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InzercIa

Na Mestskom zastupiteľstve 
v Banskej Štiavnici dňa 
30.10.2013 poslanci MsZ 
vzali na vedomie Uznesením 
č.108/2013 informatívnu 
správu k projektu s názvom 
Vzdelávanie seniorov v meste 
Banská Štiavnica. 

Na samotný projekt a jeho reali-
záciu sme sa opýtali Bc. Denisy 
Chríbikovej vedúcej oddelenia Re-
gionálneho rozvoja a medzinárod-
ných vzťahov.
1.V akom štádiu je v súčasnosti 
Projekt vzdelávanie seniorov v 
meste Banská Štiavnica?
Projekt je momentálne v štádiu 
príprav. Pracuje sa na zostavení in-
terného tímu vzdelávania a pod-
kladov pre vzdelávanie. V prvej 

fáze budú pripravené vzdelávacie 
materiály pre účastníkov školenia 
a podrobný harmonogram realizá-
cie každého vzdelávania samostat-
ne. Predpokladáme, že príprava 

podkladov a vzdelávacích mate-
riálov potrvá orientačne do kon-
ca februára 2014. Následne budú 
zrealizované naplánované vzdelá-
vacie aktivity.

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

Projekt vzdelávanie seniorov

My Štiavničania 
už 29. novembra Vladimír Bar-
ta, autor novej knihy My Štiav-
ničania (4.diel knihy Ako sme 
tu žili) pozýva 29.11. o 14:30 
hod. všetkých Štiavničanov do 
SPŠ S.Mikovíniho (bývalá che-
mická škola) na slávnostné uve-
denie svojej knihy. Do života ju 
uvedie primátorka mesta Nadež-
da Babiaková a Ečo Zolo Kuku-
la. Uvádza Marika Petrová, staré 
šlágre hrá a spieva Rasťo Kazan-
ský. Vydavateľstvo AB ART press 
ku každej knihe zadarmo venu-
je plagátový kalendár Knihy o 
Štiavnici 2014. Srdečne pozý-
vame aj výherkyňu súťaže ŠN 
p. Máriu Gregussovú zo Sväté-
ho Antona, ktorej autor odovzdá 
túto novú publikáciu. Podrobnej-
šie info v budúcom čísle ŠN. 

red.     

Oznam
Oznamujeme voličom, že druhé 
kolo volieb na predsedu VÚC sa 
koná 23.11.2013 v čase od 7.00 
do 22.00 hod.  Volebné miest-
nosti sa v II. kole nezmenili. Voliči 
volia vo volebných miestnostiach 
tak, ako volili v I. kole volieb.
Kandidáti na predsedu Bansko-
bystrického kraja do II. kola po-
stupujú: Vladimír Maňka a Ma-
rian Kotleba. MsÚ

Dňa 13. 11. 2013 zasadala 
Riadiaca skupina lokality 
svetového dedičstva  UNESCO 
„Historické mesto Banská 
Štiavnica a technické pamiatky 
v jeho okolí.“

Na tohtoročnom zasadnutí Ria-
diacej skupiny lokality svetové-
ho dedičstva UNESCO „Histo-
rické mesto Banská Štiavnica a 

technické pamiatky v jeho okolí“ 
bola nosnou témou možnosť do-
plnenia zoznamu pamiatok zapí-
saných do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO o ďalšie tech-
nické pamiatky a postup tohto 
doplnenia, ako aj postup pri ná-
vrhu zápisu Banskoštiavnické-
ho Salamandra do Zoznamu sve-
tového nehmotného kultúrneho 
dedičstva. Prítomní sa dohod-

li, že Mesto Banská Štiavnica a 
dotknuté obce zriadia pracovné 
skupiny, ktoré pripravia zoznam 
technických pamiatok, ktoré na-
vrhujú doplniť medzi pamiatky 
zapísané v Zozname svetového 
dedičstva UNESCO. V prípade, 
že obec nemá záujem založiť ta-
kúto pracovnú skupinu, pridá sa 
k pracovnej skupine Mesta Ban-
ská Štiavnica. 

Riadiaca skupina lokality UNESCO
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2. Kto sa môže do pro-
jektu vzdelávania zapojiť?
Do projektu sa môžu zapojiť oby-
vatelia mesta Banská Štiavnica vo 
veku nad 50 rokov bez obmedze-
nia. Zo strany Mesta bude pripra-
vený dotazníkový prieskum záujmu 
o vzdelávanie, ktorý bude dostup-
ný na web stránke mesta www.ban-
skastiavnica.sk a tiež v štiavnických 
novinách. Každý záujemca sa môže 
prihlásiť na ktorékoľvek zo vzde-
lávaní ktoré ho zaujme, pričom je 
možné prihlásiť sa na viacero vzde-
lávaní súčasne.
Na základe zisteného záujmu účast-
níkov, budú vytvorené skupiny 
vzdelávania a naplánované presné 
termíny realizácie vzdelávacích ak-
tivít v jednotlivých oblastiach.
3.V akých oblastiach sa budú se-
niori vzdelávať?
Seniori sa môžu zapojiť do nasledu-
júcich vzdelávacích aktivít:
1. Počítačové znalosti – základy prá-
ce s PC. 2. Ľudové remeslo – práca 
s drevom. 3. Dejiny umenia I. 4. 
Zdravoveda. 5. Záhradkárstvo
6. Osobný rozvoj. 7. Zdravoveda II
8. Rozvoj duchovných hodnôt a ak-
tívne starnutie. 9. Anglický jazyk 
pre potreby seniorov. 10. Rozvoj 
internetových zručností pre potre-
by seniorov. 11. Prostredníctvom 
e-learningu v oblasti kultúry a kul-

túrnych pamiatok na území SR
4. Bude to bezplatné? 
Projekt je financovaný z prostried-
kov Európskej únie (prostredníc-
tvom Európskeho sociálneho fon-
du), štátneho rozpočtu a rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica. Účasť na 
všetkých uvedených školeniach je 
bezplatná.
5. Kde sa treba prihlásiť?
Záujemci o vzdelávanie sa na jed-
notlivé školenia budú môcť prihlá-
siť prostredníctvom dotazníkové-
ho prieskumu, ktorého formulár 
bude pripravený v priebehu mesia-
ca december 2013 a zverejnený v 
štiavnických novinách, na webovej 
stránke Mesta Banská Štiavnica, 
www.banskastiavnica.sk. Vyplnené 
dotazníky budú môcť zaslať na ad-
resu sidonia.kiripolska@banskas-
tiavnica.sk, prípadne osobne na 
Oddelenie regionálneho rozvoja a 
medzinárodných vzťahov v priesto-
roch Kultúrneho a spoločenského 
centra, Kammerhofská 1. V prípade 
otázok je možné sa na nás obrátiť aj 
telefonicky, na čísle 045/6790 814.
6. Kedy sa spustí samotná realizácia 
projektu?  
Projekt je momentálne v prípravnej 
fáze, realizácia vzdelávacích aktivít 
je predbežne odhadnutá na marec 
2014. Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

novInky

z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

18.11.

Čriepok

Odpovedáme občanom...
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Pracovné rokovanie k územné- �
mu plánu v súvislosti s prelož-
kou cesty I/51 za účasti staros-
tov obcí Banská Belá a Banský 
Studenec.
Uskutočnilo sa pracovné stret- �
nutie so zástupcami združenia 
Slovenské dedičstvo UNESCO vo 
veci sfunkčnenia web stránky a 
iných záležitostí združenia. 
Redakčná rada VIO TV.   �
19. 11.
Pracovná porada k úprave roz- �
počtu.    
Pracovné rokovanie na Obvod- �
nom úrade v Banskej Bystrici za 
účasti zástupcu SSC, a. s. k rieše-
niu obchvatu I/51 v nadväznos-
ti na pripomienky a úpravu pro-
jektu. 
Príprava všeobecne záväzného  �
nariadenia mesta.
Zasadnutie predstavenstva Ob- �
lastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Štiavnica.  
20. 11.
Uskutočnilo sa zasadnutie Ko- �
misie na koordináciu úloh ochra-
ny lokalít svetového kultúrneho 
dedičstva v budove Ministerstva 
kultúry SR v Bratislave.  
21. 11.
Pracovné stretnutie so staros- �
tom obce Sklené Teplice vo veci 
vstupu do Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu. 
Prijatie študentov pri príležitos- �
ti Medzinárodného dňa študent-
stva. 
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia.  
22. 11.
Príprava 2. kola volieb. �
Slávnostné prijatie bývalých ab- �
solventov SLŠ. 

Andrea Benediktyová

Bezbariérový prístup
Dobrý deň,
chcela by som aj ja prispieť svojim 
článkom do Štiavnických novín. Ide 
o poštu v Banskej Štiavnici. Tu síce 
spravili bezbariérový prístup,  ale 
dvere ktorými sa vchádza sa veľ-
mi ťažko otvárajú. Mám malé die-
ťa, ktoré je ešte v kočíku a keď idem 
zaplatiť šeky alebo poslať list na po-
štu a nemá mi kto pridržať dvere, 
tak mám veľký problém vojsť dnu. 
Myslím si, že sa to netýka len mňa, 
ale aj iné mamičky majú s tým prob-
lém. Hoci nie som človek na vozíku, 
ale myslím si, že by bolo fajn uľah-
čiť vstup aj ľudom s týmto  hendike-
pom. Ďakujem za odpoveď a dúfam, 
že aj za vyriešenej tohto problému.             

Gajanová Zuzana
Odpoveď:
Slovenská pošta, a. s., riešila vstup-
né dvere na predmetnej pošte pri 

budovaní bezbariérového prístu-
pu, avšak Pamiatkový úrad nepo-
volil osadiť nové dvere, keďže sa 
nachádzajú v pamiatkovej zóne. 
To znamená, že sú považované za 
historické dvere. Na základe vášho 
podnetu sme situáciu preverili a 
navrhli viacero alternatív, aby sme 
klientom pošty vyšli v ústrety. Pr-
vou možnosťou, ktorú zvažuje-
me, je namontovanie zvončeka ku 
schodisku pred bezbariérový prí-
stup, aby hendikepovaní klienti a 
mamičky s kočíkmi mohli požiadať 
o obsluhu mimo priestorov poš-
ty. Druhou alternatívou je vymeniť 
samočinné zariadenie na dverách, 
aby sa otvárali a zatvárali ľahšie. 
Slovenská pošta, a.s., má záujem, 
aby bol vstup na poštu pre klientov 
bezproblémový. 

Mgr. Stanislava Pondelová,
 hovorkyňa Slovenskej pošty, a.s. 

Poškodenie
Príslušníci MsPo v rámci hliadko-
vých služieb v meste Banská Štiav-
nica zistili, že v súvislosti s rekon-
štrukciami domov na Ul. A. Kmeťa 
a na Ul. akademická došlo k poško-
deniu schodov na Trotuári a chod-
níka na Ul. akademická. Prípady 
boli zadokumentované a následne 
zistené osoby, ktoré sú zodpoved-
né za daný stav. Spisové materiály 
boli postúpené za účelom vymáha-
nia spôsobenej škody. 
Verejný poriadok
Dňa 14.11.2013 o 22.40 hod. 
hliadka MsPo vykonávala kontro-
lu  verejného poriadku v okolí zá-
bavných podnikov na Ul. dolná v 
Banskej Štiavnici. Počas kontro-
ly bolo zistené, že pred objektom 
bývalého OPP  leží na zemi žena, 
ktorá je silne pod vplyvom alko-
holu a svojim chovaním narušu-
je verejný poriadok. Bola zistená 
totožnosť ženy a za priestupok 
proti verejnému poriadku jej bola 
uložená bloková pokuta. Miesto 
následne opustila. 
Verejný poriadok 
Dňa 16.11.2013 o 02.30 hod. 
hliadka MsPo počas kontroly na 
Ul. dolná, Ulica remeselnícka v 
Banskej Štiavnici v blízkosti zá-
bavných podnikov zistila, že sa tu  
nachádzajú osoby, ktoré narúšajú 
verejný poriadok, nočný pokoj a 
znečisťujú verejné priestranstvo. 
Bola zistená totožnosť a za prie-
stupok proti verejnému poriad-
ku bola uložená bloková pokuta. 
Miesto vyčistili a následne opusti-
li.   Vladimír Kratoš

Štátny rozpočet
„Šetriť máme na všetky strany! 
Všetci, nie však politické strany.“ 

Ján Petrík

Projekt vzdelávanie 
seniorov
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V tejto súvislosti riadiaca 
skupina prijala uznesenie č. 1/2013, 
ktorým menovala členov pracovnej 
skupiny Mesta Banská Štiavnica, kto-
rú tvoria zástupcovia inštitúcií a oso-
by, ktorých sa doplnenie technických 
pamiatok do Zoznamu svetového de-
dičstva týka, ako aj odborníci z riadia-
cej skupiny a PÚ SR.  Zároveň riadia-
ca skupina stanovila 10. 12. 2013 ako 
termín predloženia zoznamov navrh-

nutých technických pamiatok. Okrem 
toho sa prerokoval aj návrh na Minis-
terstvo kultúry SR  (MK SR) k vypra-
covaniu ÚPN zóny historického jadra 
mesta. Mgr. Nadežda Babiaková, pri-
mátorka mesta zároveň informova-
la prítomných o možnosti získania 
finančných prostriedkov na rekon-
štrukciu pamiatok z programu MK SR 
Obnovme si svoj dom. 

Henrieta Godová

Mesto  Banská Štiavnica, Radničné 
námestie č.1, Banská Štiavnica za-
stúpené primátorkou mesta Mgr. 
Nadeždou  Babiakovou vyhlasuje 
podľa § 3 a § 4  zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a  § 5 
zákona č 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v zne-
ní neskorších predpisov výbero-
vé  konanie  na  obsadenie  mies-
ta riaditeľa/riaditeľky CENTRA 
VOĽNÉHO ČASU, Ul.L.Svobodu 
40,  Banská Štiavnica
Kvalifikačné predpoklady : 
- kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné predpoklady na 
druh a typ školy, na výkon peda-
gogickej činnosti podľa zákona NR 
SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov,  v súlade 
s § 34 ods.2, cit.zákona a v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikač-
né požiadavky pre jednotlivé kate-
górie pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov, 
pre príslušný druh a typ školské-
ho výchovno-vzdelávacieho zaria-
denia, v znení neskorších zmien a 
doplnkov,
- dosiahnutie karierového stup-
ňa pedagogický zamestnanec s I. 
atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo 
§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. 
z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých záko-
nov, v znení neskorších predpisov 
- najmenej päť rokov pedagogic-
kej praxe 
Ďalšie požadované predpoklady: 

- občianska bezú-
honnosť 
- spôsobilosť na 
právne úkony v pl-
nom rozsahu 
- ovládanie štátne-
ho jazyka 
- znalosť legislatí-
vy v oblasti škol-
stva, samosprávy, 
pracovnoprávnych 
a ekonomických 
vzťahov 
Požadované dokla-
dy : 
- prihláška do výbe-
rového konania 
- overené kópie do-
kladov o vzdelaní a 
dĺžke pedagogickej 
praxe
- profesijný štruk-
túrovaný životopis 
- výpis z registra 
trestov nie starší 
ako 3 mesiace 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobi-
losti podľa § 10 zákona NR SR č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov 
-  návrh koncepcie rozvoja CVČ v 
písomnej forme 
- písomný súhlas uchádzača k po-
užitiu osobných údajov pre potre-
by výberového konania v zmysle 
zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti 
na právne úkony v plnom rozsahu 
Nepredloženie niektorého z poža-
dovaných dokladov je dôvodom na 
vyradenie uchádzača z výberového 
konania! 
Prihlášku do výberového ko-
nania spolu s požadovanými do-

kladmi je potrebné doručiť osobne 
v zalepenej obálke do podateľne 
Mestského úradu v Banskej Štiav-
nici, alebo doporučenou poštou na 
adresu: MsÚ, Radničné námestie 
č.1, 969 24 , Banská Štiavnica, v 
zalepenej obálke označenej hes-
lom „Neotvárať - výberové kona-
nie - riaditeľ CVČ,  v termíne  do 
11.12. 2013, do 13.00 hod. (roz-
hoduje dátum podania k tomu-
to času, alebo dátum podania na 
poštovej pečiatke)Uchádzači, ktorí 
spĺňajú kvalifikačné predpoklady, 
ďalšie požadované predpoklady a 
predložia v určenom termíne všet-
ky požadované doklady a prílohy, 
budú na výberové konanie pozvaní 
písomne najmenej 7 kalendárnych 
dní pred jeho konaním.                  

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Výberové konanie

Riadiaca skupina lokality UNESCO
•1.str.

Spoločenská 
rubrika
Moje rodisko:
2.10.2013 Chloe Rebecca Petr, 
2.10.2013 Zuzana Schniere-
rová, 9.10.2013 Jozef Štef-
fek, 11.10.2013 Dominik 
Cengel, 17.10.2013 Dušan Ko-
váč, 20.10.2013 Stela Hiklo-
vá, 22.10.2013 Natália Ivanco-
vá, 22.10.2013 Tomáš Hudec, 
30.10.2013 Katarína Ďuricová, 
31.10.2013 Margaréta Moravčí-
ková, 8.11.2013 Nikola Ivaničová
Na spoločnú cestu sa vydali:
12.10.2013 Peter Lacko a Miro-
slava Bartková, 19.10.2013 Ján 
Oravkin a Mgr. Dominika Sýkor-
jaková, 19.10.2013 Vladimír Bu-
dinský a Mgr. Michaela Toryská, 
9.11.2013 Dominik Luprich a 
Martina Machilová
Odišli z našich radov:
2.10.2013 Anna Brnčová vo 
veku 53 rokov, 9.10.2013 Mar-
tin Marcinek vo veku 71 ro-
kov, 21.10.2013 Irena Kavano-
vá vo veku 79 rokov, 22.10.2013 
Anna Osvaldová vo veku 84 ro-
kov, 20.10.2013 Anna Danielo-
vá vo veku 82 rokov, 23.10.2013 
Ján Truban vo veku 69 rokov, 
28.10.2013 Mária Longauero-
vá vo veku 92 rokov, 1.11.2013 
Imrich Krivda vo veku 59 ro-
kov, 2.11.2013 Magdaléna Mor-
genšternová vo veku 68 rokov, 
4.11.2013 Valéria Švehlíková vo 
veku 82 rokov, 8.11.2013 Matil-
da Luptáková vo veku 75 rokov, 
9.11.2013 Júlia Sikulová vo veku 
75 rokov, 10.11.2013 Jozef Br-
zík vo veku 66 rokov. MsÚ

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

Zuzana Kladivíková
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Predseda Banskobystrického  samo-
správneho kraja podľa §3 a §4 záko-
na č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a §5 záko-
na č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení  neskorších 
predpisov vyhlasuje výberové kona-
nie na obsadenie miesta riaditeľa/
riaditeľky školy: Stredná priemy-
selná škola Samuela Mikovíniho, 
IČO: 00161667, Akademická 13, 969 
15 Banská Štiavnica
Kvalifikačné predpoklady a osobit-
né požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa požadované pre príslušný druh 
a typ školy podľa zákona č.317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a od-

borných zamestnancov v znení ne-
skorších predpisov,
- vykonanie prvej atestácie pre prí-
slušnú kategóriu a podkategóriu pe-
dagogického zamestnanca (učiteľ 
strednej školy)
- najmenej päť rokov pedagogickej 
činnosti
- spôsobilosť na právne úkony v pl-
nom rozsahu
- bezúhonnosť,
-zdravotná spôsobilosť
- vypracovaný návrh koncepcie roz-
voja školy
Iné predpoklady:
- aktívne ovládanie štátneho jazyka,
- komunikačné, organizačné a ria-
diace schopnosti,
- znalosť legislatívy v oblasti škol-
stva, samosprávy, pracovnopráv-
nych a ekonomických vzťahov.
Požadované doklady (originál alebo 
úradne overená kópia):
- žiadosť o účasť vo výberovom ko-
naní,
- presná adresa pre doručovanie pí-
somností a telefonický kontakt,
-doklady o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní prvej atestá-

cie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej 
náhrady),
- profesijný štruktúrovaný životopis,
-výpis z registra trestov (nie starší ako 
tri mesiace),
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti 
pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie 
ako jeden mesiac),
- potvrdenie o pedagogickej praxi (nie 
staršie ako jeden mesiac),
- súhlas uchádzača s použitím osob-
ných údajov pre potreby výberového 
konania v zmysle zákona č.122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých záko-
nov (nie starší ako jeden mesiac) je 
potrebné zaslať najneskôr do 5. 
decembra 2013 (rozhoduje dátum 
podania na poštovej pečiatke) v za-
lepenej obálke s označením „VÝBE-
ROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľ-
ka (názov školy a adresa školy)“ na 
adresu: Banskobystrický samospráv-
ny kraj, oddelenie riadenia ľudských 
zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 
Banská Bystrica.
V Banskej Bystrici dňa 14. novembra 
2013 Ing. Vladimír Maňka,

predseda BBSK

Výberové konanie na riaditeľa školy

   V čísle 39 ŠN sme vám 
predstavili úlohy odboru 
organizačného a krízového 
riadenia Okresného úradu v 
Banskej Štiavnici.

V dnešnom čísle ŠN vám predstavíme 
Odbor ochrany životného prostredia.
S účinnosťou od 1.10.2013 transfor-
máciou Obvodného úradu životného 
prostredia Banská Štiavnica, ktorý 
sídlil na Kammerhofskej ul. č.26 (pod 
poštou) v zmysle zákona č.180/2013 
o organizácii miestnej štátnej správy 
(ESO) vznikol začlením pod Okresný 
úrad Banská Štiavnica Odbor ochra-
ny životného prostredia sídliaci na 
Križovatke 4 v Banskej Štiavnici.
Odbor starostlivosti o životné 
prostredie vykonáva svoju činnosť 
a plní úlohy tak ako doposiaľ v ne-
zmenenom rozsahu. Jeho pôsob-
nosť sa ale zúžila na okres Banská 
Štiavnica, hovorí vedúci odboru Ing. 
Vladimír Gálik. Vykonávame štát-
nu správu starostlivosti o životné 
prostredie v rozsahu ustanovenom 
zákonom č.525/2003 Z.z. o štát-
nej správe, starostlivosti o životné 
prostredie.

 Hlavné úlohy pre oblasť starostli-
vosti o životné prostredie sa vyko-
náva na úsekoch:
- ochrany prírody a krajiny – patrí 
tu napr. udeľovanie súhlasu na vý-
rub stromov v extravilánoch obci 
- posudzovania vplyvov ľudskej čin-
nosti na životné prostredie 
- ochrany exemplárov druhov voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastú-
cich rastlín
- prevencie závažných priemysel-
ných havárií 
- štátnej vodnej správy 
- verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií
- ochrany pred povodňami
- odpadového hospodárstva
- prevencie a nápravy environmen-
tálnych škôd
- ochrany ovzdušia
- rybárstva
Odbor ochrany životného prostredia 
zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgá-
nu miestnej štátnej správy pre tvor-
bu a ochranu ŽP na jednotlivých úse-
koch, najmä:
- vydáva súhlasy, povolenia, vyjadre-
nia, stanoviská, preukazy (stráž príro-
dy, vodná a rybárska stráž a iné)

- uskutočňuje revízie chránených 
území, udeľuje výnimky, vykoná-
va štátny dozor a dohľad, zabezpe-
čuje nápravné opatrenia, prerokúva 
priestupky, ukladá pokuty a sankcie, 
prijíma hlásenia a rozhoduje o po-
platkoch, vykonáva činnosti v rámci 
protipovodňovej ochrany, povodňo-
vé prehliadky, vyčísluje povodňové 
škody a iné
- vykonáva v 2.stupni štátnu správu 
starostlivosti o ŽP vo veciach v kto-
rých v správnom konaní v 1.stupni 
koná obec, kontroluje a upozorňu-
je obce na nedostatky, poskytuje ob-
ciam odbornú pomoc a údaje o evi-
dencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej 
týkajú. Odbor ochrany životného 
prostredia zohľadňuje požiadavky 
občanov v maximálnej možnej mie-
re a snaží sa byť k dispozícii v pracov-
ných dňoch Po,Ut, Št: 8:00 – 15:00, 
St: 8:00 – 17:00 a Pi 8:00 – 14:00 ale-
bo kedykoľvek podľa potreby sa mô-
žete obrátiť na Ing. Vladimíra Gálika, 
na tel.č. 045/692 00 73 – 74, príp. na 
e-mail: vladimir.galik@bs.vs.sk.  
O ďalšom odbore OÚ vás budeme in-
formovať v budúcom čísle ŠN.

Michal Kríž

Okresný úrad a jeho kompetencieKam v BŠ a okolí?
(21.11.-30.11.)
21.11. Tvorivé dielne: Veselé sve-
tielka. Maľovanie farbami na sviet-
niky,  tienidlá a lampášiky. Kavia-
reň Divná pani, 17:00, vstup 3 €. 
21.11. Degustácia mladých vín 
2013. Vstupné: 10 € - ochutnávka 
a kupón na nákup vína. Vinocen-
trum, 18:00
22.11. Vernisáž výstavy Najkraj-
šia dovolenková fotografia 2013. 
Múzeum vo Sv. Antone, 15:00.
22.11. Rockotéka &  Koncert Pox 
Vobiscum  v Meštianskej Krčme. 
Vstup 1 €, 19:00.   
22.11. Zdenka Predná:  Koncert 
a krst albumu „Amulet“. Art Cafe, 
20:30 
22.11. DJ Aqua Night Party. Skve-
lý DJ, producent a hlas rádia FM 
BIDLO a.k.a. AQUA.. Pražovňa, 
21:00 
23.11. Krumpľový festival. Ze-
miakový festival plný hier a dobrej 
nálady.. Štiavnické Bane, 10:00-
20:00.
23.11. Detské predvianočné diel-
ne a burza starých vecí. Urobí-
me pohľadnice,  tieňové divadlo a 
ozdobíme perníčky. Prineste veci 
aj na burzu, pomôžu niekomu iné-
mu!  Art Cafe, 15:00 
23.11. Jumping party. 3-hodinov-
ka na trampolínach, štart 17:00. 
Nutná rezervácia trampolín: 0904 
259307. Kultúrne centrum, vstup 
8 €. 
24.11. Ľadové medvede. Zapláva-
jú si odvážlivci z celého Slovenska. 
Štiavnické Bane, Tajch Vindšach-
ta, 14:00
27.11. Výstava: Hodrušské hlbiny
Otvorenie výstavy, prezentácia  
fotografií Ľ. Lužinu a rozhovory o 
baniach aj fotení.  Vinocentrum, 
17:00. 
28.11. Tvorivé dielne: Mikuláš-
ske stojany. Kaviareň Divná pani, 
17:00, vstup 3 €.
29.11. Večer s rozprávkarom. Ve-
čer pripravuje OZ Kruh. Art Café, 
17:00
29.11. Kino: Hirošima moja láska
Fra., 1959, 88 min.. Kino Akade-
mik, 18:30, vstup 2,50 €.
30.11. Snow Film Fest
Sneh, ľad a adrenalín. Štyri hodiny 
.špičkových filmov  o extrémnych 
zimných športoch. 
Kultúrne centrum, 17:00.
30.11. Mojše Band: Chanukovica
Koncert slovenskej a poľskej hu-
dobnej špičky mladej generácie. 
Art Cafe, 20:00.

Región Banská Štiavnica         
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Vianoce a darčeky. Patrí 
to akosi dokopy. Ale často 
sa za darčekmi naháňame, 
míňame peniaze, prípadne si 
nemôžeme dopriať to, čo by 
sme chceli. 

V celom tom predvianočnom tlaku 
strácame zmysel obdarúvania. Pre-
mýšľame či si to, či ono môžeme do-
voliť. A čo keby darčeky boli zadar-
mo? A my namiesto ceny budeme v 
prvom rade zvažovať ich inú, hlbšiu 
hodnotu. 
V sobotu 30.novembra od 11:00 

– 20:00 sa v Kultúrnom centre na 
Kammerhofskej ulici uskutoční 
za podpory mesta podujatie, kto-
ré umožňuje ľuďom vymieňať, da-
rovať, zdieľať a sprostredkovať si 
navzájom veci, ktoré môžu byť pre 
niekoho nepotrebné, či nadbytoč-
né a pre iného darčekom, ktorý uro-
bí radosť. Každý má doma čosi na-
vyše, a to sa namiesto vyhodenia 
môže zísť inému majiteľovi. Môže 
ísť o knihy, oblečenie, hudobné no-
siče, hračky, suveníry, obrazy a ob-
rázky, šperky, ručné práce, domáce 
potraviny alebo aj nejakú službu či 
pomoc. Vašej fantázii sa medze ne-
kladú... Vítaní sú všetci, ktorí potre-
bujú prevetrať svoje skrine, komory 
a police a odniesť si za výmenu nie-
čo užitočné. Možno vami napečené 

medovníky vymeníte zrovna tú kni-
hu, ktorú vás brat už márne desať 
rokov zháňa… 
Podujatie ZÓNA BEZ PEŇAZÍ je 

organizované po celom Slovensku 
už po tretí rok s veľmi pozitívnou 
odozvou. Stáva sa miestom, kde 
predmety nadobúdajú inú hodnotu 
než finančnú. Miestom, kde sa ľudia 
stretávajú, rozprávajú, spoznáva-
jú. Každá vec má svoj príbeh a ten-
to príbeh odovzdávame spolu s ňou 
ďalej. Aby nám všetkým bolo na na-
šom spoločnom stretnutí príjemne, 
pripravili sme pre vás aj sprievodný 
program – tvorivé a zábavné aktivi-
ty pre deti, výstava prác zo Základ-
nej umeleckej školy B.Š., budete 
môcť ochutnať čaje z rôznych kú-
tov sveta  a nebude chýbať jazzovo-
bluesový koncert v podaní známych 
miestnych hudobníkov (Palo Kruž-
lic a Dodo Klimko). Svoje výrobky 
budú na výmenu, či do daru, ponú-
kať aj štiavnickí výrobcovia. Nájde-

te tu papierové tienidlá na lampy, 
ručne vyrábané mydlá Annoushka, 
bylinkové prípravky, drevené fajky, 
bižutériu. Taktiež otvoríme celoš-
tiavnickú aktivitu „Výmenná ban-
ka“- nepeňažnú výmenu služby za 
protislužbu. Tie veci, ktoré po pod-
ujatí ostanú, budú organizátormi 
posunuté ďalej tým, ktorí to najviac 
potrebujú - oblečenie poputuje ne-
ziskovkám, ktoré sa venujú sociál-
nej práci s ľuďmi bez domova, det-
ské oblečenie materským centrám, 
knihy školám... Tým sa naplní hlav-
ná myšlienka - umožniť krajšie Via-
noce aj tým, pre ktorých je každý 
dar vzácny.
Pozývame všetkých - dospelých 

i deti, ktorí sa chcú prísť pozrieť, 
stretnúť priateľov či známych, zdie-
ľať príjemné chvíle, odniesť si pre 
seba niečo potrebné, alebo odo-
vzdať niečo ďalej. Skúsme rozkrú-
tiť vianočný „kolotoč“ trochu inak - 
celkom bez peňazí. Lucia Hasbach

Vianočné darčeky zadarmo  
zóna bez peňazi v Banskej Štiavnici

od 14.00 Literárne a výtvarné diel-
ničky   
o 15.30 Koncert pre sv. Mikuláša
(Koledy, vinše, výtvarné dielnič-
ky so  zdobením perníčkov, skvelý 
punč, kapustnica, sladkosti)
6. december (piatok)  Vianočné 
trhy - mestské  hud. vystúpenie na 
Nám. sv. Trojice
14.30  Námestie sv. Trojice – kole-
dy (P. Weisová, Chovanová)  
15.00 Galéria Jozefa Kollára – 
otvorenie výstavy Betlehemov (Ko-
várová, Chovanová)
15.30 Námestie sv. Trojice – koledy  
(P. Weisová, Chovanová)
17.00 Námestie sv. Trojice  - pri-
vítanie Mikuláša (vystúpi ZBORÍK 
ZUŠ –Chovanová)
11. december (streda) KOLE-

DOVANIE PRE MŠ  9.00 a 10.30 v 
ZUŠ  
(dopoludnie, kedy deti obdarujú 
deti svojimi talentami)
13. december (piatok)  Štiavnyc-
ké vianočné trhy – nádvorie Kam-
merhofu  
Žiaci LDO ako Lucie od 15.00 – pri-
pravuje p. uč. ľ. Klimková,
Koncert plný kolied o  17.00 - pri-
pravujú I. Chovanová so ZBORÍ-
KOM, p. uč. P. Weisová a
p. uč. Aleš Turčan)
14., 15. dec. Sústredenie – Hra o 
narodení Pána v  ZUŠ pripravuje 
P.P. Voberová 
 16. dec. Generálka VIANOČNÉ-
HO KONCERTU  o 14:30   Kostol 
Nanebovzantia Panny Márie
 17.dec. Generálka „Hra o narode-

ní Pána“  o 17:00 v  ZUŠ 
(pripravujú žiaci zo speváckej trie-
dy p. uč. P.P.Voberovej)
 18. dec.(streda) VIANOČNÝ KON-
CERT o 16:30 vo Farskom kostole  
(najväčší celoškolský koncert vy-
braných žiakov a učiteľov ZUŠ)
19. dec.( štvrtok) „OSLÁVME SPO-
LU VIANOCE“ o 15.00 v Kultúr-
nom centre  (podujatie skrášlia žia-
ci hud. odboru)
19. dec. (štvrtok) 17:00 „Hra o na-
rodení Pána“  v DIVADLE PIVOVA-
RU ERB (účinkujú  žiaci zo spevác-
kej triedy p. uč. P.P. Voberovej a p. 
uč. M. Jánošík)
Na všetky podujatia vás srdečne 
pozývajú žiaci a páni učitelia ZUŠ.
TEŠÍME SA NA VÁS

Kolektív ZUŠ  

4. december (streda)   Mikulášske popoludnie v ZUŠ 

ZUŠkárske decembrové prekvapenia

Stretnutie so 
študentami
Banskoštiavnickí stredo-
školáci na stretnutí s primá-
torkou mesta pri príležitosti 
Dňa študentstva.

Stretnutie so študentami, ktorých 
ich školy navrhli na ocenenie, ako  
reprezentantov toho najlepšie-
ho, je vždy stretnutím s mladými 
ľuďmi, ktorí nielen dosahujú vy-
nikajúce študijné výsledky,  repre-
zentujú školy svojim vynikajúcim 
umiestnením v súťažiach a  olym-
piádach, sú úspešní v projektoch,  
ale takéto stretnutie je aj  príleži-
tosťou hovoriť  o aktuálnych mož-
nostiach  prepojenia vzdelania a 
potrieb praxe, uplatnenia sa na 
trhu práce, či možnostiach ďal-
šieho vzdelávania. Je to aj príle-
žitosť pohovoriť si o možnostiach 
sebarealizácie , relaxu, aktívneho 
oddychu,  kvalitného a zmyslupl-
ného využitia voľného času , pri 
využití  kultúrno-spoločenských, 
telovýchovných a iných inštitúcií, 
ktoré im mesto a región ponúka.
Samozrejme, mestu záleží na kva-
lite života  študentov v Banskej 
Štiavnici tak v oblasti výchovy a 
vzdelávania, ako aj v mimoškol-
skej oblasti  a chce byť k študen-
tom naďalej ústretové  a nápo-
mocné. Podnetnými  návrhmi  
21 študentov stredných škôl na  
tohtoročnom stretnutí s primá-
torkou mesta, Mgr.Nadeždou Ba-
biakovou,  sa bude  mesto zaobe-
rať v rámci  samosprávneho kraja 
na úrovni zriaďovateľov škôl, ale 
predovšetkým v rámci možnos-
tí mestskej samosprávy  tak, aby  
prispelo k spríjemneniu  nezabud-
nuteľných  chvíľ študentského ži-
vota v našej a dúfame aj ich krás-
nej Štiavnici. MsÚ

Workshop
BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom organi-
zuje cyklický workshop pre di-
rigentov speváckych zborov 
pod názvom Dirigentská palič-
ka, ktorý sa uskutoční v dňoch 
23.11.2013 a 30.11.2013 so 
začiatkom o 9.00 hod. Lekto-
rom bude PaeDr. Alfonz Poliak, 
PhD., hlasový pedagóg a zbor-
majster, Banská Bystrica. Bližšie 
info a prihlášku získate na strán-
ke www.osvetaziar.sk. 
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Anketa
Kde a ako vás zastihli novem-
brové udalosti r. 1989 ?
,,Novembrové udalosti som preží-
val na stanici -bol  som železničiar.
Vtedy som sa tešil, mal som plnú 
hlavu ideálov, dnes som chorý a 
smutný z toho, čo nám sloboda pri-
niesla."J.G.
,,Pracovali sme v Plete, smena nám 
skončila mimoriadne skôr, už na 
poludnie sme sa ponáhľali na ná-
mestie.Cítili sme úľavu, radosť, 
eufóriu, nadšenie z toho, že možno 
bude lepšie. Dnes už ani len tú Ple-
tu nemáme."  H.O.
,,Mňa to zastihlo v pôrodnici, teši-
la som sa z prvého dieťatka a samo-
zrejme som sa bála, aby sa to ne-
zvrhlo do ozbrojeného konfliktu." 
L.S.
,,V práci sme všetci s  radosťou  sle-
dovali tie udalosti a srdce sa nám 
napĺňalo obrovskou nádejou a vie-
rou v lepší život. Bola som skalo-
pevne presvedčená, že sa všetko 
zmení k lepšiemu..." I.H.
,,Mala som práve stužkovú, každý 
čakal, že ako triedna budem mať 
prejav  v duchu socializmu... Ale ja 
som tie otrepané frázy úplne vy-
nechala. Chodili sme so študenta-
mi po uliciach, bola som aj na brati-
slavskom mítingu. Nie, neľutujem, 
myslím, že máme viac slobody." 
A.M.
,,Tak to sme dostali prvé kľúče od 
bytu 15.11. a o dva dni na to sa dia-
lo čo sa dialo.  Všetko som sledovala 
iba cez rozhlas a televíziu. Ako mat-
ka som mala som strach z toho,  či 
nebude občianská vojna. Možno, ak 
by som ešte nebola matkou, tiež by 
som bola v Blave v uliciach." E.M.
,, Pracovala som vtedy ešte ako ve-
dúci Ametystu a vzhľadom na pra-
covnú zaneprázdnenosť sa  musím 
priznať, že politiku ako takú som 
vnímala veľmi okrajovo. Nebola 
som celkom v obraze i keď prenosy 
v TV som sa snažila sledovať čo naj-
viac, nikdy som nebola hrkať kľúč-
mi na námestí.  A práve dnes ma to 
uspokojuje, pretože to, čo tam naši 
spoluobčania vyhrkali, je strááášne 
ďaleko od toho, po čom náš celý ná-
rod veľmi túžil, čo sa naplnilo len 
drobnými omrvinkami." L.K.
,,Vracal som sa z Prahy zo služob-
ky a vedel som, že sa deje niečo veľ-
ké, že naše národy píšu nové dejiny.  
Zamatovú sme zvládli, ale slobo-
da potrebuje aj zodpovednosť, lebo 
moc a peniaze majú aj na silné cha-
raktery deformačné účinky." D.N.

Janka Bernáthová

Dospeli generácie, ktoré túto 
prelomovú historickú udalosť 
vnímajú už len sprostred-
kovane a žiaľ častokrát aj 
skreslene. 

Z pohľadu nás starších je to zase dáv-
na minulosť a mnohí by ju najradšej  
zo svojho vedomia úplne vymazali. 
Neguje sa získaná sloboda, posmeš-
ky sa robia na margo demokracie a 
štátna samostatnosť Slovenska je 
úplná samozrejmosť, ktorá nestojí 
ani za zmienku. Celkom sme zabud-
li, čo tomuto všetkému predchádza-
lo. Chvála bohu nie všetci. Napriek 
všetkým turbulenciám za uplynu-
lé takmer štvrťstoročie, hodnotím 
túto novembrovú udalosť za naj-
významnejší míľnik, zdôrazňujem 
veľkých i malých novodobých dejín 
Slovenska i v európskom kontexte. 
Máme demokraciu, ktorá i keď ne-
dokonalá, je poistkou spoločnosti 
pred zrútením sa do priepasti tota-
lity. Aj keď sa zdá, že sa vracajú tie-
ne minulosti a navyše pribudli nové 
problémy v podobe politickej korup-
cie, cynizmu mocných, bezprávia a 
chudoby, pričom riešenia sú v ne-
dohľadne, nemožno odbočiť. Prešli 
sme veľmi tŕnistú cestu a nesmie-
me ju len tak vzdať. Žiaľ, občianska 

odvaha sa kamsi podela a náš tráv-
nik demokracie začal zarastať buri-
nou. Mne však opäť nedá len sa pri-
zerať a počúvať posmešky, dokonca 
i nadávky na zbytočnosť slobody, 
keď ju nemôžeme využiť, keď ne-
môžeme cestovať, lebo nie sú penia-
ze. Akoby len ony boli základným 
hodnotovým nastavením. A slobo-
da slova, náboženská či politická 
sloboda, to je vari nič ? Je pravdou, 
že mnohí z nás, mňa nevyníma-
júc, musia zápasiť o dôstojné pre-
žitie od výplaty k výplate, od pen-
zie k penzii a nie je to naozaj ľahké. 
A mnohí sú na tom ešte horšie. No 
máme hodnoty oveľa väčšie. Máme 
jeden druhého, máme krajinu s ob-
rovským potenciálom, máme múd-
rych a statočných ľudí, ktorí pozna-
jú cestu bez vybočenia, majú nápady 

a ambície realizovať ich, len im mu-
síme dať priestor a stimuly, aby nám 
odtiaľto neodchádzali. Budúcnosť 
patrí mladým a my im musíme dať 
primeranú šancu.  Je smutné poze-
rať sa, ako sa vzďaľujeme od ideálov 
novembra. Verím však, že zneužíva-
nie moci, uprednostňovanie politic-
kých či osobných záujmov pred služ-
bou nám občanom, bude porazené 
rovnako, ako bol porazený totalit-
ný fenomén v novembrovej zamato-
vej revolúcii 1989. No nemusí to byť 
už len nežne a zamatovo. Dúfam v 
možnosť nápravy, len sa my obča-
nia, nesmieme cítiť vylúčení z roz-
hodovania o smerovaní našej kraji-
ny. Túžba po hodnotách, o ktorých 
sme v tom chladnom novembri ho-
vorili, stále trvá. 

Oľga Kuchtová

Koleso dejín sme otočili v novembri 
1989 Od novembra 1989 uplynulo už 24 rokov

Slovenské banské múzeum v Ban-
skej Štiavnici sa  za účelom podpory 
cestovného ruchu v meste Banská 
Štiavnica a obohatenia ponuky pod-
ujatí v meste počas jesene, zapojilo 
od 1.- 26. októbra 2013 do projektu 
Vlakom do múzeí a galérií 2013 - je-
senná časť s podtitulom Objavte so 
Železničnou spoločnosťou Sloven-
sko to, čo v učebniciach nenájdete. 
Garantom projektu bola Železničná 
spoločnosť Slovensko, a.s. so svo-
jimi partnermi. Projekt bol urče-
ný pre žiakov základných škôl a pre 
žiakov 1.- 4. ročníka osemročných 
gymnázií v SR. 
   V rámci projektu mali možnosť žia-
ci navštíviť 7 expozícií Slovenského 
banského múzea: Banské múzeum 
v prírode, Starý zámok, Nový zá-
mok, Kammerhof- Baníctvo na Slo-

vensku, Galériu Jozefa Kollára, Ber-
ggericht- Mineralogickú expozíciu, 
Dedičnú štôlňu Glanzenberg, ale aj 
výstavu Textilná tvorba v Galérii J. 
Kollára, výstavu Krotenie živlov ale-
bo energie v službách človeka v Ber-
ggerichte a v priestoroch Knižnice 
Starého zámku aj výstavu Banská 
Štiavnica - 20 rokov svetovým de-
dičstvom UNESCO.
V jesennej časti využili ponuku 4 
školské skupiny, ktoré pricestovali 
vlakom z Martina, Novej Bane a zo 
Žiliny. Z toho 3 skupiny absolvovali 
prehliadku expozície Nový zámok a 
jedna skupina absolvovala prehliad-
ku expozície Starý zámok.
Slovenské banské múzeum zazna-
menalo oproti jarnej časti projek-
tu nárast o dve skupiny, čo pripi-
sujeme tomu, že o takýto projekt 

je medzi učiteľmi a žiakmi záujem. 
Nevýhodou projektu v podmien-
kach Banskej Štiavnice a tým aj 
pre samotné múzeum s jeho širo-
kou ponukou aktivít, je kompliko-
vaná železničná doprava na trase 
do a z Banskej Štiavnice, čo znižu-
je atraktívnosť samotného projek-
tu VLAKOM DO MÚZEÍ A GALÉ-
RIÍ 2013.
Slovenské banské múzeum verí, 
že železničná doprava do Banskej 
Štiavnice zostane zachovaná aj v bu-
dúcnosti, pretože je kľúčovou pod-
mienkou zapojenie sa do projektu 
VLAKOM DO MÚZEÍ A GALÉRIÍ. 
Žiaci tak nestratia možnosť zaují-
mavým spôsobom navštíviť expo-
zície múzea ale aj samotné mesto 
Banská Štiavnica.

Petra Páchniková

Objavovanie SBM so Železničnou 
spoločnosťou Slovensko

November 1989 v Banskej Štiavnici  foto archív autora
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
21.11.2013 
uplynulo 5 
rokov ako 
manžel, otec, 
starý otec, 
dedko Tibor Šuba odišiel 
do nenávratna. So smútkom 
v srdci spomíname a prosí-
me aj vás, ktorí ste ho po-
znali o tichú spomienku.

Rodina Šubová 

Spomienka
„Osud je veľ-
mi často kru-
tý a nikdy ne-
vráti, čo už 
vzal. Potom 
zostanú nám iba spomien-
ky a v srdci veľký žiaľ.“ Dňa 
24.11.2013 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, svokor a starý 
otec Vojtech Kašiar vo veku 
77 rokov. Tí, čo ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-
mienku. 

Manželka, dcéra, syn, 
nevesta a vnuci.

Spomienka
,,Hlahol zvo-
nov v širokú 
diaľ sa nesie, 
tajomnou re-
čou do hory, 
ozvena zavolá až tam... To 
zvony spievajú žijúcim tvo-
rom svoju smutnú pieseň, že 
tlkot srdca jedného z nás – 
zastal. Jasný hlas zvonov už 
dlhú dobu hlási, keď utrpe-
nie a bolesť chorého človeka, 
smrť svojou náručou spasí. 
Aj to však zvučný hlas, vra-
ví nám – živým do diali, by 
úcta, láska, spomienka, na 
mŕtveho tu, s nami ostali." 
9.11.2013 nás navždy opus-
tila naša milovaná "babič-
ka", Júlia Sikulová, žena s 
veľkým srdcom. Lúčime sa s 
ňou slovami jej vlastnej bás-
ne. Tí čo ste ju poznali, ve-
nujte  jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Katolícke gymnázium v Budapešti

 Išlo o druhú fázu výmenného 
programu medzi našou školou 
a Gymnáziom sv. Margity v 
Budapešti. 

Po príchode do hlavného mesta Ma-
ďarska nám hostitelia s hrdosťou 
ukázali svoju školu, ktorá sídli v pô-
vodnej budove z tridsiatych rokov 
20. storočia. Domovom našich štu-
dentov sa na chvíľu stali maďarské 
rodiny, a tak sa okrem angličtiny po-
učili aj o kultúre a zvykoch hostiteľ-
ských rodín. Od druhého dňa nás už 
čakal bohatý program - po prvých 
dvoch vyučovacích hodinách sme vy-
razili do mesta, aby sme si pozreli tie 
najznámejšie pamiatky. Prehliadli 
sme si veľkú synagógu na Dohányho 
ulici, hlavnú historickú tržnicu a ve-
čer sme navštívili sestričky z Kongre-
gácie sestier Božského Vykupiteľa.  
Príjemným prekvapením bolo stret-
nutie so sestrou predstavenou, ktorá 
pochádza zo Slovenska, a tak sme aj 
v cudzej zemi počuli materinský ja-
zyka. Odkaz na rodný kraj sme uzre-
li aj v kostole kráľa Mateja, kde sme 
mohli uzrieť originál  štiavnického 
majstra z pôvodného oltára v kostole 
sv. Kataríny s názvom Navštívenie. 
Počas prehliadky maďarského parla-
mentu, jednej z najväčších neogotic-

kých stavieb v strednej Európe, nás 
prišiel pozdraviť maďarský minis-
ter pre sociálne veci, rodinu a mlá-
dež, pán Miklos Soltesz. Minister 
vyzdvihol potrebu budovania dob-
rých vzťahov medzi našimi národ-
mi na kresťanských základoch, ako 
aj spoločnú zodpovednosť za ochra-
nu kresťanských hodnôt v rámci EU. 
Po prehliadke parlamentu sme nav-
štívili budovu patriacu rádu Piaris-
tov, v ktorej sídli Teologická vysoká 
škola a Piaristické gymnázium. V ar-
chíve rádu Piaristov sme stihli pohľa-
dať aj zaujímavé informácie týkajúce 
sa Piaristického gymnázia v Banskej 

Štiavnici.
Posledný večer nás čakal veľmi prí-
jemný zážitok - plavba po Dunaji. 
Uchvátila nás atmosféra nočného 
mesta, taktiež historické budovy a 
ich interiéry premietajúce sa priamo 
v lodi na veľkej obrazovke. Našou po-
slednou zastávkou bol Dom teroru, 
bývalé sídlo maďarskej tajnej polície 
(obdoba našej ŠTB). 
Táto návšteva bola dôkazom, že naše 
národy majú k sebe naozaj blízko, 
nielen vďaka spoločnej histórii, ale 
aj vďaka priateľstvám, ktoré počas 
tohto pobytu vznikli.

Lenka Švecová

V pondelok 14. októbra vycestovalo 15 študentov Katolíckeho
 gymnázia sv. Františka Assiského do Budapešti.

Materská škola 1. mája č. 4, 
Banská Štiavnica elokovaná 
trieda na Štefultove  zorgani-
zovala  aktivitu detí spolu s 
rodičmi. 

Dňa 6.11.2013 sme v našej eloko-
vanej triede privítali rodičov aj sta-
rých rodičov, ktorí si prišli vyskúšať 
život škôlkara „na vlastnej koži“. 
Deti netrpezlivo očakávali tento 
veľký deň, keď budú môcť svojim 
rodičom ukázať, čo sa v materskej 
škole počas dňa deje. Už od skorého 
rána prichádzali detičky so svojimi 
rodičmi, rodičia sa do pripravených 
aktivít  zapájali bez zábran  spoloč-
ne s deťmi, vytvárali z rozličných  
prírodnín, odpadového a dekorač-
ného materiálu jesenné dekorá-
cie.  Podarilo sa nám vytvoriť stra-

šidelnú svietiacu 
tekvicu, tekvico-
vý kočiar, prin-
ceznú, papiero-
vé strašidielka, 
a tekvičky, kto-
ré nám skrášlili 
našu materskú 
školu.
Tento deň si 
v prvom rade 
budú pamätať tí 
najmenší, naše 
deťúrence. Ďaku-
jeme vám, rodičia, že i napriek po-
vinnostiam, naháňačke s časom 
opreteky, ste si našli čas na náv-
števu našej triedy. Ďakujeme za 
úžasnú atmosféru, ktorú ste počas 
nášho spoločného dopoludnia vy-
tvorili. Veríme, že sa opäť pri spo-

ločnej akcii v našej materskej škole 
stretneme. 
Touto cestou sa chceme poďakovať 
SZZ Štefultov za pracovno-technic-
ký a výtvarný materiál, ktorý veno-
vali našej triede. Veľmi nás potešilo, 
že ste na nás mysleli. Ďakujeme. 

Andacká,  Šavoltová

Vyrezávanie strašidelných tekvíc 
spolu s rodičmi v našej škôlke

Na výlete v Budapešti  foto archív autora
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Jablkový koláč
Potrebujeme:
600 g šťavnatých jabĺk, nastrú-
haných, 
400 g kryštálového cukru, 
400 g polohrubej múky, 
100 g orechov, nasekaných, 2 
celé vajcia
2 lyžice kakaa, 
2 balíčky prášku do pečiva,
50 ml rumu, 
1 lyžica bravčovej masti, 
2 lyžice hrubej múky
lekvár, 
1 čokoládová poleva
Postup:
Deň pred pečením nastrúhané 
jablká pomiešame s cukrom. Na 
druhý deň pridáme múku, ore-
chy, vajcia, kakao, prášky do pe-
čiva a rum. Cesto dobre premie-
šame a vylejeme na vymastený 
a múkou vysypaný plech. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 180 ºC asi 
45 minút. Po upečení ešte horú-
ci koláč natrieme lekvárom (viš-
ňový, černicový, malinový). Po 
vychladnutí koláč polejeme roz-
pustenou čokoládovou polevou.

 Dobrú chuť!

SBM po troch rokoch rekonštruuje svoje objekty
Od októbra tohto roku je v 
priestoroch Starého zámku v 
Banskej Štiavnici nainštalo-
vaná výstava, pripomínajúca 
20. výročie zápisu mesta a 
technických pamiatok okolia 
na listinu UNESCO. 

Aj na tejto výstave sa možno pre-
svedčiť o známom fakte, že SBM 
spravuje najvýznamnejšie objekty 
tohto zápisu. Je to majetok nielen 
v podobe zbierok vysokej hodno-
ty, ale aj budov, ktoré – ako každá 
nehnuteľnosť – potrebujú každo-
ročnú starostlivosť. Žiaľ, až do-
teraz sme od nášho zriaďovateľa 
(MŽP SR) nedostali za posledné 3 
roky finančné zdroje z tzv. kapitá-
lového transferu na stavebnú ob-
novu našich objektov. V septem-
bri t. r. však súčasné vedenie MŽP 
SR poukázalo finančné zdroje na 

tento účel (vo výške 250 000€), a 
tak dnes môžu obyvatelia mesta 
a jeho návštevníci pozorovať sta-
vebné práce na objektoch – Klo-
pačka, Starý zámok, Kammer-
hof či na technických objektoch 
nášho skanzenu, kde vysúťažená 
firma PR Quercus, s.r.o., Banská 
Bystrica opravuje šindľové stre-
chy, komíny, zvody vody..., všetko 
už riešenie havarijných situácií na 
objektoch. V súčasnosti prebie-
hajú prípravné práce 2. kola sta-
vebných prác pre budúci rok 2014 
(oprava fasád omietok, výmena 
šindľov na strechách,  podlahy v 
štôlni Glanzenberg a najmä opra-
va objektov v areáli skanzenu).  
Hovorí sa, že rozhodnutia konať 
majú byť správne a s presahom do 
budúcnosti. Poskytnutie finanč-
ných prostriedkov Ministerstvom 
životného prostredia pre SBM (a 

to aj pre inováciu tzv. strojového 
parku – 66000€) je samozrejme 
zodpovedným rozhodnutím, veď 
– ako som v úvode uviedol – ide o 
objekty UNESCO, ktorých stav si 
všíma domáca a najmä zahranič-
ná verejnosť. 

Jozef Labuda

   Slovenské banské múzeum (SBM) 
sa na Letnú turistickú sezónu (LTS) 
2013 pripravilo zodpovedne. Otvá-
racie hodiny jednotlivých (siedmych) 
expozícií SBM vychádzali z podrob-
nej štatistiky návštevnosti, ktorú 
spracoval Odbor marketingu, en-
vironmentálnej výchovy a Geopar-
ku, ako aj z ojedinelých pripomienok 
návštevníkov, ktoré boli zaznamena-
né v knihe návštev dotknutej expo-
zície.  Celková návštevnosť expozícií 
SBM v LTS 2013 bola 68 365 náv-
števníkov, čo bolo o 3 619 návštev-
níkov viac ako v roku 2012 (64 746), 
čo je +5,59%. Nárast návštevnosti v 
LTS 2013 zaznamenali  expozície: 
Michal štôlňa +1 144 (2012/2013 -  
3608/4752), GJK +870 (571/1441), 
SZ + 381 (11099/11480), Baníctvo 
na Slovensku + 175 (3720/3895). 
Ostatné expozície SBM zaznamenali 
pokles: BMP - 1507 (27618/26111), 
NZ - 640 (12171/11531), Mineraló-
gia – 421 (5107/4686), Glanzenberg 
štôlňa - 171 (834/663).
Celková návštevnosť expozícií SBM 
v mesiaci máj bola 11486 návštev-
níkov / +794 (2012 – 10692)/, v me-
siaci jún 14863 / + 1116 ( 13747)/, 
v mesiaci júl 15198 / - 340 (15538) 
– zahraniční turisti -320/, v mesiaci 
august 18463 /+1281 (17182) + za-
hraničný turisti +237/ a v mesiaci 

september 8355 / +768 (7587).  LTS 
2013 bola úspešná aj z hľadiska orga-
nizovania rôznych podujatí, ktorými 
SBM prispieva nielen k  zviditeľňo-
vaniu svojich expozícií, ale aj k roz-
voju kultúry na území celého mesta. 
SBM sa zapojilo do medzinárodnej 
akcie Noc múzeí a galérií hrou „Svet-
lo v temnote“, ktorú navštívilo 1 192 
návštevníkov. Neodmysliteľnou sú-
časťou zahájenia LTS v SBM sa kaž-
doročne stal Festival kumštu remesla 
a zábavy, ktorý sa tento rok z technic-
kých príčin organizoval v BMP a nav-
štívilo ho 2 037 návštevníkov. Porov-
naním s rokom 2012 to bolo o 1070 
návštevníkov menej. SBM už po 11. 
krát počas kultúrneho leta v Banskej 
Štiavnici organizovalo nočné divadel-
né prehliadky „Rozprávky na Starom 
zámku“ v spolupráci s Historicko-u-
meleckou skupinou Bojník z Bojníc, 
ktoré navštívilo 1 316 návštevníkov. 
SBM sa taktiež podieľalo na organi-
zovaní troch letných podujatí, ktoré 
už neodmysliteľne patria k Banskej 
Štiavnici – Festivalu peknej hudby, 
európskeho festivalu poézie, hud-
by a výtvarného umenia Cap á ľ Est 
a medzinárodného filmového semi-
nára 4 živly. SBM na rok 2012 pri-
pravilo pre návštevníkov v spoluprá-
ci s Historicko-umeleckou skupinou 
Bojník  rad kultúrnych podujatí: Zá-

mocké hry - ktoré navštívilo 489 náv-
števníkov, Svätojánska noc – ktorú 
navštívilo 224 návštevníkov. Všetky 
tieto kultúrne podujatia sa stretli s 
vynikajúcim ohlasom od návštevní-
kov.  Expozície SBM navštívilo počas 
LTS v roku 2013 10 959, čo je o 1409 
(2012  9550) zahraničných návštev-
níkov viac ako v roku 2012. Najviac 
zahraničných návštevníkov bolo z 
Čiech (cca 2 700), z Maďarska (cca 
1900), anglicky hovoriaci (cca 1 700) 
a nemecky hovoriaci návštevníci (cca 
1 300).   Slovenské banské múzeum 
sa však, okrem aktivít smerujúcich k 
uspokojovaniu potrieb svojich náv-
števníkov, muselo prioritne venovať 
aj svojmu základnému muzeálnemu 
poslaniu, ktorým je získavanie, kon-
zervovanie, sprístupňovanie a ochra-
na zbierok. Slovenské banské múze-
um priebežne pracovalo na postupnej 
úlohe digitalizácie svojho zbierkové-
ho fondu, ale aj jeho revízii, či ďal-
ších archeologických prácach, predo-
všetkým na vrchu Glanzenberg.
Na záver možno konštatovať, že LTS 
2013 dopadla pre SBM dobre, ne-
znamená to však, že nie je čo zlep-
šovať, preto vedenie SBM pripravuje 
pre rok 2014 rad opatrení ako zlep-
šiť svoju prácu k spokojnosti čím 
väčšieho okruhu návštevníkov svo-
jich expozícií.  Peter Zorvan

Záujem návštevníkov Banskej 
Štiavnice o expozície SBM stále rastie

Oznam
Materské školy v čase vianoč-
ných prázdnin. Mesto Banská 
Štiavnica oznamuje, že v čase 
vianočných prázdnin (23.de-
cember 2013 až 7.január 2014) 
zabezpečí výchovu a vzdelávanie 
detí  v MŠ v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta,  Materská škola 
Ul.mierová č.2 ( Pod kalváriou). 
Prosíme rodičov, aby v prípade 
záujmu nahlásili  dieťa riaditeľ-
ke svojej domovskej materskej 
školy, alebo priamo MŠ mierová 
2: 045/6911551; 0907612840, 
msmierova@ctr.sk najneskôr do 
16.12.2013.
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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.Štia-
vnica. Správne znenie krížovky z 
č.40/2013: „Nech vaše nádeje a 
nie utrpenie formujú vašu budúc-
nosť.“ Výhercom sa stáva Lucia 
Gregáňová, Križovatka 6, Ban-
ská Štiavnica. Srdečne blahože-
láme! 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: „Kritika 
by mala byť jemná ako dážď. Má ži-
viť... (dokončenie tajničky).
A., Klások, listina, nožíky, masy,
B., Začiatok tajničky, stred slova 
omylom,
C., Tri spojené tóny, končatina, po-
ľovalo,   
D., Ihličnatý strom, je na pive, osob-
né zámeno, prežúvala, stred slova 
Raisa,
E., Pichliače na rastline, výklenok v 

stene, vedecké bádanie, tiež 
latinsky, 
F., Psovitá šelma, koniec taj-
ničky, spavo,  
G., Meno Chaplinovej man-
želky, kráľovná kvetov, méta, 
mužské meno,            
H., Výtvarná technika, plavi-
dlá, popevok, plakal, Ilona,     
I., Áno slangovo, Daniel, škvr-
na na koži, nafúkol, oska, 
J., Patriaci Ylovi, kód v telefó-
ne, Olina, korbáč,  
K., 3.časť tajničky, vedro pri 
studni,
1., Krtko, 2.časť tajničky, 
pond,
2., Názov teplých diek, vyko-
návalo orbu,   
3., Kto asistuje, ruská rieka,      
4., Stoj, španielska exkráľovná, ival 
naopak,   
5., Síra, jedna osoba v spoločenstve, 
biblické meno, vyvaľuj oči,
6., Malý plán, meno Jurgensa, poží-
vaj tekutinu,      
7., Nabitý atóm, naoko, sal,
8., Vlastný, papagáj, ruská rieka,  

9., Nežnosť, predmet, pozdrav mla-
dých,         
10., Ruská rieka, strojil svadbu sy-
novi, odporovacia spojka,        
11., Plody duba, skratka ekologic-
ký, povzdych,        
12., Smrteľný vírus, potreba na vý-
robu piva, úder v boxe,
13., Výrobca čokolád v SR, lepenka 

na strechy, mesiac básnicky,
14., Obyvateľ Ázie menom Ali, vy-
streľuje šípy,
15., Zbavovalo sa tekutiny, toto,
16., Slon, starší denník pre mla-
dých, Slovenská akadémia vied.
Pomôcky: PIN, Don, Oka, Deva, 
Larisy, Item, Knuta, Tis.   

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
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Kino Akademik
Posledné predsta-
venie pre digitali-
záciou!

29.11. - piatok - 18:30 
hod.
Projekt 100.
HIROŠIMA MOJA LÁSKA 
(35 mm)
Francúzsko, 1959, 88 min, 
vstupné 2,50 €

Francúzsko-japonský film 
Hirošima, moja  láska na-
krútený na námet románu 
Marguerite Durasovej, pat-
rí k míľnikom modernej sve-

tovej kinematografie. Ide o 
filmovú báseň o láske a jej 
zmare, o večernej sile citu 
a o neodvratnosti zabud-
nutia. 

Mlčanie II
29.11. (piatok), Kultúrne 
centrum, 18:00 hod.
Prezentácie novej knihy vy-
dateľstva Sofian za účas-
ti autora.
Snow Film fest
30.11. (sobota), Kultúrne 
centrum, od 17:00 hod.
Sneh, ľad, adrenalín. Šty-
ri hodiny špičkových filmov 
na tému extrémne lyžova-
nie, freeride, snowboar-
ding, ľadolezenie, snowkite 
a ďalšie zimné šialenosti.

Zóna bez peňazí
30.11. (sobota)), Kultúrne 
centrum, od 11:00 hod.
Netradičná vianočná bur-
za spojená s kultúrnym 
programom. Viac na inom 
mieste Štiavnických novín.

História vtlačila nášmu mestu 
neopakovateľný kolorit.

 Aj rozpadnuté a chátrajúce rohy 
domov vytvárajú s výhľadom na 
dominanty mesta neopakovateľ-
nú atmosféru. Vďaka týmto nos-
talgickým zákutiam si naše mesto 
veľmi často vyhliadli filmári pre 
produkciu svojich diel. Presved-
čivé exteriéry boli mnohokrát 
úspešne použité v slovenských fil-
moch.  Rozhodli sme sa na základe 
častých rozhovorov so súčasník-
mi ,odpremietať v kine Akademik 
práve filmy, ktoré boli natočené 
v exteriéroch a interiéroch Ban-
skej Štiavnice. Každé z premietaní 
bolo pre nás aj návštevníkov tak 
trošku sviatkom. Sviatkom a osla-
vou, či už filmárskeho kumštu, ale 
aj ľudskosti, s akou sa v súčasnej 
dobe nestretávame často.
Priami účastníci natáčania sa s 
nadšením zúčastňovali disku-
sií, spomínali na vtipné zážitky s 
hercami. Majiteľka usadlosti Pus-

tý dvor si prišla pozrieť film až 
zo Zvolena, autor novely „Cukor“ 
,pán Karol Horák rozprával veľ-
mi pútavo o námete svojho diela a 
chatár z chaty na Skalke pán Tibor 
Ferenčík sa po rokoch ospravedl-
nil, že ako fašista zabil vo filme“V 
tieni vlkov“ partizána.
Atmosféra pripomínajúca stret-
nutie starých známych. Všetci sa 
nechali unášať nostalgiou na časy 
dávno minulé a s príjemným poci-
tom  sa všetko zlialo do citeľného 
súznenia.
Návšteva kina nie je obyčajný záži-
tok. Spája v sebe všetko neobyčaj-
né. V komorne malom priestore 
prežijete  rôzne pocity a odchá-
dzate nimi úplne pohltení.V upo-
náhľanom spôsobe života nemáte 
čas zastaviť sa a prežiť niečo pekné 
sám, alebo s niekým blízkym.
Som rada, že ste boli spokojní a že 
sme práve my prispeli k príjem-
ným večerom vo vašich životoch.
Tešíme sa aj na tie ďalšie.

Zuzka Patkošová 

Prečo kino Akademik zabodovalo
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10 ročník: Od srdca k srdcu

Odštartoval tak jedinečný večer plný 
hudby v šansónovom štýle. Ak by 
niekto čakal výlučne piesne odspie-
vané jednu za druhou, tak by sa veľmi 
mýlil. Všetky hudobné čísla boli oko-
renené - okrem sprievodného slova - 
aj humorom a vtipom. Hlavný aktér 
večera Viktor Horján, mimochodom 
skvelý moderátor a úžasný spevák, 
sa nebál otvoriť svoje srdce pred nad-
šeným  publikom. A to v každej  po-
lohe - či už ako interpret Mozartovej 
Malej nočnej hudby, ako syn milujúci 
matku, či človek vzdávajúci hold svoj-
mu režisérovi „Béďovi“, ktorý už nie je 
medzi nami. Jozef Bednárik totiž ten-
to Šansónový večer režíroval a práve 
v Divadle Pivovaru ERB sa toto pred-
stavenie hralo od smrti legendárneho 
režiséra po prvý raz. Aj preto Viktor 
Horján v niektorých okamihoch pre-
máhal slzy dojatia, ktorým však dali 
voľný priechod mnohí diváci v hľadis-
ku.  Prejdime však k hosťom večera. 
Ako prvý vystriedal Viktora Horjána 
Csongor Kassai, ktorý v sebe neza-
prel komika. Svojím bezprostredným 
vystúpením, v ktorom sa predstavil  
ako „vamp“, neskôr ako „herec“ pred 
predstavením, si vyslúžil veľký aplauz 
publika. Svoje vystúpenie doplnil aj o 
milé spomienky na nedávno zosnulé-
ho režiséra. Ja osobne oceňujem jeho 
spevácky výkon, ktorý bol plný espri-
tu, pikantérie, smútku a všetkého, čo 

bolo v danej chvíli potrebné.
Druhým hosťom večera bola pani 
herečka, speváčka a v neposlednom 
rade tiež komička Zuzana Kronero-
vá. Jej príchod na scénu bol vskut-
ku originálny, ale o to zaujímavejší: 
Na scénu sa dostavila spoza hľa-
diska. Ako sa sama Zuzka uviedla: 
„Budem spievať besnú džezovú pes-
ničku“, tak jej slová sa naplnili do 
bodky a diváci ju po celý čas sprevá-
dzali rytmickým potleskom. V dru-
hej časti svojho vystúpenia predvie-
dla krásny šansón Modlitba. Diváci 
mali možnosť zhliadnuť skutočne 
dynamické predstavenie od začiat-
ku až do konca, kde každá pieseň 

bola scénicky vyhratá. Cez klasiku, 
džez, súčasné piesne aktuálne upra-
vené a samozrejme, aj tie muzikálo-
vé. Všetko za výborného hudobné-
ho doprovodu tria Zity Orlickej.
Čo dodať na záver? Skvelý večer, 
perfektné herecké výkony, výborná 
muzika. A ešte niečo: úžasné publi-
kum. Aspoň tak sa vyjadril Viktor 
Horján, keď odchádzal do zákulisia. 
Naozaj pekná spätná väzba pre di-
vákov, ktorí prežili krásny sobotňaj-
ší Šansónový večer. Divadlo Pivova-
ru ERB malo zasa raz šťastnú ruku 
pri výbere predstavenia. Už teraz sa 
tešíme na tie budúce. 

Daniela Sokolovičová 

Šansónový večer v Banskej Štiavnici    
"Dobrý večer, priatelia..." Týmito slovami prvej piesne sa prihovoril Viktor Horján 
v sobotu 16. novembra 2013 o siedmej večer vypredanému hľadisku Divadla Pivovaru ERB. 

Zľava: Csongor Kassai, Viktor Horján, Zuzana Kronerová 
foto Denisa Chríbiková

V utorok 12. novembra 2013 
sa v kaplnke Kammerhofu 
uskutočnil jubilejný 10. 
ročník podujatia Od srdca k 
srdcu, spojený s prezentáciou 
záujmovo-umeleckej činnosti 
a tvorivosti členov SZTP, ako aj 
ich priateľov a hostí.

Na úvod slávnostného podujatia si 
všetci prítomní uctili minútou ticha 
pamiatku zosnulej dlhoročnej  člen-
ky SZTP, pani Júlie Sikulovej. Po uví-
tacom príhovore predsedu OC SZTP 
Ivana Madaru a predsedníčky ZO 
SZTP Anny Peťkovej sa tak trochu 
nostalgicky rozozvučali gitarové stru-
ny famózneho hudobníka, skladateľa 
a pedagóga ZUŠ v Banskej Štiavnici, 
Róberta Borodajkevyča. Jeho hudba 
aj vo mne prebudila nežné spomienky 

a nánosom času zaviatu báseň. Prvé 
úsmevy na tvárach  prítomných sa po-
darilo ,,vykúzliť“ manželom Debnáro-
vým, ktorí si pripravili vtipnú scénku 
z prostredia našej železničnej stanice.
Báseň ,,Od človeka k človeku“ odzr-
kadľujúcu hlboký cit a vzácnu životnú 
múdrosť, predniesol  jej autor, pán Mi-
lan Štencl.Svieži pozdrav mladosti, ta-
lentu a  krásy vniesla do programu 11 
ročná Tamarka Pižurná. Zarecitovala 
dve básne z vlastnej tvorby  ,,Strate-
ný Paríž“ a ,,Moja oáza pokoja“, odme-
nené vďačným potleskom. Dotykom 
láskyplných veršov sa snažila nadvia-
zať na jej vystúpenie aj autorka tohto 
článku. Veselý klub seniorov zo Šte-
fultova s umeleckým názvom ,,Jašte-
ričky“ osviežil oficiálnu časť progra-
mu piesňami, venovanými malebnej 
Banskej Štiavnici. Speváčky, ale aj ro-

zospievané publikum, na harmonike 
sprevádzal p. Milan Debnár. Potom sa 
p. Madara a p. Peťková opäť ujali slova, 
aby poďakovali  účinkujúcim, ktorých 
odmenili kvetmi. V krátkosti zhodno-
tili aktivity uplynulého roka. Patrili k 
nim turistické vychádzky do prírody, 
športové podujatia,  návštevy kúpeľ-
ných zariadení, divadla a iné spoločne 
veľmi príjemne prežité chvíle. A k ta-
kým patrilo aj utorkové  popoludnie, 
pokračujúce priateľskými rozhovormi 
pri tónoch harmoniky a chutnom ob-
čerstvení, o ktoré sa postarali šikovné 
členky SZTP v Banskej Štiavnici.   Po-
dujatie pripravili: Základná organizá-
cia a Okresné centrum slovenského 
zväzu telesne postihnutých, BBSK- 
Pohronské osvetové stredisko ZH- 
Pracovisko Banská Štiavnica a Mesto 
Banská Štiavnica.        J. Bernáthová

Štiavnická jeseň
Dážď listov,
vôňa prezretých jabĺk,
čierňava sladkých černíc...
Starý plot, vŕzgajúca bránička...
Pod stromom lavička,
Tam, práve v hod, 
tam... keď v tom,
Prikradla sa staroba...
Tíško vnútri zahlodá,
Ako termit v trámoch
storočných domov.
Podaj mi ten batoh,
poberám sa domov.
Cez úzke uličky v kopcoch,
S vidinou veží pomedzi stromy.
Zostala na ocot,
čo kedysi bývala i s tromi...
Rezkosť sa stratila z nôh,
už nepláva v Klingeri...
Len spomienok má stoh
a v duši samé zádery.
No pokoj zabudnutej záhrady
všetko časom napraví.
Uvarí si čaj, upečie koláč...
vypne... nadýchne sa...
Dá sa to jedine tu.
Preto miluje Štiavnicu.

Napriek zlému systému
tu kdesi v kopcoch 
drieme raj.
Hej, počul si?
Vraj,
raz budeme mať všade blízko,
večer hudbu, ráno ticho,
smaragdovú vodu tajchov
a potom s pesničkou dákou
môžeme ísť na huby,
cez čučoriedky, maliny,
a to všetko v čarovnom meste.
Nuž vedzte,
má to tu rada.
I keď jeseň jej už
Pár rokov ukradla.   

Lucia Švecová 

Pozvánka
Firma Milan Babiak - BATO, Vás 
pozýva do vynovených priestorov 
kaviarne, baru a herne SIRIUS v 
Obchodnom centre Sitno (opro-
ti Dužine a Lidlu). Ponúkame 
nízke ceny, príjemnú obsluhu a 
prostredie, WiFi pripojenie, mož-
nosť zahrať  si s priateľmi biliard, 
stolný futbal, alebo šípky. Otvore-
né je denne, v pondelok až nedeľu, 
v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod. 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

MT
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V piatok 15.novembra.2013 
podvečer, sa v Evanjelickom 
chráme a.v. na Lazovnej ulici v 
Banskej Bystrici, uskutočnila 
slávnostná prezentácia knihy 
Život, viera, umenie.  

,,Bolo mi dopriate stretnúť a spo-
znať jedinečných, výnimočných 
ľudí. V rozhovoroch- najmä s umel-
cami- som neprestávala žasnúť nad 
ich uvažovaním a nad ich vníma-
ním sveta, ktoré transformova-
li do svojho umeleckého diela. Žas-
la som, ako im na srdci ležia otázky 
národa, ako poznajú  históriu, ako 
neobchádzajú ,,svetové“ problémy, 
zasahujúce našu malú krajinu, ako 
hľadajú dobro pre budúcnosť. Žas-
la som, ako pochybujú o sebe, s koľ-
kou pokorou vytvárajú myšlien-
kové skvosty, ako sa netaja svojou 
vierou.“ vyznala sa v úvode knihy 
autorka, Paed Dr. Slavomíra Oče-
nášová – Štrbová, PhD. ,,Vytvori-
li obrovský kus práce. A pritom ich 
dielo nie je prácou, ale zhmotnenou 
láskou. Láskou, ktorou dávali svoj-
mu dielu hodnotu. Láskou, ktorou 

sa dopracovávali k po-
kore.Láskou, ktorou 
sa povznášali nad ma-
lomyseľnosť a nepraj-
nosť. Láskou, ktorou 
upozorňovali na výni-
močnosť iných. Lás-
kou, ktorou sa delili o 
múdrosť a poznanie.“

Výber  predstavu-
je dvadsiatku špičko-
vých profesionálnych 
umelcov zo slovesnej, 
výtvarnej a hudob-
nej oblasti. Duchov-
né a ľudské hodnoty, 
s ktorými sa umelci 
stotožňujú, rozvíjajú 
a napĺňajú, vlastným 
umeleckým stvárne- ním.Fedor 
Bartko, Igor Bázlik, Miro Bázlik, 
Roman Berger, Peter Ďurík, Ľu-
bomír Feldek, Ivan Hrušovský, 
Ivan Kadlečík, Dušan Kállay, Mi-
lan Kraus, Janka Krivošová, Víťazo-
slav Kubička, Ján Vladimír Michal-
ko, Milan Rúfus, Igor Rumanský, 
Juraj Sarvaš, Ján Solovič, Milan 
Stano, Elena Šarayová-Kováčová, 

Jaroslav Uhel, Ján Valach a Hana 
Zelinová otvárajú svoje srdcia v roz-
hovoroch s autorkou.Knihu z vy-
davateľstva Tranoscius.recenzova-
li Vladimír Petrík a Dušan Tóth. V 
slávnostnom programe účinkovali 
Juraj Sarvaš, Dušan Tóth, Slavomí-
ra Očenášová - Štrbová a na organe 
hral Tomáš Škarban.                                

Janka Bernáthová

Život, viera, umenie
Rozhovory s umelcami v knihe Slavomíry Očenášovej - Štrbovej

Jeseň pozlátkou vystlaná
„Lastovička, večný tulák
loví v tajnej skrýši, 
posledný krát deň slnečný,
 listov pád sa blíži.
Jeseň pozlátkou vystlaná,
hmla sa v ránach skrúca, 
taká jeseň požehnaná,
na lásku je súca.“

Úryvkom z básne „Jeseň“ od po-
etky Márie Petrovej otvorila vo 
štvrtok 14. novembra pani učiteľ-
ka PhDr. Petra Weisová JESENNÝ 
KONCERT žiakov ZUŠ. Privítala 
veľkých i malých nadšencov umenia, 
aby v príjemnej atmosfére jesenné-
ho podvečera svojou troškou pote-
šili rodičov, starých rodičov a priate-
ľov.  Predstavili sa žiaci hudobného 
odboru. Na klavíri zahrali Nikolas 
Slezák, Henrietka Dudáková, Danka 
Žemberová a Jakubko Štirbl, z akor-
deónovej triedy zahral prváčik Jan-
ko Mojička, zobcovou flautou po-
tešila Aela Hasbach, bicie rozoznel 
Miško Chovan a Lea Hrnčíriková. 
Sólovým spevom prispeli Lenka Do-

letinová, Mária 
Kissová, Mária 
Blaškovičová, Ti-
mea Sokolovi-
čová i  Dária Zú-
riková. Anežka 
Luláková so Zbo-
ríkom v sklad-
bičke zo Starého 
zákona o precho-
de Izraelitov cez 
Červené more 
„Starý příběh“ 
vniesla medzi po-
slucháčov  krásnu 
myšlienku slobody.  
Slobody a odvahy ísť do nezmáma 
a odísť od nadvlády, keď v opakujú-
com sa refréne znel koncertnou sá-
lou nadčasový odkaz „A kto se bojí 
vodou jít, ten podle tónů faraónů 
musí žít, mává, mává nám všem slo-
bodná zem“. Žiak literárno-drama-
tického odboru Matej Kuhn pred-
niesol vlastné verše a jeho spolužiaci 
Žofia Lišaníková, Lea Hrnčiríková, 
Sára Harvanová, Uma Boršanová 
Santander a Ľuboš Povinský pred-

viedli svoje „Jesenné šarkanenie“.  
„Jesenným tančekom“ potešili  žiač-
ky tanečného odboru Lenka Mojič-
ková, Karma Hasbach, Timea Meli-
cherčíková a Žofia Lišaníková. Tešili 
sme sa z príjemnej atmosféry a veľ-
kého záujmu rodičov, ktorých sme 
srdečne  pozvali na  viaceré besied-
ky, koncerty, mikuláško-vianočné 
podujatia, ktoré koncom novembra 
a počas celého decembra pripravuje-
me. Irena Chovanová

Informácie pre 
športové kluby 
Športové kluby v Banskej Štiav-
nici môžu zasielať žiadosti o fi-
nančný príspevok na rok 2014 
do termínu 30.12.2013! 
Žiadať o poskytnutie dotácie mož-
no len písomnou formou na zá-
klade podmienok a v termínoch 
zverejnených mestom Banská 
Štiavnica podľa Všeobecne záväz-
ného nariadenia Mesta Banská 
Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica, ktoré nájdete na strán-
ke mesta www.banskastiavncia.sk 
– samospráva mesta – nariadenia 
mesta.  Vzor žiadosti nájdete na 
www.banskastiavnica.sk – Občan 
– Dokumenty, Tlačivá – Tlačivá. 

Komisia športu

MIKULÁŠSKY 
AUTOBUS
so ZUZKOU HAASOVOU

Milé deti, pomôžte nám vymyslieť 
spôsob, ako privolať Mikuláša s pl-
nou nošou darčekov. Spolu so Zuz-
kou Haasovou zo seriálu Panelák a 
veselými pesničkami sa nám to ur-
čite podarí. Ide o veľmi milé pred-
stavenie s pesničkami, do ktorého 
sa aktívne zapájajú aj deti v hľadis-
ku. V cene lístka je aj mikulášsky ba-
líček, takže rodičia sa postarajú nie-
len deťom o kultúrny zážitok, ale aj 
sebe o menej starostí pred Miku-
lášom. Piatok 6. decembra 2013 o 
17.00 hod. V Divadle Pivovaru ERB 
Novozámocká 2, Banská Štiavnica. 
Vstupné: 9 € (v cene je zahrnutý aj 
mikulášsky balíček). Rezervácie a 
bližšie informácie: kultura@pivova-
rerb.sk  0918 182 859.  

Reštaurácia Pivovaru ERB 

Noví lekári
V zdravotnom stredisku MEDI-
FARM CENTRUM - Ul. energe-
tikov 1 na sídlisku Drieňová pri-
budli od novembra noví lekári:  
MUDr. Gemza Eduard - psychia-
ter, kontakt: 0905 630 490, ordi-
nuje v stredu od 14:00-17:00 hod. 
MUDr. Kminiaková Lucia - zubný 
lekár, kontakt: 045/6921161 ordi-
nuje nasledovne: Po: 7.30 - 14.30 
hod., Ut: 9.30 - 17.30 hod., St: 
7.30 - 14.30 hod., Št: 7.30 - 15.30 
hod., Pi: 7.30 - 12.30 hod.

  Jesenný tanček foto archív autora
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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 Drie- �
ňovej, tel.č.: 0904 255 972

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

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  �
zariadený byt v BŠ a okolí, tel.č.: 
0948 234 808

Darujeme 5-ročnú čistokrvnú  �
fenku hnedého labradora. Layla je 
už začipovaná, po sterilizácií. Je 
zdravá a v dobrej kondícii. Je zvyk-
nutá na život vo voliére, vyžaduje 
však spoločnosť a každodenné pre-
chádzky (mimo oblasť Štiavnické 
Bane). Len do dobrých rúk, tel.č.: 
0905 401 603

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

Predám 2-izbový byt pod Kalvá- �
riou, tel.č.: 0905 944 173

Dám do prenájmu 2-izbový byt  �
na Križovatke, nájomné 150€ + 
energie, tel.č.: 0903 964 689

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

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

Predám auto Fiat Brava 1.6 benzín,  �
rok výr.1996, červené, cena dohodou, 
tel.č.: 0902 315 691

reality

práca

Reštaurácia v centre mesta prijme  �
čašníkov. Angličtina a vek do 30 rokov 
podmienkou. Životopisy posielajte na 
stiavnica@stiavnica.sk. Nástup do kon-
ca novembra. 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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

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

il: madar@dobrereality.sk. 
SAD, Zvolen, pracovisko B.Štia- �

vnica ponúka: predaj motorovej 
nafty, Po-Pi 6:00 -14:00, parkova-
nie pre nákladné autá, autobusy, 
možnosť prenájmu kancelárskych a 
garážových priestorov. Areál je mo-
nitorovaný kamerovým systémom 
+ strážna služba od 14:00 do 6:00. 
Info na tel.č.: 045/681 20 01, 692 
12 45, 0911 010 487

Prijímam objednávky na hovädzi- �
nu z domáceho chovu, tel.č.: 0908 
531 348

Pôžičky pre všetkých, tel.č.: 0918  �
315 272

LESNÉ DOBRODRUŽSTVO
Spoznaj prírodu inak ako ju poznáš 
doteraz! Vyskúšaj si lukostreľbu, 
zasúťaž si s kamarátmi a nájdi stra-
tený poklad. Príď 14.12.2013 (v 
sobotu) o 13:00 hod. do areálu Bo-
tanickej záhrady. Pozor! Chceš sa 
zúčastniť tajomnej výpravy? Príď 
na ZRAZ HRDINOV a pomôž tvo-
jim obľúbeným postavám splniť zá-
bavné úlohy. Kedy? 14.12.2013 (so-
bota) 15:30 hod. Kde? Hotel Grand 
Matej.Vyrobíme si spolu kostýmy, 
zničíme prsteň moci, uvaríme eli-
xír a veľa iných vecí. Viac informá-
cií nájdeš na: www.banskastiavnica.
sk, nájdete nás aj na: www.facebo-
ok.com . 


