u p. Karabellyho. Príďte si 
pospomínať na staré časy, keď sme 
boli mladí a pekní. Na Vašu účasť 
sa tešia usporiadatelia.
Prednáška

Máte problémy s: Obávanou 
cukrovkou, bolestami chrbtice, 
kĺbov, celulitídou, vysokým cho-
lesterolom, kŕčovvými žilami, žen-
skými zápalmi, bolesťami brucha, 
hemeroidmi? Pozývame vás dňa 
27.11.2009 (piatok) o 17 hod. v 
Skautskom dome (Materské cen-
trum) na prednášku: Dr. Borisa 
Subotiča z centra liečby čínskou 
medicínou. Téma: Ako si pomôcť 
pri rôznych zdravotných problé-
moch prírodnou metódou. V prí-
pade otázok nás kontaktujte: 0918 
834 971. Možnosť pulzovej dia-
gnostiky a analýzy krvi bez kvapky 
krvi. 
Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, bývalým 
kolegom a známym, ktorí prišli na 
poslednej ceste odprevadiť nášho 
drahého manžela, otca, brata, p. 
Petra Lacka, ktorý nás opustil vo 
veku 54 rokov. Zároveň ďakujeme 
za modlitby, kvetinové dary a pre-
javy sústrasti, s ktorými ste sa sna-
žili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina 
Úprimne ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí prišli na posled-
nej ceste odprevadiť našu zosnulú 

p. Zuzanu Cibulkovú. Zároveň by 
sme chceli poďakovať za dôstojnú 
rozlúčku, ktorú jej pripravili p. Ša-
kový, p. Simonidesová a p. Turčan 
a kvetinové dary a prejavy sústras-
ti, s ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ. Smútiaca rodina

OZNAMY

Inzercia

Oznamy

D ň a 
15.11.2009 
nás navždy 
opustil náš 
draho mi-
lovaný syn, 
brat, švagor 
a švagriná s rodinami, krstný 
otec a strýko Ján Malatinec. 
S vrelou úctou a vďakou na 
teba bude stále spomínať celá 
tvoja početná rodina, priate-
lia  a známi. 

To, že sa 
rana zahojí, 
je len klam-
né zdanie. 
V srdci 
nám bolesť 
zostala a zostalo len tiché 
spomínanie. Dňa 16.11.2009 
uplynuli 8 rokov od smrti 
nášho drahého otca, dedka 
a manžela Petra Orčíka z 
Banskej Štiavnice. S veľkým 
smútkom spomíname.

Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v Banskej Štiavnici

P O Z V Á N K A

na 18. valné zhromaždenie 
Banskoštiavnicko-hodrušské-
ho baníckeho spolku, ktoré sa 
uskutoční v objektoch Strednej 
priemyselnej školy Samuela Mi-
kovíniho v Banskej Štiavnici 

26. novembra  2009 (štvrtok) o 
15,00 hod

s nasledovným programom:

- 18. valné zhromaždenie v 
historickej aule budovy bývalých 
chemických laboratórií Baníckej 
akadémie,

- po jeho skončení slávnostný 
šachtág so skokom cez kožu v je-
dálni školy.

Účasť v baníckych a iných uni-
formách je vítaná!

S pozdravom „Zdar Boh!“
JUDr. Ing. Jozef Karabelly

predseda spolku

ZTBS informuje...

Pripravujeme:

ZTBS pripravuje stanovisko, 
v ktorom budeme komunikovať 
návrh k VZN o otváracích

hodinách miestnych podni-
kov.

K dlhodobým aktivitám ZTBS, 
ktoré pripravujeme patrí pripra-
vovaná brožúrka

"Interpretačných trás", ktorá 
má za úlohu previesť návštevníka 
nášho mesta cez tie

najkrajšie zákutia mesta.
Taktiež pripravujeme webový 

portál, na ktorom nájde turista 
všetky potrebné

informácie od ubytovania cez 
možnosti miestnych reštaurácii, 
kaviarní, obchodíkov.

Doterajšie aktivity ZTBS
K hlavnej aktivite ZTBS patrí 

každoročné vydávanie mapy BŠ 
pre návštevníkov tohto

mesta. Ďalej môžeme spome-
núť spoluorganizovanie niekto-
rých podujatí konaných v

Banskej Štiavnici a okolí, z kto-
rých spomenieme akciu "Utope-
nec 2009", "Deň turizmu

2009" a "Šarkaniáda 2009". Ak-
tivitou zlepšovania cestovného 
ruchu je aj parkovanie v

meste, kde ZTBS predstavilo 
svoj návrh akým spôsobom vidí 
parkovanie v meste v

blízkej, ale aj ďalekej budúc-
nosti.

Filip Ondriš, predseda združenia
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Za účasti podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky Dušana 
Čaploviča  a mimoriadnej  a 
splnomocnenej veľvyslankyne 
Nórskeho kráľovstva na Sloven-
sku J.E. pani Trine Skymoen, sa 
vo štvrtok 5.novembra 2009 
uskutočnil v Slovenskom ban-
skom múzeu kontrolný deň na 
postupe reštaurátorských prác, 
fi nancovaných z prostriedkov 
EÚ. Slovenské banské múzeum 
ešte v roku 2008 získalo vyše 
480-tisíc € na projekt Integ-
rovaná ochrana európskeho 
kultúrneho dedičstva v správe 
Slovenského banského múzea, 
fi nancovaného z Finančného 
mechanizmu európskeho hos-
podárskeho priestoru, Nórske-
ho fi nančného mechanizmu a 
Štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky. Finančné prostried-
ky sú určené predovšetkým na 
zreštaurovanie umeleckých 
diel, ale aj zriadenie špecia-
lizovanej reštaurátorskej a 
konzervátorskej dielne, pričom 
v priebehu 4 rokov trvania pro-
jektu sa má celkovo zreštauro-
vať 36 kamenných epitafov a 10 
historických obrazov a sôch. Z 
tohto projektu sa nainštalovali 
aj žalúzie v expozíciách Starého 
zámku a pripravuje sa inšta-
lácia nových klimatizačných 
jednotiek. Podľa slov riaditeľa 
Slovenského banského múzea 
PhDr. Jozefa Labudu, doteraz 
už bolo zrekonštruovaných 
8 umeleckých diel. Hostia si 
prezreli štyri zreštaurované 
závesné obrazy a dva kamenné 
články a na záver návštevy aj 
novootvorenú dielňu na reštau-
rovanie papiera. 

Jej excelencia, nórska veľvyslan-
kyňa Trine Skymoen vyjadrila veľ-
kú radosť z toho, že sa na vlastné oči 
mohla presvedčiť, ako sa v reštau-
rátorskej dielni dajú zachrániť sta-
ré vzácne knihy a tlače, a že takéto 
hodnotné dielo vzniká aj vďaka po-
moci nórskeho fi nančného mecha-

nizmu. Akvitity SBM ocenil aj vice-
premiér D. Čaplovič a zdôraznil, že 
pri realizácii tohto projektu ide pre-
dovšetkým o  záchranu kultúrneho 
dedičstva.

 Priebeh doterajších reštaurátor-
ských prác:

V prvej etape reštaurovania boli 
na umeleckých dielach vykonané 
práce identifi kačné, výskumné a 
diagnostické. Ich súčasťou bola zá-
chranná stabilizácia a príprava na 
manipuláciu a prepravu originá-
lov.   Časť originálov bola následne 
transportovaná do ateliérov členov 
reštaurátorského kolektívu. Reštau-
rátori vykonali na 44 dielach reštau-
rátorský výskum a spracovali návrh 
na reštaurovanie (s výnimkou dvoch 
originálov sochy sv. Barbory z hlav-
ného oltára kostola sv. Kataríny v B. 
Štiavnici a portrétu cisára Františka 
Jozefa I. - maľba na hodvábe?) Na 
väčšine kamenných originálov boli 
súbežne s reštaurátorským výsku-
mom realizované procesy záchran-
ného reštaurovania a stabilizácie 
vnútorného prostredia kamennej 
hmoty. Rovnako prebehlo odstra-
ňovanie depozitov, nevhodných se-
kundárnych zásahov a odsoľovanie 
kamennej hmoty.

V ďalších etapách tím odborní-
kov, pod vedením akad. sochára 
Tomáša Luptáka, spustil reštaurá-
torské procesy na všetkých kamen-
ných origináloch. Reštaurovanie je 

realizované v technologických nad-
väznostiach s akceptovaním sezón-
nosti prác závislej od klimatických 
podmienok lokality.

     V celom rozsahu boli už ukon-
čené etapy odstraňovania depozitov, 
nevhodných sekundárnych zásahov 
a odsoľovanie kamennej hmoty.  Na 
epitafoch zamurovaných v juhový-
chodnom múre Citadely Starého 
zámku je reštaurovanie už ukon-
čené. Zreštaurovaná je aj kamenná 
socha z fontány sv. Floriána, gotické 
torzo pätky pastofória,  epitaf Pavla 
Rubigalla, stĺp s kovovou rúrou na 
vodu, fragment pätky s diamanto-
vou výzdobou, fragment románske-
ho stĺpa a svetelný stĺp. Maliarske 
diela, olejomaľby na plátne a tabuľo-
vé maľby sú v procese reštaurovania. 
Reštaurovanie je ukončené na šty-
roch dielach: Svätec s holubmi, Zja-
venie Ducha svätého, Palatín Jozef a 
Cisár František I. Pokračuje nároč-
ná realizácia odkrývania  primárnej 
maliarskej vrstvy tabuľovej maľby 
Narodenie a sprístupnenie nálezu 
kvalitnej tabuľovej maľby. Dobrou 
správou je vysoký rozsah odkrýva-
ného originálu maľby (pravdepo-
dobne zo 17. storočia) a výtvarné 
kvality sprístupneného originálu po 
odstránení naivnej premaľby. 

Mgr. Ľuboš Krno, SBM

Ing. Michal Pálka, Baten & Partners 

Slovakia

Kontrolný deň za účasti nórskej veľvyslankyne 

Dňa 13.11.2009 na SOŠ, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica, 
uskutočnili príslušníci policajného 
zboru Obvodného oddelenia Ban-
ská Štiavnica, pod vedením pplk. 
V. Kratoša, akciu zameranú na 

psychotropné a omamné látky. Ak-
cia dopadla pre školu veľmi dobre 
a splnila svoj účel. Príslušníci OO 
PZ nenašli u žiakov žiadne psycho-
tropné látky ani príznaky po požití 
alkoholických nápojov.  Škola plá-

nuje aj v budúcnosti, v spolupráci s 
políciou SR, vykonávať takéto ak-
cie v rámci prevencie.  Ďakujeme 
za spoluprácu príslušníkom OO 
PZ Banská Štiavnica.

SOŠ

Študenti nesklamali

Prenajmeme skladové ale- 
bo kancelárske alebo obchodné 
priestory na Križovatke. Tel: 0905 
581 866.

Prenajmem obchodné a kance- 
lárske priestory v budove Šindler-
ky na Dolnej 18, tel.č.: 0905 441 
170, 0905 436 835

Predám starší RD na Štefultove,  
Kontakt : 0911 240 901

Prenajmem 2-izbový byt v RD  
pod Starým Mestom, tel.č.: 0910 
564 638

Kúpim dobový rodinný dom s  
pozemkom v Banskej Štiavnici ale-
bo v okolí. Kontakt: 0905 833 361.

Prenajmem pekný 3-izbový byt  
na Drieňovej, tel.č.: 0907 805 961

Dlhodobo prenajmem 1-izbovy  
komplet prerobený byt s pivnicou 
v Banskej Štiavnici. Cena: 167 EUR 
mesačne vrátane energií. Tel.č.: 
0918 784 493

Predám na 90% prerobený  
trojizbový byt na sídlisku Drieňo-
vá, cena 33 000 EUR a dohoda, 
kontakt: 0904 687 462

Predám 4 ročný splyňovací ko- 
tol na drevo, tel.č.:0948 026 526

Odstúpim nebytový priestor na  
Drieňovej pri ZŠ, bývalé papier-
nictvo, cena dohodou, tel.č.: 0908 
967 012

Dám do prenájmu 3-izbový byt  
pod Kalvároiu. Byt je kompletne 
zrekonštruovaný, výhoda vlastné 
kúrenie – plyn, byt je situovaný 
na slnečnú stranu, cena dohodou, 
tel.č.: 0905 802 490

Dám do prenájmu veľký 5-izbo- 
vý byt, tel.č.: 0905 658 224

Prenajmem garáž pri ZŠ J. Ho- 
ráka: 19 m2, montážna jama, elek-
trika. Cena 35 EUR/mesiac. tel: 
0908 572 600

Dám do prenájmu jednoizbový  
byt so samostatným kúrením na 
Povrazníku. Cena cca 200,- Eur. 
Kontakt: 0915 777 765.

Predám 2-izbový tehlový byt  
v B.Štiavnici, Križovatka – 1.po-
sch., CPP: 76,51 m2, merače vody, 
parketové podlahy, pôvodný stav. 
Cena: 39 900€ , tel.: 0907 791 861

Prenajmem garáž pod Kalvá- 
riou, tel.č.: 0905 449 535

Dám do prenájmu exkluzívny  
priestor vhodný ako reprezentačné 
sídlo fi rmy, tel.č.: 0905 658 224

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
na Križovatke lacno, tel.č.: 0905 
658 224

Dám do prenájmu 2-izbový byt  
na Križovatke, tel.č.: 0911 298 541

Príhovor primátora mesta Mgr. Pavla Balžanku
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Sobota  21.11. , 18:30 Kino Akademik

COCO CHANEL
Životopisný, Francúzsko, 2009, MP 15,vstupné 2 €
Gabrielle Chanel, vyrastajúca od siedmich rokov v sirotinci uprostred Paríža, Gabrielle “Coco” Chanel, ako 
začínajúca, no nie príliš úspešná kabaretná speváčka, začínajúca krajčírka, ktorej prácou je opravovať 
lemy. Coco Chanel ako módna ikona, ako symbol úspešnej, samostatnej a originálnej ženy, ktorá napriek 
tomu, že milovala, nikdy nikomu nepatrila. Aj to je príbeh jednej z najznámejších žien 20. storočia.

Štvrtok 26.11. , 18:30 Filmový Klub OKO

UPÍR NOSFERATU
Horor, Nemecko, 1922, čb., 67 min., MP 15, vstupné 2 €, s preukazom FK: 1,5 €
Klasický horor nemej éry vychádza zo slávneho Stokerovho románu Dracula, ale kvôli problémom s autor-
skými právami musel Friedrich Wilhelm Murnau zmeniť názov i mená postáv. A tak vo fi lme mladý úradník 
realitnej kancelárie Hutter, prichádza, do Transylvánie na hrad bohatého kupca, grófa Orloka (nakrúcalo 
sa na Oravskom hrade). Po jeho návrate už nič nie je tak ako predtým.

Piatok 27.11. , 18:30 Kino Akademik

WRESTLER
Dráma ,USA 2008, 115 min., MP 15, vstupné: 2 €
Na konci 80. rokov zapĺňal profesionálny wrestler, Randy „The Ram“ Robinson titulné stránky novín. Teraz, 
o dvadsať rokov neskôr, sa horko-ťažko pretĺka životom, vystupuje pre hŕstky wrestlingových fanúšikov v 
školských telocvičniach a kultúrnych domoch.
Svojej dcére sa dávno odcudzil a nie je schopný udržať si skutočný vzťah. Randy žije pre vzrušenie zo show 
a pre obdiv fanúšikov. Infarkt ho však prinúti odísť do dôchodku. Pomaly si začína zvykať na novú situáciu, 
avšak nedokáže odolať lákadlám ringu a wrestlingovej vášni, ktorá hrozí, že ho opäť pohltí.

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009, kultura2@banskastiavnica.sk 

Vážení spoluobčania, voliči!

Dovoľte mi, aby som sa Vám, 
ako novozvolený poslanec Zastu-
piteľstva Banskobystrického samo-
správneho kraja za okres Banská 
Štiavnica, úprimne poďakoval za 
vašu aktívnu účasť vo voľbách a 
ubezpečil vás, že vynaložím všetky 
moje sily a schopnosti, aby som na 
pôde zastupiteľstva samosprávne-
ho kraja presadzoval a podporoval 
všetky požiadavky a potreby nášho 
banskoštiavnického okresu a vás, 
všetkých spoluobčanov, bez ohľa-
du na vaše politické presvedčenie. 
Vážim si hlas každého voliča, ktorý 
sa v sobotňajších voľbách rozho-
dol prejaviť svoju slobodnú vôľu. 
Osobitne sa však chcem poďakovať 
všetkým tým 760-tim voličom, kto-
rí sa rozhodli podporiť moju kandi-
datúru. Budem členom najsilnejšie-
ho poslaneckého klubu v krajskom 
zastupiteľstve, klubu poslancov, 
zvolených za koalíciu Smer-SD a ĽS 
HZDS, ktorý získal zo 49-členného 
poslaneckého zboru 27 mandátov. 
To je záruka toho, že všetky opráv-
nené požiadavky občanov budeme 
môcť, samozrejme podľa fi nanč-
ných možností, aj zodpovedne a 

priaznivo podporovať. 
Súčasne by som vás však chcel 

požiadať, aby sme nepodcenili 
druhé kolo tzv. župných volieb na 
budúci týždeň, v sobotu 28.novem-
bra, keď sa bude rozhodovať o tom, 
kto bude stáť na čele Banskobystric-
kého samosprávneho kraja. V pr-
vom kole získal najviac hlasov Ing. 
Vladimír Maňka, súčasný  poslanec 
Európskeho parlamentu, ktorý je 
mužom mimoriadne bohatých skú-
seností z medzinárodnej politiky, 
ale aj domácej komunálnej sféry, 
keď sa ako niekdajší primátor Zvo-
lena zaslúžil o prudký rozvoj tohto 
mesta. Je to súčasne aj človek skve-
lých ľudských vlastností, tolerujúci  
aj názory iných a snažiaci sa nachá-
dzať kompromisy vzájomného reš-
pektu a porozumenia. Verím, že aj 
v druhom kole volieb oceníte jeho 
kvality a zvolíte si ho za predsedu 
BBSK. Pán Vladimír Maňka sa v 
prípade zvolenia rozhodol vzdať aj 
svojho platu predsedu. 

Ešte raz, srdečné a úprimné ďa-
kujem. 

Ing. Marian Zimmermann,

novozvolený poslanec Zastupiteľstva 

BBSK za okres B. Štiavnica  

Bolo to Božie riadenie

Mojím volebným heslom bolo 
„Vox populi, vox dei“(Hlas ľudu, 
hlas Boží). Bol to ten istý hlas, kto-
rý rozhodol o mojej prehre. Pokor-
ne prijímam túto prehru, hoci len 
o jeden hlas. Blahoželám Mariánovi 
Zimmermannovi k jeho víťazstvu. 

Maňko, prajem Ti, aby si čo naj-
lepšie hájil záujmy Banskoštiavni-
čanov. Čo i len toho najbiednejšie-
ho. Lebo práve on mohol byť ten, 
ktorý rozhodol o Tvojom víťazstve. 
Pamätaj na to, že v každom jednom 
prebýva Všemohúci Boh, ktorý aj 
Teba miluje nekonečnou láskou. 
Ďakujem všetkým statočným ľu-
ďom, ktorí prišli k volebným ur-
nám. 

    Ďakujem všetkým, ktorí chce-
li prísť, ale sa im pre ich chorobu, 
alebo pracovné zaneprázdnenie 
nedalo. Nevyčítajte si to. Veď znovu 
máte šancu dostaviť sa už o necelé 
dva týždne, v sobotu 28. novembra 
2009 na voľbu predsedu Bansko-
bystrického samosprávneho kraja. 

Pokorne sa prihováram o hlas 
pre pána Jozefa Mikuša. Nestrácaj-
te nádej, pretože kto nestratí nádej, 
má vždy nádej. Ježiš Kristus je tá 
pravá nádej.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem.
Ondrej Binder

Chcem sa srdečne poďakovať 
všetkým voličom, ktorý mi pre-
javili svoju dôveru vo voľbách za 
poslanca do VÚC BBSK a dali mi 
svoj hlas. 

JUDr. Dušan Lukačko

Prostredníctvom Štiavnic-
kých novín sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa 14.novembra 
2009 zúčastnili volieb do BBSK 
a dali mi svoj hlas, čím prospeli 
k môjmu peknému umiestneniu 
(4.miesto) medzi 14 kandidátmi 
na miesto poslanca BBSK.

PaedDr. Ivica Moravčíková

POĎAKOVANIA VŠETKÝM VOLIČOM

Predám tvrdé palivové drevo,  
štiepané, klátiky aj brezu, tel.č.: 
0944 164 590

Predám drevené podlahy od  
13,50 €/bm – rôzne dreviny a 
odtiene a eurohranoly GURU-
TU FIX od 5 €/bm – všetko 
skladom v B, viac informácií na 
tel.č.: 0907 791 861

Predám nové pneumatiky  
zimné 185, 65 R 14, cena 25 €/
ks, tel.č.: 0914 138 988

Lacno predám rok jazdené  
zimné pneumatiky, 155/70 R 13, 
tel.č.: 0948 026 526 

Predám šalovacie tvárnice  
Ø15, 20, 30, 40 s dovozom, tel.č.: 
0914 138 988

Predám 2 ks zimnných pne- 
umatík zn. MATADOR 185-
60,14-ky, cena 20 € za obidve. 
Tel.č.: 0904 258 330.

Vykupujem bukovú, dubovú  
a hrabovú vlákninu, tel.č.: 0914 
138 988

Predám palivové drevo, tel.č.:  
0903 858 563

Inzercia
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Pri príležitosti Novembra – 
mesiaca fotografi e Pohronské 
osvetové stredisko Žiar nad 
Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica a Mesto Banská Štiav-
nica každoročne vyhlasujú 
celoštátnu súťaž Najkrajšia do-
volenková fotografi a. Tretí rok 
sa k  hlavným organizátorom  
pripojilo aj Múzeum vo Svätom 
Antone. V poradí 12. ročník 
tejto súťaže priniesol aj milé 
prekvapenie - účasť fotografov 
z Čiech , Ruska. Celkovo sa do 
súťaže zapojilo 41 autorov.  
Odborná porota mala náročnú 
úlohu. Posudzovanie z 358 
fotografi í prinieslo nasledovné 
vyhodnotenie:

1. kategória : Pamiatky UNESCO vo 

fotografi i

Vladimír Prefertus „Židovský 
cintorín" / 1. miesto

Roman Šuška „V jednom meste" 
/ 2. miesto
2. kategória : Príroda a krajina 

Radimír Siklienka - Séria foto-
grafi í / 1. miesto

Lukáš Ondroušek - Séria foto-
grafi í / 2. miesto

Peter Vörös „Potulky po USA - 
Antelope canyon / 3. Miesto

Jakub Soľanka „Ľadová krajina" / 
Čestné uznanie
3. kategória : MÚZEÁ - oživená mi-

nulosť

František Prefertus „Tkáčky" / 1. 
miesto
4. kategória : Dovolenka dýcha člo-

večinou

Prvú cenu porota neudelila
Vladimír Mulik „Osvieženie" / 2. 

miesto
Martin Jakuš „Festivalový kolo-

toč" / Čestné uznanie
Stanislav Truska „Po súboji" / 

Cena časopisu Cestovateľ
Jozef Frtús „Jednota v odlišnosti" 

/ Cena za najlepšiu momentku
5. kategória : Môj najkrajší prázd-

ninový zážitok

Radimír Siklienka, ml. (11 rokov) 
„Chochláč severský" / 1. miesto

Norbert Csánó (14 rokov) / Cena 
NÁDEJE 
6. kategória : Čiernobiela fotogra-

fi a

Ladislav Mikláš „Zátišie s lam-
pou" / 1. miesto

Stanislav Truska „Zdenka III" / 
2. miesto

František Prefertus „Na dne jaze-
ra" / 3. miesto 
7. kategória : Podoby vody

Radka Končoková - Séria foto-
grafi í / 1. miesto

Blanka Mináriková „Púpavová 
galaxia" / 2. miesto

František Prefertus „Belianske 
jazero" / Čestné uznanie

Ofi ciálne vyhlásenie výsledkov 
sa konalo na vernisáži výstavy dňa 
13.11.2009 o 15.00 hod. vo svätoan-
tonskom kaštieli. Prítomní ocene-
ní autori si z rúk primátora mesta 
Mgr. P. Balžanku,  riaditeľa múzea 
Ing. M. Číža, Mgr. Márie Petrovej, 
Ondreja Bindera, a členov poroty 
Mgr. R. Mišíka a I. Ladzianskeho 
prevzali diplomy a hodnotné ceny. 
Súčasne bola sprístupnená vere-
nosti aj prezentácia digitálnych 
fotografi í Deti sveta, ktorá vďaka 
členom internetového klubu Cou-
chsurfi ng obsahuje vyše 300 digi-
tálnych zobrazení detí zo všetkých 
kútov sveta. Návštevníkom pôdy 

kaštieľa vo Svätom Antone tak do 
konca decembra 2009 ponúkame 
možnosť prezrieť a vychutnať si 
stretnutie digitálej fotografi e s foto-
grafi ou klasickou. Mohlo by im to 
slúžiť ako inšpirácia k vlastným ak-
tivitám, k vzniku ďalších zaujíma-
vých a neopakovateľných momen-
tov zvečnených fotoaparátom.

Na záver patrí poďakovanie Pe-
kárni Anton Antol, s.r.o. Banská 
Štiavnica za poskytnuté chutné 
občerstvenie na vernisáži, ako aj 
žiačkam Základnej umeleckej školy 
v B. Štiavnici za príjemné hudob-
né spestrenie počas slávnostného 
otvorenia výstavy.  Monika Arvajová

Najkrajšia dovolenková fotografi a - vyhodnotenie

Nezabudnuteľný majster slova, 
básnik, pesničkár, hľadač 
pravdy. Sníval nahlas o tom, čo 
by malo byť a nie je, čo je a byť 
by nemalo. Mocný muž, ktorý 
nikdy nebojoval o moc. Narodil 
sa 12.4.1944 v Kroměříži, kde 
mal jeho otec malú rodinnú 
tlačiareň. Karel sa v detstve 
túžil stať hrnčiarom ako jeho 
praded, ale osud mal s ním 
úplne iné plány.

Dlho sme nepoznali jeho tvár, 
no so zatajeným dychom sme 
tajne počúvali obohrané pásky s  
neumlčateľným charizmatickým 
hlasom. Texty jeho piesní sme ve-
deli naspamäť. Ktovie, spočiatku 
si možno ani on sám neuvedomo-
val, akú nesmiernu silu má jeho 
slovo. ,,Bratříčku, zavírej vrátka,“ 
text tejto piesne vznikol 22.augusta 

1968 a už 9.9.1969 opustil jej pre-
nasledovaný autor svoju milovanú 
vlasť. Ale my vieme, že v skutoč-
nosti nikdy neodišiel. Pre mnohých 
boli jeho myšlienky oporou, keď už 
nevládali vzpriamene stáť, malou 
iskierkou nádeje v tme, keď strá-
cali smer. Raz sa dotýkal ľudských 
sŕdc nežne, aby nestvrdli a inokedy 
do nich ostro pichol, aby neprestali 
bdieť. Biblická pokora nad zázrak-
mi života a smrti, baladická neha, 
ale aj zlosťou spenená krv a k úderu 
zovreté päste na obranu bezmoc-
ných. Napísal približne 160 piesní, 
vydal 12 básnických zbierok, jeho 
diela prenikali do vtedajšej ČSSR 
za veľmi dramatických okolností, 
pomocou najrôznejších kamufl áží a 
v neposlednom rade aj prostredníc-
tvom rádia Slobodná Európa. Keď 
sa v  novembri 1989 po dvadsiatich 
rokoch exilu v Nemecku smel vrátiť 

do vlasti, ľudia spievali jeho piesne 
na námestiach. Karel Kryl zostal 
verný pravde aj po revolúcii. Ve-
rejne kritizoval prešľapy politikov, 
Klausove ekonomické reformy a 
neskrýval svoj hlboký zármutok 
nad rozdelením Československa. O 
čom by písal a spieval dnes ? To sa 
žiaľ už nedozvieme. Jeho rytierske 

srdce zmĺklo 3.3.1994 v Mníchove. 
Boli mu udelené mnohé významné 
pocty in memoriam. Ktovie, či by 
o ne stál? Opäť sa skúsme so zata-
jeným dychom započúvať do jeho 
piesní, ponoriť do jeho myšlienok. 
Možno prídeme na to, že na mnohé 
otázky nám  Karel Kryl odpovedal 
už dávno. Janka Bernáthová

Rebel s ratolesťou- Karel Kryl

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v priestoroch Kaštieľa vo sv. Antone
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Oznam

Mestské kúpele – Plaváreň 
oznamujú širokej verejnosti, že 
je opäť otvorená plaváreň a v pre-
vádzke je plavecký bazén.

Otváracie hodiny: 

Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30 

hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.

Vstupné: 

Dospelí: 1,70 €/ 1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

vstupov/5 €
Permanentka žiaci 11-18 r.: 10 

vstupov/ 8 €
Permanentka plavci: 20 vstu-

pov/8 €
Vaňový kúpeľ, použitie spr-

chy: 1,50 € 

Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

 Dňa 7.11.2009 sa v Žiari nad 
Hronom uskutočnilo 1. kolo Stre-
doslovenského pohára mládeže v 
karate. Karate klub Banská Štiav-
nica reprezentovali : Gabika Maru-
niaková (v kategórii kata dievčatá) 
a Matúš Maruniak (v kategórii kata 
chlapci a kumite chlapci). Matúš sa 
v kategórii kata bez problémov pre-
bojoval do semifi nále, kde sa stre-
tol s neskorším víťazom kategórie 
a postup do fi nále mu ušiel len o 
jediný rozhodcovský hlas. Avšak v 
boji o 3. miesto suverénne zvíťazil. 

V kategórii kumite nastúpil do fi -
nále po ťažko vybojovaných postu-
pových zápasoch, z ktorých sa dva 
rozhodovali v predĺžení. Vo fi nále 
sa prejavilo vyčerpanie a tak skon-
čil na peknom 2. mieste. Gabika 
mala menej šťastia a nepodarilo sa 
jej prebojovať cez postupové kolá 
a začať sezónu víťazne, ale čaka-
jú ju ešte ďalšie súťaže, kde môže 
zúročiť svoje snaženie a poctivý 
tréning. Prajeme veľa úspechov do 
ďalších pretekov.

red

Stredoslovenský pohár mládeže

V. liga v stolnom tenise

 Víťazstvo LN TRADE na stoloch 
Žiaru  „C“

 V pora-
dí už druhé 
víťazstvo, 
v prebie-
h a j ú c o m 
ročníku V. 
ligy v stol-

nom tenise zaznamenali hráči 
LN TRADE Banská Štiavnica, 
tentoraz na stoloch Žiaru "C" v 
pomere 14:4. Opäť sa prejavila 
vyrovnanosť súčasného kádra 
(čo v minulej sezóne nebolo pra-
vidlom). Vedľa spoľahlivo hrajú-
ceho Prokaja podal výborný vý-
kon Ladislav Dobrovič, ktorý po 
návrate do družstva, bodoval už 
v druhom stretnutí za sebou.

Nasledujúci zápas odohra-
jú hráči LN TRADE na stoloch 
Župkova "B" už vo štvrtok 19. 
novembra 2009.

 Žiar "C" - LN TRADE Banská Štiav-
nica 4:14

 Body za LN TRADE: štvorhra: 
Prokaj-Sedilek
dvojhry: Prokaj 4, Sedilek, L. 
Dobrovič a M. Dobrovič po 3

Stolný tenis

Dňa 14. novembra 2009 sa 
konalo 6. kolo 5. ročníka 
Banskobystrického pohára 
v plavárni. Medzinárodné 
plavecké preteky sa konali na 
krytej plavárni Veľkom Krtíši. 
Na pretekoch štartovali plavci 
z plaveckých klubov z celého 
Slovenska, medzi ktorými ne-
chýbali ani plavci z Plaveckého 
klubu Banská Štiavnica. Viedli 
si veľmi úspešne, keď získali 
až 33 prvenstiev, čo svedčí o 
kvalitnej tréningovej príprave. 
Prinášame výsledky našich 
plavcov:

Kategória muži, M: 
Ján Čamaj, ml.: 1. 50 m znak – 

31.11, 1. 100 m polohové preteky 
– 1.07.24, 

Kategória juniori, J: 
Marian Adamský: 1. 50 m prsia 

– 33.92, 1. 50 m motýlik – 28.23, 1. 
50 m voľný spôsob – 26.47, 1. 50 m 
znak – 30.86, 

Dávid Hriňák: 2. 50 m motýlik – 
28.44, 2. 50 m voľný spôsob – 27.78, 
1. 100 m voľný spôsob- 59.68, 1. 100 
m polohové preteky – 1.08.69,

Marek Konečný: 3. 50 m prsia – 
36.47, 3. 50 m voľný spôsob – 30.92, 
1. 100 m prsia – 1.18.67, 3. 100 m 
voľný spôsob – 1.15.07, 2. 100 m 
polohové preteky – 1.17.42, 2. 200 
m prsia – 2.54.31

Kategória A:
Monika Maruniaková: 1. 50 m 

motýlik – 33.89, 1. 50 m voľný spô-
sob – 31.30, 1. 50 m znak – 34.71, 
1. 100 m motýlik - 1.15.62, 1. 100 
m voľný spôsob – 1.07.45, 2. 100 m 
polohové preteky – 1.14.46, 

Denisa Tenkelová: 1. 50 m prsia 

– 37.83, 1. 100 m prsia – 1.20.25, 
1. 100 m znak – 1.06.90, 1. 100 m 
polohové preteky – 1.09.97, 1. 200 
m prsia – 2.51.18, 1. 200 m znak – 
2.22.58, 

Dárius Doletina: 1. 50 m motý-
lik – 30.92, 1. 50 m voľný spôsob – 
38.18, 1. 100 m motýlik – 1.14.90, 
1. 100 m voľný spôsob – 1.02.61, 1. 
100 m polohové preteky – 1.13.81, 
1. 200 m voľný spôsob – 2.21.82,  

Kategória B:
Orság Dalibor Daniel: 4. 50 m 

prsia – 46.08, 6. 50 m voľný spôsob 
– 36.72, 3. 100 m prsia – 1.50.07, 5. 
100 m voľný spôsob – 1.27.72, 8. 
100 m polohové preteky – 1.39.09, 
2. 200 m prsia – 3.39.88, 

Matej Ernek: 1. 50 m motýlik – 
39.51, 5. 50 m voľný spôsob – 36.57, 
1. 100 m motýlik – 1.36.70, 4. 100 
m voľný spôsob – 1.21.84, 4. 200 
m voľný spôsob – 2.53.67, 6. 100 m 
polohové preteky – 1.33.93,

Matúš Berlanský: 1. 50 m voľ-
ný spôsob – 31.32, 2. 50 m znak 
– 37.39, 1. 100 m voľný spôsob – 
1.08.71, 1. 100 m znak – 1.19.19, 1. 
100 m polohové preteky – 1.19.01, 
2. 100 m voľný spôsob – 1.08.71, 

Jakub Longauer: 3. 50 m voľný 
spôsob – 34.30, 3. 100 m voľný spô-

sob – 1.18.47,  4. 100 m polohové 
preteky – 1.29.43, 

Kategória C
Šimon Ernek: 2. 50 m motýlik – 

55.25, 3. 50 m prsia – 54.42, 4. 50 m 
voľný spôsob – 44.64, 3. 50 m znak 
– 49.05, 

Štafeta Mix: 4 x 50 m voľný spô-
sob: 1. PK B. Štiavnica (M. Adam-
ský, M. Maruniaková, D. Hriňák, D. 
Tenkelová) – 1.51.32, 

Vyhodnotenie súčtu 3 najlepších 
bodových výkonov pretekára o po-
hár:

Kategória M:
1. Ján Čamaj
Kategória J:
1. Marian Adamský
2. David Hriňák
4. Marek Konečný
Kategória A:
1. Dárius Doletina
1. Denisa Tenkelová
2. Monika Maruniaková 
Kategória B:
1. Matúš Berlanský
6. Matej Ernek
7. Orság Dalibor Daniel
Kategória C:
6. Šimon Ernek

red

Naše plavecké nádeje úspešné 
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INZERCIA

Ponúkame vám nové modely záhradníckeho a lesného nára-
dia s novou koncepciou motorov 2Mix a 4Mix.
- píly, krovinorezy, vyžína e, plotostrihy, drvi e
- fúka e a vysáva e, parkové kosa ky
- tlakové isti e (WAP)
- záru ný a pozáru ný servis
- brúsenie re azí

DIANA – Po ovnícke potreby autorizovaný predajca a servis, Ul. Dolná 2 (pod Plavár ou), 
Banská Štiavnica, tel.-fax: 045/691 16 47, 0903 510 942, e-mail: majer1@stonline.sk

STIHL-Viking AKCIA pokra uje!
STIHL-Viking AKCIA pokra uje!

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

Tradi ný dodávate  kvalitného palivového dreva v našom meste 
ponúka celoro ne v r.2009:

I.tr. 25 cm – do sporáku – 55 €
 33 cm – do krbu – 50 €
 33 cm – do pece – 47 €
 50 cm – do krbu – 45 € 
 50 cm – do pece – 40 €

Cena za 1 prm vrátane dovozu, vyloženia, triesok.
Ponúkame kosenie parciel pro   technikou, odvoz bioodpadov.

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  

DÁM DO PRENÁJMU 2 
OBCHODNÉ PRIESTORY V 
CENTRE: 52m2 a 55m2

VOĽNÉ OD JANUÁRA 
2010

KONTAKT: 0903 222 539

SBS prijme do TPP pracov-
níka strážnej služby v Banskej 
Štiavnici. Kontakt: 048/4145591

Zamestnanie a brigády 
na stavbách 

tel. info 0915 181 410

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

 

Volajte: 0910/ 565 959
Hľadáme nehnuteľnosti pre našich klientov

REALITNÁ KANCELÁRIA
ANTOLS s.r.o., Banská Štiavnica

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Chcete predať, kúpiť alebo prenajať nehnuteľnosť? 

a.kme a 12
969 01 banská štiavnica

RODOZNALECKÉ 
SLUŽBY

PÁTRANIE PO PREDKOCH, 
VÝSKUM RODU, RODOKME  

A RODOSTROM

MOBIL: 0905 916 238
 0949 860 769
E-MAIL: ROMANKVANKA@AZET.SK

Predám suché tvrdé palivové dre- 
vo. 1 m3 40 €, dĺžka 33 cm, 50 cm 
štiepané, tel.č.: 0918 858 600 

AUDI, PASSAT ramená, cena 250.  
Tel.č.: 0907 181 800

Autochladiče, spojky, rozvody,  
výfuky, brzdy, karosárske diely a iné 
ND. Tel.č.: 0907 181 800 

Murárske, zatepľovacie práce,  
tel.č.: 0903 271 161

Predaj – kúpa nehnuteľností, www. 
realtor-slovakia.sk

Hľadám pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, info: 
0902 882 707


