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LYŽE - SNOWBOARDY
Predaj použitých aj nových lyží, 
snowboardov a dalších 
lyžiarskyh doplnkov

areál bývalej Kvety, 
ul.Školská 36

0918 060 619

Nová Bana

www.lyze-snowboardy.sk
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Technické služby uskutočňujú 
zimnú údržbu na základe 
schváleného Operačného 
plánu zimnej údržby 
miestnych komunikáciách v 
sezónu 2011 – 2012. 

Za stredisko ručné čistenie sú to 
7 kmeňoví pracovníci. Na zabezpe-
čovaní zimnej údržby sa podieľajú 
aj občania zaradení na práce men-
ších obecných služieb (MOS). Spo-
ločne zabezpečujú zimnú údržbu na 

schodištiach a chodníkoch na úze-
mí celého mesta. Rozdelenie jed-
notlivých úsekov podrobne obsahu-
je uvedený operačný plán, ktorý je 
na webovej stránke mesta v plnom 
znení. 

Dopravné a mechanizačné stre-
disko sa podieľa na zimnej údrž-
be nasledovnými vozidlami Š 706 
VSV6 sypač s predsadenou radli-
cou 1 ks, Man L 90 SK6M sypač s 
predsadenou radlicou 1 ks, traktory 

Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v zimnej sezóne 2011 – 2012

Operačný plán zimnej údržby

s nesenou radlicou 3 ks, univerzál-
ny nakladač 4 ks, nákladné vozidlo 
(ručný posyp) 2 ks, Gazelle AMC 1 
ks, Multicar FUMO Carrier sypač s 
predsadenou radlicou 1 ks, posýpa-
cí príves traktorový 1 ks a nákladné 
vozidlo pre vývoz snehu 2 ks.

V prípade veľkého sneženia (ka-
lamity) v ťažko priechodných uli-
ciach mesta bude použitá snehová 
fréza, o nasadení ktorej rozhodne 
Mestský úrad, na návrh Technic-
kých služieb. 
6.str.

V dňoch 22. – 25. novembra 
2011 sa v portugalskom meste 
Sintra uskutočnil 11. svetový 
kongres a Valné zhromaž-
denie (VZ) Organizácie miest 
svetového dedičstva (OMSD). 

V utorok 22. novembra v dopo-
ludňajších hodinách sa v Hotel da 
Penha Longa konal workshop pre 
primátorov, kde si účastníci vy-
mieňali svoje názory a skúsenos-
ti na úlohu a zodpovednosť samo-
správ pri manažmente a ochrane 
miest svetového dedičstva. Cie-
ľom podujatia bolo prepojiť teóriu 
a prax na základe skúsenosti účast-
níkov v troch nasledujúcich oblas-
tiach: Chápanie hodnôt, významu 
a umiestnenia dedičstva; Zachova-
nie hodnôt a významu – prijímanie 

správnych rozhodnutí; Interpretá-
cia a propagácia – podporovanie a 
zhodnotenie dedičstva. V popolud-
ňajších hodinách účastníci navštívi-
li park a palác v Monserrate. Večer 
sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
v moderne zrenovovaných priesto-
roch Centro Cultural Olga Cadaval. 

Hlavná téma kongresu bola "Mes-
tá svetového dedičstva a klimatic-
ká zmena", ktorá bola rozdelená 
do štyroch časti a ktorých tútormi 
boli univerzitní profesori: Koncep-
cia adaptácie na klimatickú zmenu, 
jej relevantnosť pre urbanistické 
prostredie a výzvy pre mestá sveto-
vého dedičstva; Trvalá udržateľnosť 
a zraniteľnosť urbanistického de-
dičstva – čo vieme, čo potrebujeme 
vedieť; Klimaticky rýchlo sa zota-
vujúce a klimaticky prijateľné mes-

Banská Štiavnica pri Atlantiku

Zľava: primátor mesta Sintra Fernando Roboredo Seara, prezident OMSD 
Harry Brinkman, predseda Európskej komisie José Barroso a generálny 
tajomník OMSD Denis Ricard. 

tá svetového dedičstva; Klimatická 
zmena a svetové dedičstvo – dopa-

dy, adaptácia a zmiernenie násled-
kov v meste Sintra.  
3.str.
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Vedenie Mesta Banská 
Štiavnica chce opätovne 
požiadať o potravinovú pomoc 
pre tých občanov, ktorí o túto 
pomoc nepožiadali v predchá-
dzajúcom období. 

Preto vyzýva občanov s trvalým 
pobytom v meste Banská Štiavni-
ca, ktorí spĺňajú kritériá poskytnu-
tia pomoci, že sa môžu prihlásiť na 
Mestskom úrade v Banskej Štiavni-
ci, Radničné nám. 1 – Klientske cen-
trum. Informácie sa poskytujú aj na 
tel.č.: 045/694 96 40 alebo osobne 
u p. Márie Šimáškovej.

Oprávnení poberatelia pomoci 
sa preukážu potvrdením: 

fyzické osoby, ktoré sú pobera- -
teľmi dávky v hmotnej núdzi, 
predložia potvrdenie z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny
osoby na hranici životného mi- -
nima (rodičia a deti, na ktoré sú 
vyplácané dotácie) - predložia 
potvrdenie z Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny
poberatelia dôchodku, ktorých  -
výška dôchodku nepresahuje 

305,00 € (nepracujúci pobera-
telia starobného, predčasného, 
invalidného dôchodku. Vdov-
ský dôchodok sa nezapočítava) 
- predložia rozhodnutie zo So-
ciálnej poisťovne o priznaní dô-
chodku v roku 2011 alebo roz-
hodnutie zo Sociálnej poisťovne 
o výške poberaného dôchodku 
od 1. januára 2011. 
v prípade detí v náhradnej rodin- -
nej starostlivosti, osoba, ktorá 
má dieťa zverené do osobnej sta-
rostlivosti, predloží právoplatné 
a vykonateľné rozhodnutie súdu

Konkrétne miesto a čas vydáva-
nia bude občanom oznámené do-
stupnými masovokomunikačnými 
prostriedkami (regionálne médiá, 
internetová stránka mesta, úradná 
a informačná tabuľa mesta, atď.).

Lehota na preukázanie nároku 
je do 15. decembra 2011, v opač-
nom prípade nebude občanovi po-
travinová pomoc dodatočne po-
skytnutá. Upozorňujeme vás preto 
o dodržanie stanovenej lehoty pre 
podávanie žiadostí. 

Mária Šimášková

Potravinová pomoc
12. novembra 2011 o 14:50 

hliadka MsPo zistila, že v Ban-
skej Štiavnici na Ul. Malé trho-
visko sa šíri hustý dym. Bolo vy-
konané preverenie pričom bolo 
zistené, že pôvodcom zadymenia 
je M.M., ktorý páli lístie. Vec bola 
vybavená v zmysle priestupkové-
ho zákona.

13. novembra 2011 o 0:50 te-
lefonicky oznámila E.B., trv. by-
tom Banská Štiavnica Šobov, že 
v mieste jej trvalého pobytu bola 
fyzicky napadnutá J.Š.. Hliadka 
MsPo vykonala preverenie ozná-
menia, pričom bolo zistené, že k 
podobnému konaniu podozrivé-
ho J.Š. dochádzalo už i v minulos-
ti a trvá asi 2 mesiace. Oznamo-
vateľka bola vypočutá a vo veci je 
vykonávané objasňovanie prie-
stupku proti občianskemu spo-
lunažívaniu v priebehu ktorého 
budú vypočutí svedkovia, podo-
zrivý J.Š., zabezpečená lekárska 
správa a bude skúmané, či nedo-
šlo k naplneniu skutkovej podsta-
ty trestného činu.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Ďalší supermarket – áno
S potešením som prijala "tamtamy" 
o tom, že v priestoroch bývalej Duži-
ny, na súkromnom pozemku, bude 
stáť nový Lidl. Ten najbližší je v ZH a 
aj keď si prirátam náklady na pohon-
né hmoty, ešte stále sa oplatí ísť na 
nákup tam. Som obyvateľka Križo-
vatky, ale veru cirkus v priestoroch, 
kde stojí Billa, mi vôbec nechýba! Sú-
hlasím, že jej stavbou sa Križovatka 
stala hlučnejšou, prašnejšou. Skôr 
mi však prekáža hluk, ktorý nastá-
va na poloprázdnom parkovisku či 
pri schodoch po zatváracích hodi-
nách supermarketu (hlučná mládež, 
hlučná hudba z odparkovaných vo-
zidiel). Dúfam, že Lidl naozaj bude v 
krátkom čase otvorený a Štiavniča-
nia si budú môcť nakúpiť lacnejšie.

obyvateľka Križovatky

Nie ďalší supermarket
Som úprimne rád, že v našom 

meste nie je ďalší supermarket. Pa-
mätám sa, aké bolo nadšenie, keď sa 
stavala Billa. Teraz, s odstupom času 
a z objektívneho pohľadu, nám Bil-
la nepriniesla nižšie ceny. Zamest-
nanosť tiež nezvýšila, skôr naopak, 

znížila, lebo sa uzatvorili malé pre-
vádzky, ktoré zamestnávali viac 
Štiavničanov, ako ich zamestnáva 
teraz Billa a následne využíva zvý-
šenú nezamestnanosť a zamestná-
va ich za smiešny peniaz od rána do 
večera. Lacné potraviny nám tiež 
nepriniesla. Priniesla nám zvýše-
nú dopravu, zvýšený hluk, zvýše-
nú prašnosť a obsadila verejný väč-
ší priestor, kde sa mohli deti hrať a 
šantiť a kde bývali kolotoče a men-
šie cirkusy. Keď sa postaví Tesco, tak 
možno na pár týždňov budú lacnej-
šie potraviny, ktoré sa napokon tiež 
skončia a ceny sa vyrovnajú. Opäť 
to prinesie len ďalší záber verejné-
ho priestranstva a ešte väčšiu husto-
tu dopravy na Križovatke. Som rád, 
že sa zatiaľ ďalší supermarket nesta-
via. obyvateľ Križovatky

Odpoveď
Ďakujeme za Vaše názory. Musí-

me však konštatovať, že na MsÚ na 
odd. výstavby nebola do dnešného 
dňa podaná žiadna žiadosť od spo-
ločnosti LIDL na začatie konania tý-
kajúceho sa výstavby supermarketu 
LIDL.  Róbert Vavro

Odpovedáme občanom

28. novembra
Pracovná porada k príprave roz-

počtu na rok. 2012. 
Príprava materiálov na zasad-

nutie mestskej rady. 
Pracovné stretnutie s riadite-

ľom Všeobecnej nemocnice v Žiari 
nad Hronom Ing. Rastislavom Ku-
báňom.

29. novembra
Pracovné stretnutie k vysoké-

mu školstvu. 
Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-
ností a vedúcich oddelení MsÚ. 

30. novembra
Príprava materiálov na zasad-

nutie mestskej rady. 
Účasť na zasadnutí Kalvárske-

ho fondu a Kalvárskeho výboru.
 

1. decembra
Kontrolný deň stavby nájom-

ného bytového domu na sídlisku 
Drieňová. 

2. decembra
Uskutoční sa zasadnutie pred-

stavenstva Nemocnice Banská 
Štiavnica, a.s.

Pracovné rokovanie v Úrade 
BBSK týkajúce sa riešenia proble-
matiky autobusovej dopravy.

3. decembra
Účasť na Mikulášskom podujatí.

Andrea Benediktyová 
Vážení spoluobčania, pozýva-

me vás na slávnostné odhalenie 
pamätných tabúľ na domoch, kde 
žili a pôsobili dve významné osob-
nosti Banskej Štiavnice:

Sochár a rezbár Viliam Štef-
fek(1884 – 1960), tvorca, ktoré-
ho dielo významom i rozsahom 
prekračuje hranice nielen Banskej 
Štiavnice, ale aj Slovenska. 

Pekársky majster Anton Gre-
guss (1898 – 1986), organizátor 
športu a turistikyv Banskej Štiav-
nici, spoluzakladateľ plavecké-
ho oddielu a popredný predstavi-
teľ verejného života nášho mesta. 
Slávnosť sa začne vo štvrtok 8. 
decembra 2011 o 14. hodine pri 
dome p. Šteff ekovej na Péchovej 
ulici č.6. Pamätné tabule boli zho-
tovené aj s fi nančnou podporou 
Mesta Banská Štiavnica. 

Organizátori: Rodina Šteff eko-
vá, Gregussová a Papinčáková, OZ 
Iniciatíva za živé mesto, Mesto 
Banská Štiavnica.

Pozvánka
Primátorka Mesta Banská 

Štiavnica vás pozýva na stret-
nutie samosprávy Mesta s ob-
čanmi k návrhu rozpočtu na 
rok 2012 a výhľadových roz-
počtov na roky 2013, 2014, ako 
aj k iným otázkam týkajúcim 
sa rozvoja mesta a návrhov k 
problémom, ktoré je potrebné 
riešiť. Tešíme sa na vašu účasť!
Termíny: 

7.12.2011 o 16:00 -  – Ul. 
Kammerhofská 1, budova 
Kultúrneho centra KASS
8.12.2011 o 16:00 -  – ZŠ J. 
Kollára, sídlisko Drieňová
12.12.2011 o 16:00 -  – ZŠ J. 
Horáka, Križovatka
13.12.2011 o 16:00 -  – Po-
žiarna zbrojnica, Štefultov

Nadežda Babiaková

Odhalenie 
pamätných 
tabúľ
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1.str. Tejto problematike sa veno-
vali účastníci v stredu 23. novembra 
a štvrtok 24. novembra v dopolud-
ňajších hodinách.

V stredu 23. novembra sa v po-
poludňajších hodinách predsta-
vili kandidáti do Rady riaditeľov 
OMSD, kde sa o 8 miest uchádza-
lo 18 miest svetového dedičstva a 
kandidáti na usporiadanie ďalšieho 
kongresu a VZ OMSD v roku 2013, 
kde sa uchádzalo 5 miest. Potom sa 
konali regionálne stretnutia vrátane 
nášho Regiónu strednej a východ-
nej Európy. To bolo špecifi cké, na-
koľko sa koordinátorom, po desať-
ročnom pôsobení v tejto funkcii aj 
mnohým Štiavničanom známou dr. 
Katalin Kiss, stal a prvýkrát roko-
vanie viedol Ákos Capdebo. Bolo to 
vyslovene pracovné rokovanie, kto-
rého cieľom bolo získať námety pre 
ďalšie aktivity podľa záujmu a po-
trieb členských miest. Svojim die-
lom do toho prispela ako už tradič-
ne aj Banská Štiavnica, a to nielen 
už dobre známou výstavnou súťa-
žou "Svetové dedičstvo očami detí" 
(v roku 2012 sa uskutoční už jej 18. 
ročník), ale aj ďalšími návrhmi. 

Vo štvrtok 24. novembra v po-
poludňajších hodinách boli pred-
stavené len začiatkom novembra 
schválené odporúčania UNESCO 
pre historické urbanistické krajiny: 
Prístup k historickej urbanistickej 
krajine – od teórie k praxi. Ide o ak-
tualizovaná verziu pôvodných od-
porúčaní, ktorá sa začala ešte v roku 
2005. 

VZ OMSD sa schádzajú v pravi-
delných dvojročných intervaloch a 
sú organizačne pripravované Sek-
retariátom OMSD v Québecu a 
zvoleným hostiteľským mestom. 
OMSD má v súčasnosti 243 člen-
ských miest, v ktorých žije viac ako 
125 miliónov obyvateľov. Táto ce-
losvetová medzinárodná nezisko-
vá mimovládna organizácia vznik-
la v roku 1993 s cieľom pomáhať 
členským mestám vytvárať a zdo-
konaľovať metódy manažmentu vo 
vzťahu k špecifi ckým požiadavkám 
na pamiatky zapísané do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO (na 
základe Dohovoru o svetovom de-
dičstve, ktorý prijala generálna kon-
ferencia Organizácie OSN pre vzde-
lanie, vedu a kultúru – UNESCO 16. 
novembra 1972). 

V Sintre sa VZ uskutočnilo v 
piatok 25. novembra v historic-
kých priestoroch Národného palá-

ca za účasti 145 riadnych členov. Na 
programe bola správa o činnosti or-
ganizácie za obdobie od posledného 
VZ v ekvádorskom hlavnom meste 
Quito, správy o činnosti 7 regionál-
nych sekretariátov, správa o hospo-
dárení, pracovný program a rozpočet 
na najbližšie 2 roky. Súčasťou každé-
ho VZ sú aj voľby, ktoré sú aj prestíž-
nou záležitosťou a nebolo tomu inak 
ani tu, keď uchádzajúce sa mestá in-
tenzívne lobovali od samého začiat-
ku podujatia. V tajných voľbách, 
ktoré sa uskutočnili ešte pred začiat-
kom samotného VZ, bolo prítom-
nými členskými mestami do Rady 
riaditeľov zvolených 8 nasledov-
ných miest svetového dedičstva: ho-
landský Beemster, francúzske Bor-
deaux, španielska Córdoba, mexické 
Puebla, ekvádorské Quito, portu-
galská Sintra, čílske Valparaíso a ra-
kúska Viedeň a prezidentom OMSD 
sa aj na ďalšie dva roky stal primá-
tor Beemsteru Harry Brinkman. Z 
nášho regiónu, žiaľ, kandidáti do 
Rady riaditeľov (ak nepočítame Vie-
deň) neuspeli (poľská Varšava a Kra-
kov a česká Kutná Hora). Z piatich 
kandidátov na usporiadanie 12. sve-
tového kongresu a VZ OMSD v roku 
2013 po tvrdom boji nakoniec uspe-
la mexická Oaxaca. 

V skorých večerných hodinách 
na VZ OMSD prekvapujúco zavítal 
predseda Európskej komisie José 
Barroso, ktorý vo svojom asi 15 mi-
nútovom prejave zdôraznil niektoré 
postoje a priority európskych inšti-
túcií. Uviedol napríklad, že zelená 
ekonomika vytvára nové trhy, spo-
menul stratégiu 2020 vo vzťahu ku 

klimatickým zmenám, hovoril o po-
moci európskych inštitúcií krajinám 
Afriky a Ázie a o obyvateľnej plané-
te. Po skončení prejavu sa pozdravil 
s reprezentantmi prítomných člen-
ských miest OMSD.

Vo večerných hodinách sa konal 
záverečný ceremoniál ukončenia 
11. svetového kongresu OMSD zno-
vu v Centro Cultural Olga Cadaval, 
na ktorom sa zúčastnil aj predse-
da portugalskej vlády Pedro Passos 
Coelho. Po krátkych príhovoroch a 
poďakovaniach hostiteľom a orga-
nizátorom primátor mesta Sintra 
Fernando Roboredo Seara odovzdal 
symbolicky vlajku OMSD (ktorá sa 
každoročne vztyčuje aj pred štiav-
nickou radnicou počas Salaman-
drových dní pri príležitosti Dňa so-
lidarity miest svetového dedičstva, 
ktorým je 8. september) starono-
vému prezidentovi OMSD Harry-
mu Brinkmanovi a ten vzápätí pri-
mátorovi mexického mesta Oaxaca, 
ktorým je Luis Julián Ugartechea 
Begué. 

Banskú Štiavnicu na uvedených 
podujatiach reprezentovala pri-
mátorka Mgr.Nadežda Babiaková. 
Banská Štiavnica sa síce väčšinou v 
skomolenej podobe, ale vždy v pozi-
tívnom a nasledovaniahodnom vý-
zname spomínala viackrát, či už na 
workshope primátorov, počas te-
matických zasadnutí, regionálne-
ho stretnutia alebo samotného VZ. 
Okrem multilaterálnych sa v pre-
stávkach rokovania uskutočnili aj 
bilaterálne stretnutia napr.s gene-
rálnym tajomníkom OMSD Deni-
som Ricardom, jeho zástupkyňou 
Lee Minaidis, regionálnym koordi-
nátorom Ákosom Capdebo, primá-
tormi resp. reprezentantmi miest 
Penang, Sintra, Toruń, Córdoba, 
Zamość, Segovia, Rodos, Krakov, 
Ejmiatsin, Oaxaca, Varšava, Praha, 
Kutná Hora, Guanajato, Budapešť, 
Bordeaux, Stralsund, Québec, Bam-
berg, Valparaíso, Kathmandu, Vie-
deň, Melaka, atď. Katalóg "Svetové 
dedičstvo očami detí 1995 – 2008", 
ktorý sme vydali v spolupráci s Re-
gionálnym sekretariátom sa minul 
ihneď a rýchlo sa míňali aj propa-
gačné materiály, ktoré bolo možné 
doniesť. Takže ďalšia dobrá propa-
gácia nášho historického mesta a 
jeho hodnôt, tentokrát pri Atlanti-
ku, nakoľko mesto Sintra sa nachá-
dza na západe európskeho konti-
nentu len 10 km od oceánu. 

Miron Braznoščák

NOVINKY

Obvodné oddelenie vykonáva 
skrátené vyšetrovanie vo veci krá-
deže vlámaním do motorového 
vozidla zn. Audi, ku ktorému do-
šlo dňa 22. novembra 2011 v čase 
od 20:00 do 23:00 v obci Štiavnic-
ké Bane, kde doposiaľ nezistený 
páchateľ rozbil bočné okno na vo-
zidle a následne odcudzil z vozi-
dla autorádio. Poškodenému M.D. 
vznikla škoda vo výške 370,- eur. 
Po páchateľovi uvedeného skutku 
polícia pátra.

Príslušníci Okresného riaditeľ-
stva PZ v Žiari nad Hronom vy-
konali policajnú akciu na jednej 
zo stredných škôl v Banskej Štiav-
nici, kde za pomoci špeciálne vy-
cvičeného služobného psa na 
vyhľadávanie omamných a psy-
chotropných látok vykonali kon-
trolu priestorov tried, počas kto-
rej boli u dvoch žiakov zaistené 
podozrivé látky. Vo veci bolo tu-
najším Obvodným oddelením PZ 
začaté trestné stíhanie a podozri-
vé látky boli zaslané na expertízu 
na KEÚ PZ. 

Príslušníci Obvodného oddele-
nia PZ v Banskej Štiavnici vykona-
li dňa 28. novembra 2011 v čase o 
12:30 kontrolu vodiča na Ul. Dol-
nej v Banskej Štiavnici na vozidle 
zn. Audi 100, ktorý bol pri kontro-
le podrobený dychovej skúške na 
zistenie požitia alkoholu, ktorý po 
prefúknutí nameral hodnotu 1,21 
mg/l. Vo veci bolo začaté trestné 
stíhanie a vznesené obvinenie vo-
dičovi vozidla za prečin Ohrozenie 
pod vplyvom návykovej látky pod-
ľa § 289 ods. 1 Tr. zákona.

Vladimír Fábry, riaditeľ OO PZ

polícia
informuje

epigram
Nade Kvakovej

Banská Štiavnica pri Atlantiku

Logo 11. svetového kongresu a 
valného zhromaždenia Organizácie 
miest svetového dedičstva.

Prísny výber
Vyberiem len najlepších,
nech ma zákon zláti.
Nemôžem za to, že najlepší
sú práve moji kamaráti.

Srdce je dar a práve preto je ho po-
trebné načúvať a nechať sa len ním 
viesť. Michal Boháč

Myšlienka dňa
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Na pozvanie poslancov I. a II. 
volebného obvodu Renáty 
Antalovej, Juraja Čabáka, Petra 
Mravca a Petra Ivašku prišlo 
22. novembra 2011 do Kultúr-
neho centra diskutovať 10 
občanov mesta. Prítomný bol 
aj zástupca primátorky mesta 
Dušan Lukačko.

Diskutovalo sa o údržbe verejnej 
zelene (Ul. A. Pécha), o potrebe re-
konštrukcie ulíc A. Sládkoviča a A. 
Pécha (do rozpočtu na rok 2012 je 
predložený poslanecký návrh na prí-
pravu projektovej dokumentácie re-
konštrukcie týchto ulíc). Záujem bol 
aj o Plán vykonávania zimnej údrž-
by, ktorý v čase konania stretnutia 
bol síce schválený, ale nebol zvrej-
nený. V súčasnosti už je. Odzneli 
návrhy na úpravu režimu parkova-
nia na UL. A. Pécha, na Palárikovej 
ulici, na nevyhnutnosť opatrení na 
zabránenie poškodzovania automo-
bilov na Palárikovej ul. (za aktívnej 
účasti obyvateľov), rušenia verejné-
ho poriadku, tiež na tejto ulici. 

Občania upozornili aj na potrebu 

urýchlene riešiť haváriu oporného 
múra vo Farskej ulici s majiteľom 
nehnuteľnosti a zistenie príčiny 
deštrukcie a jej rozsah. Považujú 
za potrebnú aj opravu povrchu čas-
ti Mládežníckej ulice, v časti ku ško-
lám a k plavárni (aj s potrebou úpra-
vy odstavnej plochy).

Pomerne veľký časový priestor za-
brala diskusia o prevádzkových hodi-
nách zariadení organizujúcich disko-

téky najmä na Dolnej ulici. Občania 
Dolnej, Záhradnej a aj Palárikovej vy-
jadrili nespokojnosť s režimom pre-
vádzky zábavných zariadení na Dol-
nej ulici, pretrvávajú nedostatky z 
minulosti, ba situácia sa aj zhoršu-
je, napriek zásahom mestskej i štát-
nej polície. Najmä rušenie nočného 
pokoja na verejných priestranstvách 
počas konania diskoték a po nich. 
Neboli dodržané prísľuby majite-

ľov zariadení k upokojeniu situácie. 
Občania požadujú rázne opatrenia 
– skrátenie otváracích hodín tých-
to prevádzok, vzhľadom na ich mi-
nimálny prínos do rozpočtu mesta a 
zvýšené výdavky z rozpočtu mesta v 
súvislosti s potrebnou prítomnosťou 
a zásahmi polície, spôsobené znečis-
tenie a škody. Vyhodnotenie poznat-
kov z prevádzky zariadení (v záve-
re tohto roku) bude príležitosťou na 
vykonanie prípadných zmien. V sú-
vislosti s tým sa ukazuje potreba vy-
pracovania Územnoplánovacej doku-
mentácie zóny historického centra 
mesta, hlavne vo väzbe na využívanie 
objektov, poskytované služby a orga-
nizáciu dopravy v tejto časti mesta.

Aj toto stretnutie ukázalo, že via-
cerým občanom mesta nie je ľaho-
stajné, v akom prostredí žijú, majú 
svoje predstavy a návrhy a chcú ich 
prostredníctvom svojich poslancov 
aj presadzovať. Ďakujeme za účasť a 
otvorenú diskusiu. Naším prianím 
je, aby sa podobné stretnutia kona-
li pravidelne.

Renáta Antalová, Juraj Čabák, 
Peter Mravec, Peter Ivaška

Stretnutie poslancov MsZ 
za I. a II. volebný obvod s občanmi

Dni Andreja Kmeťa sa už 
tradične uskutočnili na 
našej škole v novembrovom 
termíne, v tomto školskom 
roku od 8. do 10. novembra. 

Počas týchto dní umožňujeme 
študentom našej školy nahradiť kla-
sický vyučovací deň možnosťou zú-
častniť sa rôznych prednášok, se-
minárov, workshopov, pracovných 
dielní, zároveň otvárame dvere náv-
števníkom školy počas Dňa otvore-
ných dverí a predstavujeme školu 
žiakom základných škôl, ich rodi-
čom ako aj ostatným záujemcom.

8. novembra 2011 mali naši štu-
denti možnosť zúčastniť sa prezen-
tácií, workshopov a prednášok na 
rôzne témy. V spolupráci so Štátnym 
banským archívom v Banskej Štiav-
nici sa zúčastnili pracovného semi-
nára Svetové dedičstvo UNESCO 
- tvorba máp a zoznámili sa s Výro-
bou fajok - Štiavničiek. S pracovník-
mi CPPPaP v Banskej Štiavnici dis-
kutovali na tému Ako sa chrániť, 

aby sme sa nestali obeťami obcho-
dovania s ľuďmi, a študenti prvých 
ročníkov bilingválnej formy štúdia 
získali cenné rady Ako sa správne 
a efektívne učiť? V rámci spoluprá-
ce s vysokými školami a odborný-
mi inštitúciami zaujímavé témy pri-
blížili prednášajúci hostia z Fakulty 
prírodných vied UMB v Banskej Bys-
trici: Doc. RNDr. R. Alberty, CSc. s 
témou Čo by sme mali vedieť o klo-
novaní DNA a manipulácii s gén-
mi, študenti získali nové poznatky 
Ako chémia hľadá lieky na nádorové 
ochorenia od RNDr. M. Skoršepu. 
Zároveň získali zaujímavé poznat-
ky o činnosti hormónov a význame 
genetiky prostredníctvom predná-
šok: Oxytocín – hormón lásky a Za 
čo môžu rodičia. Zaujímavosti z tej-
to problematiky priblížila Z. Bačo-
vá, PhD., z Ústavu experimentálnej 
endokrinológie SAV v Bratislave. O 
historickom význame a jedinečnos-
ti banskoštiavnických tajchov pred-
nášal p. Ján Novotný v prednáške 
Počiatky využívania vodnej energie 

v Banskej Štiavnici. Do prezentácií 
aktívne prispeli aj študenti s témou 
Pohľady na evolúciu.

9. novembra 2011 sa konal Deň 
otvorených dverí. V tento deň mali 
možnosť žiaci predovšetkým 8. a 9. 
ročníkov základných škôl, ich rodi-
čia ako aj ostatní záujemcovia pre-
zrieť si priestory školy, zúčastniť 
sa zaujímavých aktivít, oboznámiť 
sa s možnosťami štúdia, študijný-
mi odbormi, školským vzdelávacím 
programom, profi lom absolventa a 
podmienkami prijatia na našu školu.

Pre našich možných budúcich 
študentov sme pripravili zaujíma-
vé aktivity. Mali možnosť na hodi-
ne anglického jazyka zoznámiť sa s 
témou Slovenko ako súčasť EÚ, Za-
hrať sa na slovíčka po anglicky, vy-
skúšať si Jazykové hry na hodine 
ruského jazyka.

V chemicko – biologickom la-
boratóriu im bola prezentovaná 
téma Biologické experimenty s di-
gitálnym a trinokulárnym mikro-
skopom. Oboznámili sa so stereo-

metriou na interaktívnej tabuli na 
hodine matematiky, zúčastnili sa 
sprístupňovania témy Bunková te-
ória na anglickej hodine biológie a 
pracovali s mapou na anglickej ho-
dine geografi e vedenej naším lekto-
rom z USA. Študenti 1. ročníkov sa 
vydali sa Po stopách Andreja Kme-
ťa – historika, etnografa, botanika a 
navštívili pamätnú izbu v jeho rod-
nej Bzenici. Zároveň sa v tento deň 
konal Stolnotenisový turnaj pre žia-
kov základných škôl o Putovný po-
hár Andreja Kmeťa. 

10. novembra 2011 si naši štu-
denti vyskúšali, aké je to stáť za 
katedrou. V 2. a 3. ročníkoch pod 
názvom Študenti za katedrou – vy-
skúšajte si byť kantorom odučili vy-
brané vyučovacie hodiny.

Veríme, že tohtoročné Dni Andre-
ja Kmeťa boli zaujímavé pre našich 
súčasných študentov a Dni otvore-
ných dverí oslovili našich možných 
budúcich študentov. Tešíme sa na 
nich v novom školskom roku!

Miroslava Kováčová

8. - 10. novembra: Dni Andreja Kmeťa

Stretnutie s občanmi v priestoroch Kultúrneho centra. foto michal kríž
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V stredu 23. novembra si 
žiaci a učitelia ZUŠ pripravili 
hodinku piesní, básní, sklad-
bičiek a árií, ktoré v týchto 
sychravých jesenných dňoch 
venovali svojim rodičom a 
priateľom.

V úvode zazneli tóny klavíra 
(Anička Chovanová, Danka Žem-
berová a Paulínka Šutáková), kto-
ré striedali gitaristi Paulínka Kniš-
ková, Paľko Bačík a Matej Dudák. 
Ich duet pripravil náš staronový 
p. učiteľ Michal Timko, ktorý sa v 
tento podvečer podujal celý kon-
cert moderovať. A zvládol to so sku-
točne "picovskou" ľahkosťou a vti-
pom. Milým spestrením koncertu 
bolo vystúpenie najmladších žiači-
kov literárno-dramatického odboru 

z triedy p. učiteľky Katky Burdovej 
(Žofka Lišaníková, Krištof Liša-
ník, Vivien Vlašičová, Matej Kuhn, 
Ninka Buzalková, Hanka Buzal-
ková a Kristián Solovic), ktorí nás 
vyzdobení symbolmi jesene - pes-
trými suchými listami preniesli do 
jesenného lesa. Farebnosť akorde-
ónu a huslí sprevádzala dvojhlasný 
prednes slovenských ľudových pies-
ní A ja taka čarna a Kapura, kapura 
v podaní už ostrieľanejších žiačok 
Petry Hyblerovej a Patrície Bačíko-
vej. Patrícii a Norike Gregussovej ch-
cem sa tiež poďakovať za nádherný 
prednes piesne spájajúcej so 17. no-
vembrom 1989 Modlitba pro Mar-
tu a Anděl na námestí mesta. Kla-
vírnu skladbičku Michaela Jacksona 
Earth Song v citlivom podaní Domi-
niky Šuškovej striedalo dievčensko-

chlapčenské dueto Dianka Danková 
a Samko Vazan, ktorí si pre poslu-
cháčov pripravili ľud. pieseň Sitno 
moje, Sitno. Vystúpenia žiakov do-
plnila husľovým koncertom šikov-
ná Mária Ďuricová a potom obo-
hatila vlastnými veršami program 
koncertu naša Zuš-kárska mamička 
Katka Kissová. Vďaka Ti za jesenné 
vďakyvzdanie! Na hĺbku jej veršov 
pekne nadviazala Caciniho Ave Ma-
ria, ktorej nežnou interpretáciou sa 
nám predstavila naša nová p. učiteľ-
ka spevu Perla Perpetua Voberová. 
Rozlúčili sme sa trojhlasným gospe-
lom Vzdávaj chválu a pozvaním na 
decembrové podujatia mesta, v kto-
rých budú spoluúčinkovať aj naši 
žiaci a pedagógovia. 

3. decembra: Mikulášske trhy,  -
konc. sála ZUŠ 16:00 - 18:00

6. decembra: Mikulášsky kon- -
cert Štiavničan-Zborík, Evanje-
lický kostol 17:00
9. decembra: Tradičný vianoč- -
ný jarmok, Kammerhof 17:00 a 
18:00
14. decembra: Vianočné koledo- -
vanie pre MŠ 9:00 a 10:00
19. decembra: generálka na via- -
nočný koncertu Evanjelický kos-
tol 15:00
21. decembra: Vianočný koncert,  -
Evanjelický kostol 17:00
22. decembra: Program primá- -
torky mesta občanom KC 15:00

Ďakujem všetkým za akúkoľvek 
pomoc a podporu ZUŠ a všetkých 
vás v mene zamestnancov školy po-
zývam stráviť s nami pekné chvíle 
pred Vianocami. Irena Chovanová

Vďakyvzdanie rodičom a priateľom

25. novembra 2011 sa uskutoč-
nilo v obradnej sieni štiav-
nickej radnice prijatie Ľudovíta 
Kaníka, významnej osobnosti 
slovenského banského 
staviteľstva 2. polovice 20. 
storočia pri príležitosti jeho 
významného životného jubilea, 
75 rokov života. Slávnostný 
príhovor k jubilantovi pred-
niesol JUDr. Dušan Lukačko, 
viceprimátor Banskej Štiavnice. 

Ľudovít Kaník sa narodil sa 
27. novembra 1936 v Brezovici, 
okres Tvrdošín, v roľníckej rodine. 
Základnú školu absolvoval v rodnej 
obci a v Trstenej. Po absolvovaní zá-
kladnej školy nastúpil do Baníckeho 
učilišťa štátnych pracovných záloh v 
Spišskom Štiavniku. Po jeho úspeš-
nom absolvovaní pokračoval v štú-
diu na Vyššej priemyselnej škole ba-
níckej v Spišskej Novej Vsi, odbor 
výstavba bani, štúdium ukončil ma-
turitou v roku 1958. V roku 1967 
– 1969 absolvoval nadstavbu vzde-
lania pre riadiacich pracovníkov z 
psychológie práce v rozsahu 4 se-
mestrov na úrovni vysokej školy.

Jeho prvým zamestnávateľom 
boli Rudné doly, národný podnik 
Jeseník, závod Zlaté Hory, kde pra-
coval ako revírnik, neskôr ako ve-
dúci výstavbového úseku. V roku 
1962 odišiel pracovať do Rudných 
Baní, národný podnik – Kremni-
ca (neskôr národný podnik Banská 

Bystrica) so zadelením na závod 
Hnúšťa. V roku 1974 prestúpil do 
podniku Banské stavby, národný 
podnik Prievidza, závod Lubeník. 
Pracoval na výstavbe veľkopriesto-
rových banských diel v Hnúšti, ne-
skôr v Jelšave ako vedúci stavby. 
Normalizačné obdobie ho posunu-
lo do úzadia, ale aj tak sa nevzdal 
a jeho odborné riadenie práce ho 
radilo medzi popredných zamest-
nancov v rámci závodu i podniku. 
V roku 1986 prešiel pracovať na zá-
vod 400 Banských stavieb v Ban-
skej Štiavnici. Tu pracoval vo funk-
ciách – zástupca vedúceho úseku, 
vedúci výstavbového úseku Šobov, 

vedúci na rekonštrukcii Maxmilian 
šachty a nakoniec ako prevádzkový 
technik závodu 400 Banských sta-
vieb. 

Ľ. Kaník bol v mladosti aktívnym 
športovcom, neskôr aj trénerom 
zjazdového lyžovania a venoval sa 
aj kultúre, keď na strednej škole za-
ložil folklórny tanečný súbor, ktorý 
získal viacero ocenení na súťažiach. 
Neskôr bol aj ochotníckym divadel-
níkom a režisérom. 

V roku 1992 odišiel do zaslúžené-
ho dôchodku. Aj na dôchodku je na-
ďalej pracovne aktívny, svoje ban-
sko-stavebné skúsenosti aplikoval 
hlavne pri rekonštrukcii podzem-

ných priestorov reštaurácie Matej, 
ktorej časť je vystužená banskou 
oceľovou výstužou. Aktívne sa za-
pája aj do verejného života v Ban-
skej Štiavnici. Aj jeho zásluhou sa 
celoslovenské reprezentačné ba-
nícke plesy už viac rokov konajú 
v priestoroch zrekonštruovaného 
Hotela Grand – Matej. 

Od roku 1993 je členom Ban-
skoštiavnicko-hodrušského baníc-
keho spolku, je dlhoročným členom 
jeho riadiaceho výboru a na 20. val-
nom zhromaždení dňa 24.11.2011 
mu predseda baníckeho spolku ude-
lil pri príležitosti životného jubilea 
vyznamenanie Za zásluhy. 

V programe prijatia nechýbal ani 
slávnostný šachtág, počas ktorého 
jubilant úspešne absolvoval čestný 
skok cez kožu podľa § 24a zákona 
č. 1/2001 Zb. zákonov baníckeho 
spolku o udržiavaní poriadku a po-
vznesenej nálady na šachtágu (piv-
ný zákon). Hlavnými funkcionármi 
šachtágu boli: Ing. Durbák – prezí-
dium, Ing. Rada – kontrárium, Mgr. 
Kružlic – kantor, Ing. Ferenc – fuch-
smajor, M. Špunta a J. Novotný – 
držitelia ošliadra a N. Kanik – pivný 
dispečer. Krstnou matkou mu bola 
Ing. Dalma Štepáneková. 

Do ďalších rokov mu želáme hlav-
ne pevné zdravie a želanie, aby sa 
mu ešte dlho darilo v osobnom ži-
vote a tiež pri práci na zveľaďovaní 
rodinných nehnuteľností v Banskej 
Štiavnici.  Milan Durbák 

Životné jubileum Ľudovíta Kaníka

Ľudovít Kaník. foto michal kríž
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14. ročník celoslovenskej 
súťaže so zahraničnou účasťou 
Najkrajšia dovolenková foto-
grafi a 2011, ktorú organizujú 
Banskobystrický samosprávny 
kraj – Pohronské osvetové 
stredisko (POS) Žiar nad 
Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica, Múzeum vo Svätom 
Antone a Mesto Banská 
Štiavnica, už má svojich 
víťazov.

Po zasadnutí poroty (ktoré sa z 
objektívnych príčin posunulo na 28. 
októbra 2011) nastali krušné časy 
najmä pre našu výtvarníčku z POS 
v Žiari nad Hronom. Popri iných 
povinnostiach a podujatiach v regi-
óne do 11. novembra 2011 musela 
stihnúť všetko to, čo bežný návštev-
ník výstavy nevidí – inštaláciu foto-
grafi í na panely, popisky, pozvánky, 
diplomy, atď. Ale zvládla to (aj s po-
mocou kolegýň), ako každý rok, na 
výbornú. 

Takže slávnostné vyhodnotenie a 
vernisáž výstavy zo súťažných prác 
sa konali v deň priam magického dá-
tumu, v piatok 11. novembra 2011 v 
Múzeu vo Svätom Antone. Po otvo-
rení a privítaní Ing. Maňkovskou, 
zástupkyňou riaditeľa Múzea vo Sv. 
Antone, spestril podujatie svojím 
vystúpením Kristián Kováč zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Banskej 
Štiavnici, nadaný mladý hudobník, 
žiak p. uč. Mgr. Zdenky Koreňovej. 
Prítomným sa prihovorili niekto-
rí členovia poroty, ktorí aj odovzda-
li ceny víťazom v jednotlivých kate-
góriách (výsledkovú listinu súťaže 
nájdete na www.ndf.pagestory.sk).

Do súťaže sa tento rok zapojilo 33 
autorov s 298 fotografi ami z celého 

Slovenska, jeden autor poslal práce 
z Moskvy a jedna autorka z maďar-
skej Soprone. Potešilo nás, že v sú-
ťaži zabodovali štiavnickí fotografi  
z fotoklubu Blur. 

Okrem cien, ktoré ocenení pre-
vzali od garantov jednotlivých ka-
tegórií, ktorými sú Mesto Banská 
Štiavnica a p. primátorka Mgr. N. 
Babiaková, fi rma Prospect – p. La-
dislav Doletina, Múzeum vo Svä-
tom Antone, POS Žiar nad Hro-
nom, Cestovná agentúra Jantárová 
cesta - Ing. J. Roháč, časopis Cesto-
vateľ – Ing. Ľ. Motyčka, fi rma Bin-
der Svätý Anton – p. O. Binder, ho-
tel Grand Matej – rodina Kaníková, 
Diela a dielka slovenských výtvar-
níkov – rodina Ladzianska, vydava-
teľstvo AB ART press – Ing. V. Bár-
ta, SVP š.p. Banská Štiavnica, všetci 
ocenení dostanú ročné predplat-
né časopisu Cestovateľ a kalendár 
na rok 2012 (od p. Ľ. Motyčku). Za 
sponzorskú pomoc ďakujeme tiež 

p. M. Babicovej – Štiavnický betle-
hem, Mestu Banská Štiavnica a za 
upečenie chutných pagáčikov Sta-
rému hostincu vo Sv. Antone. Za 
organizačnú pomoc ďakujeme čle-
nom poroty a garantom kategórií, 
osobitne pp. M. Garaiovi a Ing. .L. 
Lužinovi, výtvarníčke Ing. I. Fleško-
vej a kolegiam z POS v ZH a p. M. 
Arvayovej a zamestnancom Múzea 
vo Svätom Antone. 

Víťazom blahoželáme a všetkým 
autorom ďakujeme za účasť v súťa-
ži. Dúfame, že nám svoju priazeň 
zachovajú aj v ďalšom, polookrúh-
lom, už 15. ročníku. 

Keď si chcete trošku zaspomínať 
na horúce letné dni, pripomenúť si 
niečo z exotických krajín i domácich 
prírodných krás a pamätihodnos-
tí, pozrieť si pekné fotky, navštívte 
výstavu Najkrajšia dovolenková fo-
tografi a 2011 v Múzeu vo Svätom 
Antone (výstava potrvá do 31. de-
cembra 2012).  Mária Petrová 

Najkrajšia dovolenková 
fotografi a už má víťazov

Jaroslav Votocek - Kinderdijk molen. www.ndf.pagestory.sk

1.str. Požiadavky a pripomien-
ky na výkon zimnej údržby je mož-
né realizovať prostredníctvom na-
sledovných telefónnych čísel: 0908 
272 630 - dispečing, 692 22 43, 
0905 462 356 - miestne komuniká-
cie - ručné čistenie, 692 24 07, 0905 
262 058 - dopravno-mechanizačné 
stredisko, 692 22 44, 0905 682 279 
- riaditeľ Technických služieb, 0905 
467 388 - malé obecné služby.

Pre výpomoc pri zimnej údrž-
be Mestský úrad uzatvoril zmluvy 
s 5 dodávateľmi, ktorí kooperujú 
pri zabezpečovaní zimnej údrž-
by. V prípade mimoriadnej situá-
cie, ktorá v zimnej údržbe miest-
nych komunikácií nastáva vtedy, 
keď poveternostné podmienky pri 
intenzívnom a opakovanom sneže-
ní svojím rozsahom a vplyvom váž-
ne narušia, zmenia hospodársky, 

či spoločensky život a chod mesta 
z hľadiska dostupnosti, dopravy a 
zjazdnosti miestnych komunikácií 
a schodnosti chodníkov, pani pri-
mátorka zvolá krízový štáb, ktorý 
na území mesta priamo riadi zim-
nú údržbu.

Podrobnejšie informácie o zimnej 
údržbe nájdete na webovej stránke 
Banskej Štiavnice. 

Heiler Peter, riaditeľ TS

Operačný plán údržby
A je to tu. Priblížil sa 
radostný čas očakávania 
najkrajších sviatkov v roku - 
Vianoce. V meste sa pripra-
vujú vianočné trhy, vešajú sa 
vianočné ozdoby a chystajú 
rôzne mikulášske podujatia, 
ktoré odštartujú v detských 
dušičkách to skutočné 
vianočné nadšenie. 

Ani mestská knižnica nechce 
zostať bokom a na adventný čas 
pripravila pre deti jedno malé pre-
kvapenie a jednu veľkú výzvu. Za-
čnime tým druhým.

Chceli by sme vyzvať všetky deti 
k maľovaniu vianočných obrázkov, 
ktoré by vyzdobili priestory mest-
skej knižnice a všetkých návštev-
níkov by tým príjemne vianočne 
naladili. Každému sa ujde za da-
rované dielko malý darček, ale ur-
čite tým hlavným bude radosť z 
odovzdania radosti iným. A pre-
kvapenie? Tentokrát bude sladké, 
a to v podobe adventného kalen-
dárika. Nebude však zavesený na 
stene a nečakajte ani žiadne otvá-
racie okienka. Každý deň, od 1. do 
23. decembra, keď bude knižnica 
ešte otvorená, môžu nájsť naši či-
tatelia v priestore knižnice tri cuk-
ríky. Stačí mať platný čitateľský 
preukaz, dobré oči a možno aj tro-
chu šťastia a okrem peknej kniž-
ky si môžu domov odniesť aj malú 
sladkú odmenu. Tešíme sa spolu 
s vami na Vianoce - na znovuna-
rodenie takej potrebnej lásky pre 
nás všetkých. Pomôžme jej spolu 
na svet, trebárs si ju namaľujme...

Mestská knižnica

Adventné 
maľovanie 
pre knižnicu

Oznamuje svojim stálym použí-
vateľom, ako aj študentom, de-
ťom, príp. ďalším potenciálnym 
záujemcom knižničných služieb, 
že i naďalej zostáva v náhradných 
priestoroch ZŠ Jozefa Kollára na 
sídlisku Drieňová až do odvolania. 
Pondelok: 8:30 - 15:00
Utorok: 8:30 - 15:00
Streda: 8:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 9:00 - 16:30

Kontakt: 045/2909035, knizni-
ca@banskastiavnica.sk 

Mestská 
knižnica



7číslo 43 • 1. december 2011
sn@banskastiavnica.sk

Prinášame vám rozhovor 
s riaditeľkou Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v 
Banskej Štiavnici Mgr. Líviou 
Adamovou.

Aká je súčasná situácia na trhu 
práce a nezamestnanosť v 
okrese Banská Štiavnica?

Koniec roka je v okrese Banská 
Štiavnica na trhu práce a vo vývoji 
nezamestnanosti charakterizovaný 
cyklicky sa opakujúcim nárastom 
počtu evidovaných uchádzačov o 
zamestnanie (ďalej len UoZ), kto-
rý vyplýva z ukončovania prác na 
sezónnej zamestnanosti, hlavne v 
odvetviach stavebníctva, lesníctva, 
poľnohospodárstva a cestovnom 
ruchu. Zároveň ku koncu roka pri-
chádzajú do evidencie aj zamest-
nanci iných odvetví, ktorí mali uza-
tvorené pracovné pomery na dobu 
určitú, spravidla do posledných me-
siacov roka. Zároveň bol zazname-
naný zvýšený príchod nových UoZ 
z odvetví obchodu, dopravy a slu-
žieb, kde pokles zamestnanosti je 
pravdepodobne spôsobený pokle-
som tržieb a výkonov od obyvateľ-
stva. 

V druhej polovici roka 2011 sa 
prejavilo vo vývoji na trhu práce aj 
zhoršené ekonomické prostredie 
krajín Eurozóny, zasiahlo aj Sloven-
sko a svojou mierou aj obyvateľstvo 
okresu Banská Štiavnica, zamest-
nané mimo regiónu okresu. 

Koľko UoZ evidujete na ÚPSVaR 
(z toho muži, ženy, pohlavie, 
vzdelanie).

Ku koncu mesiaca október 2011 
evidoval Úrad PSVaR v okrese Ban-
ská Štiavnica celkom 1 525 uchá-
dzačov o zamestnanie (ďalej UoZ), 
čo je o 23 UoZ menej ako ku koncu 
roka 2010. Evidovaná miera neza-
mestnanosti za okres k rovnakému 
dátumu dosiahla 17,42 %, čo je od 
začiatku roka nárast o 0,32 %. Z cel-
kového počtu 1 525 UoZ je evido-
vaných 674 mužov (44,2 %) a 851 
žien (55,8 %). Podľa dosiahnutého 
vzdelania v okrese B. Štiavnica z evi-
dovaných 1 525 UoZ sú najpočest-
nejšie skupiny s vyučením 549 UoZ 
(podiel 36,0 %), s úplným stredným 
odborným vzdelaním s maturitou 
355 UoZ (podiel 23,3 %) a s úplným 
základným vzdelaním 308 UoZ (po-
diel 20,2 %).

V samotnom meste Banská Štiav-
nica eviduje ÚPSVaR ku koncu me-

siaca október celkom 933 uchádza-
čov o zamestnanie (v porovnaní so 
stavom ku koncu roka 2010 je za-
znamenaný nárast o 25 UoZ). Evi-
dovaná miera nezamestnanosti za 
mesto B. Štiavnica dosiahla 16,93 
% (od začiatku roka nárast o 1,26 
%). Evidovaná miera nezamestna-
nosti za mesto je nižšia o 0,49 %. Z 
celkového počtu 933 UoZ je evido-
vaných 399 mužov (42,77 %) a 534 
žien (57,23 %). Podľa dosiahnuté-
ho vzdelania v meste Banská Štiav-
nica z evidovaných 933 UoZ sú naj-
počestnejšie skupiny s vyučením 
302 UoZ (podiel 32,4 %), s úplným 
stredným odborným vzdelaním s 
maturitou 233 UoZ (podiel 25,0 %) 
a s úplným základným vzdelaním 
187 UoZ (podiel 20,0 %).

Aké služby poskytujete pre 
evidovaných nezamestnaných? 
(kurzy, vzdelávanie)

Uchádzači o zamestnanie majú v 
zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o služ-
bách zamestnanosti svoje práva, aj 
povinnosti, o ktorých sú poučení už 
pri prvom kontakte na úrade práce 
– pri podaní žiadosti o zaradenie do 
evidencie uchádzačov o zamestna-
nie. V zmysle tohto zákona majú 
nárok na využitie niektorých z ná-
strojov aktívnej politiky trhu prá-
ce. Najviac je využívaný zo strany 
UoZ príspevok na začatie vykoná-
vania samostatnej zárobkovej čin-
nosti, ktorý bol poskytnutý počas 
roka 2011 v okrese zatiaľ 173 UoZ 
pri fi nančných nákladoch takmer 
700 tis. €. Veľký záujem je o príspe-
vok na vykonávanie absolventskej 
praxe, kde bolo v rámci okresu ak-
tivizovaných 80 absolventov s vy-
naložením fi nančných prostried-
kov v sume 72 tis. €. V obciach a 
mestách, ktoré boli postihnuté po-
vodňami, príp. ktoré sú ohrozené 
povodňami, boli realizované opat-
renia na ochranu pred povodňami a 
na riešenie následkov mimoriadnej 
situácie. Tam boli poskytnuté prí-
spevky zamestnávateľom na 85 za-
mestnancov v celkovom fi nančnom 
objeme okolo 251 tis.€. Okrem 
týchto príspevkov ÚPSVaR posky-
toval príspevky zamestnávateľom 
na podporu udržania zamestna-
nosti (objem fi n. prostriedkov cca 
155 tis.€), na realizácii aktivač-
nej činnosti sa zúčastnilo 69 UoZ, 
na dobrovoľníckej službe 63 UoZ. 
Uchádzačom o zamestnanie, ktorí 
si nájdu zamestnanie mimo mies-

ta trvalého bydliska a splnia ďalšie 
zákonom stanovené podmienky, je 
poskytovaný príspevok na dochádz-
ku za prácou, kde sme poskytli prí-
spevok 50 UoZ. Aj tento rok bolo 
podporované aj zamestnávanie 
zdravotne postihnutých občanov, 
kde bolo použitých 16 tis. € pre 16 
miest. V roku 2011 zatiaľ UoZ ne-
mohli využiť vzdelávanie formou 
rekvalifi kačných kurzov, pretože 
stále prebieha verejné obstarávanie 
vzdelávacích aktivít. Už v najbliž-
ších týždňoch sa však ukončí verej-
né obstarávanie niektorých druhov 
vzdelávania. Pri výbere vzdeláva-
cích kurzov sme vychádzali z požia-
daviek uchádzačov o zamestnanie, 
ako aj z potrieb trhu práce v regió-
ne, aby absolventi vzdelávania mali 
čo najväčšiu perspektívu uplatniť 
sa na trhu práce. Samozrejme ale 
treba dodať, že nie je možné vyho-
vieť všetkým požiadavkám, ale sna-
žíme sa uspokojiť najčastejšie sa 
vyskytujúce druhy vzdelávania, po 
ktorých je najväčší dopyt. Predpo-
kladáme, že prvé kurzy sa začnú v 
mesiaci január 2012. Bližšie infor-
mácie, spolu s kompletnou ponu-
kou všetkých kurzov, čitateľom a 
záujemcom radi poskytnú zamest-
nanci nášho úradu. 

Ako ÚPSVaR eliminuje tzv. 
"čiernu prácu"?

Kontrolu nelegálnej, tzv, čiernej 
práce a nelegálneho zamestnávania 
podľa § 5 ods. 1 zákona č. 82/2005 
Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní vykonáva Inšpekto-
rát práce, Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny a úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny.

Eliminovať nelegálnu prácu reali-
zujeme v zmysle tohto zákona, a to 
pravidelným výkonom kontrol, ako 
aj ako reakciou na podania, resp. 
oznámenia o podozrení na čiernu 
prácu. Tieto podania sú zväčša ano-
nymné. Pri kontrolách naši zamest-
nanci oddelenia kontroly overujú, 
či má zamestnávateľ so zamest-
nancami založený pracovnoprávny 
vzťah a či si splnil oznamovaciu po-
vinnosť voči Sociálnej poisťovni. V 
prípade zamestnávania cudzincov, 
ktorí nie sú z EÚ i to, či má udele-
né povolenie na zamestnávanie cu-
dzincov. Pri zistení, že uchádzač o 
zamestnanie vykonáva prácu bez 
pracovného pomeru alebo obdob-
ného pracovného vzťahu a nesplnil 
si oznamovaciu povinnosť voči úra-

du, je následne vyradený z eviden-
cie uchádzačov pre nespoluprácu – 
čo znamená, že opätovne môže byť 
zaradený do evidencie UoZ až po 
uplynutí troch mesiacov. ÚPSVaR 
kontroly kontrolovanému subjek-
tu vopred neoznamuje. Výber je 
náhodný, alebo ako som už spome-
nula, na vonkajší podnet od obča-
nov. Spolupracujeme pritom aj s 
políciou, ak je potrebné pri výko-
ne kontroly zaistiť bezpečnosť za-
mestnancov, alebo s cudzineckou 
políciou, ak ide o podozrenie na ne-
legálnu prítomnosť cudzincov.

Aký predpokladáte vývoj 
nezamestnanosti v najbližšom 
období?

V najbližšom období zimných 
mesiacov až do konca februára 2012 
očakávame nárast počtu uchádza-
čov o zamestnanie. Táto skutočnosť 
je výsledkom poklesu dopytu po 
pracovnej sile na trhu práce zo stra-
ny zamestnávateľov, čo sa každo-
ročne v tomto období prejavuje po-
klesom počtu evidovaných voľných 
pracovných miest na úrade práce. 
Čiastočne na vývoj v nastávajúcom 
období môže mať vývoj hospodár-
stva v SR a v krajinách Eurozóny, čo 
má vplyv na prístup zamestnávate-
ľov k zamestnanosti, ktorý nazna-
čuje v 2. polroku 2011 skôr stagná-
ciu ako jej nárast.

Ak dovolíte, na záver by som 
ešte rada informovala čitateľov o 
bezplatnej telefónnej linke Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny 
0800 191 222. Na toto číslo môžu 
občania nahlasovať zneužívanie so-
ciálneho systému, sociálnych dávok 
a kompenzácií pre zdravotne po-
stihnutých občanov, už spomína-
nú nelegálnu prácu – súbeh práce a 
evidencie na úrade práce, podozre-
nia zo zanedbávania starostlivos-
ti o deti, neoprávnené poberanie 
príspevku na opatrovanie, fi ktív-
ne fungovanie chránených diel-
ní a mnohé ďalšie podozrenia. 
Okrem tohto bezplatného telefón-
neho čísla občania môžu oznamo-
vať prípady zneužívania sociálne-
ho systému aj emailom na adresu 
kontrola@upsvar.sk alebo priamo 
na emailové adresy sprístupnené na 
internetovej stránke www.upsvar.
sk. Všetky tieto podnety sú prešet-
rené, v odôvodnených prípadoch 
postúpené na inšpektoráty práce 
alebo Sociálnu poisťovňu. 

Michal Kríž

Aká je nezamestnanosť v našom okrese?
AKTUALITY



8 číslo 43 • 1. december 2011
sn@banskastiavnica.sk

Príspevok na podporu zamest-
nanosti na realizáciu opatrení 
na ochranu pred povodňami 
a na riešenie následkov 
mimoriadnej situácie v zmysle 
§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti 
(ďalej len „príspevok podľa 
§ 50j“) nadobudol účinnosť 
23.9.2010. Prvé žiadosti o 
poskytnutie príspevku boli 
Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Banská Štiavnica 
doručené dňa 22. októbra 2010 
od žiadateľov Mesto Žarnovica 
a Obec Prenčov. 

V roku 2010 sa v našom regióne, 
vďaka príspevku na ochranu pred 
povodňami a na riešenie následkov 
mimoriadnej situácie, našlo zamest-
nanie 11 uchádzačov o zamestnanie 
vedených v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie najmenej tri mesiace. 
Príspevok bol použitý na vykona-
nie opatrení na riešenie následkov 
mimoriadnych situácií, ktoré boli 
vyhlásené v auguste 2010 v Meste 
Žarnovica, v Obci Prenčov a v Obci 
Horné Hámre. Zamestnanci, pri-
jatí ako pracovníci na odstraňova-
nie následkov povodní, vykonáva-
li práce spojené s odstraňovaním 
škôd spôsobených silnými búrka-

mi a prívalovými dažďami, s odstra-
ňovaním naplavenín z verejných 
priestranstiev, vypiľovali a odstra-
ňovali zváľané stromy, čistili jarky, 
rigoly, odvodňovacie kanály, zber-
né šachty, zabezpečovali poškodené 
stavby proti zrúteniu alebo ich asa-
novali, opravovali poškodené mos-
tíky, lávky, ploty a múriky. 

V roku 2011, do 11. novembra 
2011, získalo vďaka príspevku na 
ochranu pred povodňami a na rie-
šenie následkov mimoriadnej si-
tuácie prácu 185 uchádzačov o za-
mestnanie. Príspevok využívajú v 
našom regióne obce a mestá. Prí-
spevok bol v roku 2010 a v prvom 
štvrťroku 2011 využívaný najmä na 
odstraňovanie následkov spôsobe-
ných povodňami v regióne, v súčas-
nosti je využívaný na predchádza-
nie povodniam a na ochranu pred 
povodňami. 

Uznesením vlády Slovenskej re-
publiky z 9. marca 2011 bol schvále-
ný Prvý realizačný projekt Programu 
revitalizácie krajiny a integrované-
ho manažmentu povodí Slovenskej 
republiky pre rok 2011. Do Prvého 
realizačného projektu Programu re-
vitalizácie krajiny a integrované-
ho manažmentu povodí Slovenskej 
republiky pre rok 2011 bolo zapo-
jených 7 obcí, ktoré prijali do pra-

covného pomeru 82 uchádzačov o 
zamestnanie. Cieľom projektu bola 
realizácia opatrení v oblasti preven-
cie proti povodniam, realizácia revi-
talizačných, rekultivačných, protie-
róznych a vodozádržných opatrení. 
Významným prínosom Prvého rea-
lizačného projektu je aj vytvorenie 
pracovných príležitostí pre neza-
mestnaných občanov v regióne.

Pre veľký záujem obcí zapojiť sa 
do realizácie projektu bol v septem-
bri 2010 schválený Druhý realizač-
ný projekt Programu revitalizácie 
krajiny a integrovaného manaž-
mentu povodí Slovenskej republiky 
pre rok 2011. Cieľom Druhého re-
alizačného projektu je vytvoriť viac 
ako 2,4 mil. m3 vodozádržných prv-
kov v povodňami poškodených čas-
tiach krajiny, a tým zmierniť povod-
ňové riziká. Do projektu je v našom 
regióne zapojených 7 obcí, ktoré od 
1. novembra 2011 prijali do pracov-
ného pomeru 52 uchádzačov o za-
mestnanie evidovaných najmenej 3 
mesiace. 

Príspevok v podľa § 50j zákona o 
službách zamestnanosti mimo Pr-
vého a Druhého realizačný projekt 
Programu revitalizácie krajiny a in-
tegrovaného manažmentu povodí 
Slovenskej republiky na rok 2011 
využilo 14 obcí a boli vytvorené pra-

covné príležitosti pre 62 nezamest-
naných občanov. 

Zamestnanci v jarnom a letnom 
období vykonávali najmä práce za-
merané na budovanie vodozádrž-
ných prvkov, opiľovanie kríkov a 
stromov, čistenie rigolov a potokov, 
kosenie okolia vodných tokov, prá-
ce, ktoré zabezpečia prietok koryta 
miestneho toku, odstraňovanie ná-
nosu bahna a poškodeného porastu 
z brehu vodného toku, preventívne 
práce na zníženie rizika vybreženia 
potoka pri prívalových dažďoch. V je-
sennom a zimnom období bude vy-
konávaný výrub drevín, ktorý treba 
robiť v období vegetačného pokoja. 
K prácam vykonávaným v jesennom 
a zimnom období budú patriť aj prí-
prava drevených kolov, drevených 
rezkov, prútia a haluziny na stavbu 
zápletových plôtikov, stavba zápleto-
vých plôtikov – zapletanie plôtikov z 
prútia, odkôrňovanie kmeňov stro-
mov, budovanie odrážok na poľno-
hospodárskych a lesných cestách, bu-
dovanie stupňov, prahov, prevádzok, 
zemné úpravy, úprava terénu okolo 
vodných tokov, opilovanie stromov a 
čistenie plôch od kríkov.

Celková suma vyplatená na prí-
spevok podľa § 50j v roku 2010 a 
2011 k 31. októbru 2011 činí sumu 
303318,15 €.  ÚPSVaR

Riešenie protipovodňovej situácie

O parkovaní v našom meste 
sa už toho veľa povedalo i 
napísalo. Neustále sa hľadajú 
nové riešenia, napriek tomu 
nájsť voľné parkovacie 
miesto je niekedy ťažké. O to 
viac ma potešila informácia 
o opätovnom otvorení 
Súkromnej odstavnej plochy 
pre osobné motorové vozidlá 
a motocykle na Akademickej 
ulici pod bývalou budovou 
Strednej priemyselnej školy 
Samuela Mikovíniho.

Aj v čase dopravnej špičky si za 
poplatok 80 centov na hodinu mô-
žem v pokoji a bez stresu vybaviť, 
čo potrebujem. Na nejakú tú minút-
ku naviac sa tu tiež prihliada s po-
chopením, navyše auto nikomu ne-
prekáža a je pod stálym dohľadom. 
Prevádzkovateľ pán Ján Murár ma 
ubezpečil, že odstavná plocha je k 
dispozícii nonstop a pravidelní zá-

kazníci majú dokonca zľavu. Aj pre-
to mi správanie niektorých vodi-
čov (a to najmä počas víkendových 
dní) pripadá nepochopiteľné. Ich 
štvorkolesové tátoše, neraz aj mi-

liónovej hodnoty, parkujú na záka-
zoch zastavenia a v zóne zákazu stá-
tia vedľa hlavnej cesty i na nedávno 
zrekonštruovaných chodníkoch 
Akademickej ulice. Robia to domá-

ci, a podľa ich vzoru aj návštevní-
ci mesta. Napríklad v nedeľu dopo-
ludnia spomínaná odstavná plocha 
s kapacitou 45 miest takmer zíva 
prázdnotou, ale niektoré blízke ulič-
ky (najmä Palárikova) sú úplne za-
blokované. Pre pár ušetrených cen-
tov a vlastnú pohodlnosť tak mnohí 
vodiči riskujú pokutu a v neposled-
nom rade znepríjemňujú život svo-
jim spoluobčanom.

Treba si uvedomiť, že aj také par-
kovanie je prejavom kultúry, pocho-
penia a lásky k blížnym. Môžeme 
ju vyjadriť rôzne, napríklad tak, že 
im nezablokujeme vchod do domu, 
dvora, alebo im nebudeme parko-
vať rovno pod oknom. (Zúfalé pí-
somné prosby nalepené na brán-
kach a oknách rodinných domov sú 
veľavravné.) Pomyslime aj na to, čo 
by sa stalo v prípade, že by niekto v 
takejto ulici potreboval súrnu lekár-
sku pomoc, alebo zásah hasičov.

Janka Bernáthová

Aj parkovanie je prejavom kultúry

Parkovanie na Palárikovej ulici. foto michal kríž

ZAUJÍMAVOSTI
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Súkromná hotelová škola v 
Banskej Štiavnici vás srdečne 
pozývajú na deň otvorených 
dverí, ktorý sa bude konať 
7. decembra od 10:00 do 13:00.

Študijné odbory:• 
5-ročné stredoškolské štúdium  -
Hotelová akadémia
3-ročné vyššie odborné štúdium  -
Manažment hotelov

Zahraničná prax na Cypre, vo • 
Švajčiarsku, Francúzsku, Ra-
kúsku, Nemecku.
Práca v dubajských hoteloch, na • 

výletných lodiach, recepcie pre 
európskych monarchov, preziden-
tov, veľvyslancov či ministrov vlá-
dy SR, a manažérska budúcnosť 
pevne v rukách.
Škola so 17-ročnou históriou, kto-• 
rej kvalita výchovno-vzdelávacie-
ho procesu je ocenená európskym 
certifi kátom IES (International 
Education Society) s ratingom 
CCC "Inštitúcia s pevným posta-
vením na vzdelávacom trhu".
Súkromná hotelová akadémia dis-• 
ponuje vlastným školským penzi-
ónom, reštauráciou a kaviarňou, 

športovým areálom s dvoma te-
nisovými kurtmi, volejbalovým a 
futbalovým ihriskom.
Zabezpečuje profesijné barman-• 
ské a somelierske kurzy s akredi-
táciou Ministerstva školstva SR.
17 rokov kvalitné štúdium. 17 ro-• 
kov nezvýšené školné.
Kontakt:• 
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12
969 01 Banská Štiavnica
+421(0)45 6921 095
studijne@sha.sk, www.sha.sk

SHA

KALEIDOSKOP

Dňa 24. novembra 2011 som si 
o 16:00 zabudol v autobuse z BA 
– BŠ notebook, nálezné – 100 €, 
tel.č.: 0918 333 725

Vianočný punč
Lions club vás srdečne pozýva 
na slávnostné otvorenie preda-
ja voňavého vianočného punču v 
sobotu dňa 10. decembra so za-
čiatkom 16:00. Nájdete nás na 
Trojičnom námestí pod letnou te-
rasou reštaurácie Pod galériou.
Slávnostné otvorenie všetkým 
návštevníkom spríjemní vianoč-
nými koledami ľudová hudba 
člena nášho klubu Ing. Jarosla-
va Hazlingera. Výťažok z predaja 
punču bude venovaný na charita-
tívne účely v našom meste. Teší-
me sa na stretnutie s vami. 

Ján Babic

Talianska kuchyňa
Priaznivci talianskej kuchyne a ta-
lianskej kultúry, pozývame vás 
na dni Talianskej kuchyne, kto-
rá sa uskutoční v dňoch od 5. do 
10. decembra 2011 v priestoroch 
reštaurácie Balans Súkromnej ho-
telovej akadémie na Drieňovej v 
Banskej Štiavnici. Máme pre vás 
pripravené tradičné talianske je-
dlá, príjemnú atmosféru spestre-
nú talianskou hudbou, dekoráciou 
a samozrejme milou a ochotnou 
obsluhou. Veľmi sa na vás tešíme.

Študenti 5.HA 

Mikulášsky večierok 
Klub dôchodcov 2 v Štefultove 
oznamuje záujemcom o Mikuláš-
sky večierok, že sa môžu prihlásiť 
u p. Andrášikovej, alebo v KD 2 
v pondelok a vo štvrtok od 13:00 
– 16:00. Večierok sa uskutoční 7. 
decembra (streda) o 14:00 v jedál-
ni ZSŠOaS na Povrazníku. Príspe-
vok od členov KD 2 je 2 €, od ne-
členov 5,- €. Tešíme sa vašu účasť!

Klub dôchodcov 2 v Štefultove

Zájazd do Viedne
Miestny odbor Matice slovenskej 
v Štiavnických Baniach organizuje 
dňa 13. decembra autobusový zá-
jazd do Vianočnej Viedne, odchod 
autobusu o 7:00 spred Obecné-
ho úradu v Štiavnických Baniach, 
7:15 z autobusovej zastávky Kri-
žovatka (Billa). Prihlásiť sa môže-
te na 045 692 91 16 do 9. decem-
bra. Cena zájazdu 12,-€/osobu.

oznamy, pozvánky
spomienky

8. novembra sa v bratislav-
skom Dome umenia uskutoč-
nila prezentácia v poradí už 
23. knihy z pera banskoštiav-
nického rodáka – PhDr. Milana 
Augustína, PhD. Je to kniha 
...Uneste pápeža!

Milan Augustín (1947) patrí me-
dzi nemnohých autorov, ktorí sa s is-
totou pohybujú na pomedzí literatú-
ry faktu a beletrie. Má na to všetky 
predpoklady. Ako historik a cesto-
vateľ vie, že cesty a cestičky madam 
Histórie vedú často cez dobre utaje-
né miesta. Ako znalec umenia a vý-
tvarník cíti to zvláštne, jedinečné a 
neopakovateľné, to čo vnímavý člo-
vek môže nájsť v osudoch zaujíma-
vých ľudí, v dejinných udalostiach, 
verejných, či skrytých, vo výzvach aj 
v pádoch našej civilizácie. 

Milan Augustín má za sebou už 
23 kníh. Príbeh, ktorý zaznamená-
va jeho najnovšia kniha, by sa dal 
nazvať "ponornou riekou" ofi ciálnej 

histórie. Milan Augustín nám totiž 
na pozadí historických faktov ponú-
ka zasvätený pohľad do katakomb 
neofi ciálnej, ba priam tajnej diplo-
macie. Čo bolo v pozadí boľševickej 
revolúcie v Rusku? Kde sa vzal dé-
monický poddôstojník bývalej ne-
meckej cisárskej armády Adolf Hit-
ler? Aké sily ho dostali do pozície 
historicky najväčšieho zlosyna sve-

tových dejín? O nacizme, jeho ko-
reňoch, zverstvách i viac, či menej 
utajených súvislostiach bolo napísa-
ných množstvo kníh. 

Kniha ...Uneste pápeža! si neo-
sobuje právo podať defi nitívne vy-
svetlenie, prečo naša civilizácia po-
čas 2.svetovej vojny urobila taký 
nevysvetliteľný krok späť. Autor, 
pátrajúci po skrytých súvislostiach, 
nám v príbehu tejto knihy ponú-
ka šancu byť účastníkmi expedície, 
ktorá v ľudských dejinách hľadá po-
učenie práve kvôli tomu, aby sa naj-
väčšie chyby ľudstva už nikdy viac 
neopakovali.

O celospoločenskom uznaní sa 
náš rodák naposledy presvedčil v 
nedeľu 27.11. dopoludnia v reno-
movanej relácii Slovenského roz-
hlasu Vec verejná, keď bol hosťom 
Michala Tvarožka, pretože v tejto 
relácii účinkujú len tí najvýznam-
nejší predstavitelia slovenského po-
litického, spoločenského a kultúr-
neho života. Ján Novák

23. kniha Milana Augustína

Deň otvorených dverí na 
Súkromnej hotelovej akadémii

Banskobystrický samosprávny 
kraj – Pohronské osvetové stredis-
ko Žiar nad Hronom – Pracovisko 
Banská Štiavnica, Vydavateľstvo 
AB ART press, s.r.o. a autor srdečne 
pozývajú vás a vašich priateľov na 
prezentáciu novej knihy Vladimí-
ra Bártu Banská Štiavnica – Ako 

sme tu žili 2. Štvrtok, 8. decembra 
2012 o 15:30 v Strednej priemy-
selnej škole Samuela Mikovíniho v 
Banskej Štiavnici (bývalá chemic-
ká škola).

Na vašu účasť sa tešia autor, orga-
nizátori a účinkujúci.

Pohronské osvetové stredisko

Pozvánka na prezentáciu 
knihy: Ako sme tu žili 2

h l
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Ing. Ivan Gregáň, čitateľ 
Štiavnických novín

Rezne celkom ináč

Potrebujeme: bravčové rezne, 
strúhanku, vajíčko, soľ, korenie, 1 
bujón, ½ l vody, olej, ¼ masla

Postup: Rezne mierne posolíme, 
okoreníme a v strúhanke nakle-
peme, obalíme v rozšľahanom va-
jíčku a vysmážame na oleji. Ne-
cháme uvariť 1 kocku bujónu s 
¼ masla a ½ l vody. Vysmaže-
né rezne poukladáme na pekáčik 
a prelejeme vývarom z bujónu. 
Dáme zapiecť do rúry až do vsiak-
nutia vývaru do rezňov. Uvidíte, 
že to bude chutiť výborne. 

Dobrú chuť!

V tých-
to dňoch 
by sa dožil 
náš milo-
vaný man-
žel, otec a 
starý otec 
Ivan Zavadil 66 rokov. Jeho 
dobré srdce dotĺklo však veľ-
mi skoro, vo veku 39 rokov. 
Odišiel nám človek vzácny, 
ktorého sme tak radi mali 
a ktorý veľmi ľúbil nás. S 
láskou na neho spomínajú 
manželka Alena, deti Zuzka, 
zať Erik a syn Peter a vnúča-
tá. Dcéra Zuzka s manželom 
Erikom a deťmi, ktorí žijú v 
Taliansku, na svojho ocka a 
starkého často spomínajú. 
Ich deti, Erik, študent Lýcea 
grafi ca veľmi pekne maľuje 
a Lívia, ktorá ide v šľapajách 
starého otca – hrá na orga-
ne a spieva, iste by mu robi-
li veľkú radosť. Tí, ktorí ste 
nášho milovaného manže-
la a otca poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Manželka Alena, 
deti Zuzka s manželom 

Erikom, syn Peter 
a vnúčatá Erik a Lívia 

Už o krátky čas, milí čitatelia, 
budete držať v ruke knihu 
banskoštiavnického rodáka 
Vladimíra Bártu a kol. Ako sme 
tu žili – 2. Ešte pred jej prezen-
táciou sme autorovi položili 
niekoľko otázok.

Pán Bárta, ste veľmi plodný 
autor. Vaše fotografi cké knihy 
so zaujímavými textami patria 
k tomu najlepšiemu, čo na 
Slovensku vychádza. Koľká 
kniha v poradí je venovaná 
Vášmu rodnému mestu? 
Rodné mesto je pre mňa už dlhé 
roky trvalou inšpiráciou a nevysy-
chajúcou studničkou. Ešte počas re-
daktorských rokov vo vtedajšom 
Československom rozhlase v relácii 
Rádiovíkend, ale aj v iných reláciách 
som sa snažil využiť každú príleži-
tosť, kde by som spropagoval Ban-
skú Štiavnicu a mne milý kraj pod 
Sitnom. Rozhlas je však médium ako 
éter, ktorý rýchlo vyprchá a neosta-
ne po ňom pamiatka, preto som roz-
hlasový mikrofón postupne dopĺňal 
fotoaparátom. Výsledkom tejto tvor-
by je starý kufor plný výstrižkov mo-
jich článkov o rodnom hniezde. Keď 
sa po nežnej otvorila možnosť, aby 
okrem kamenných štátnych vydava-
teľstiev mohli vzniknúť aj nezávis-
lé súkromné nakladateľstvá, neza-
váhal som a mojím prvým edičným 
počinom bol brožovaný sprievod-
ca Banská Štiavnica. Odvtedy preš-
lo 21 rokov a za ten dlhý čas som s 
neveľkým kolektív vytvoril a vydal 
neuveriteľný počet 112 obrazových 
kníh o Slovensku, čo sa zatiaľ nepo-
darilo žiadnemu slovenskému auto-
rovi. Nie sú to lacné brožúry, ale ná-
ročné a veľké obrazové knihy, ktoré 
reprezentovali Slovensko aj Česko 
na rôznych svetových súťažiach a 
získali nejedno ocenenie. Medzi tý-
mito knižkami majú čestné miesto 
publikácie o rodnom meste. S tou-
to knihou je ich 9 a keď pripočítame 
unikátnu publikáciu Banská Štiavni-
ca z lietadla, ktorú uvedieme o nece-
lý týždeň 14.12.2011 v Kammerho-
fe, ich bude dovedna rovných 10.

Prečo ste sa rozhodli vydať 
pokračovanie publikácie Banská 
Štiavnica – Ako sme tu žili?
Keď vyšiel prvý diel publikácie Ako 
sme tu žili, nazdával som sa, že túto 
tému sme už dokonale vyčerpali. 

Stalo sa však niečo, čo sme s kolek-
tívom spolupracovníkov nečakali: 
Dielo malo veľký čitateľský úspech. 
Telefonovali i mailovali mi aj ľudia, 
ktorých som dovtedy osobne nepo-
znal. Zdravili a pristavovali ma na 
uliciach i na Klingeri, blahoželali ale 
aj pripomínali. A toto ste zabudli! A 
toto bolo tak! A prečo ste nepísali aj 
o Dolnej ulici, Špitálke, Hornej hute? 
Veď aj to je Banská Štiavnica. Bol 
som rád, že naši rodáci ospravedlni-
li aj nejaké tie gramatické chybičky, 
veď kniha sa rodila veľmi rýchlo a 
textový, ale najmä fotografi cký ma-
teriál bolo treba prácne zháňať.

Nečakaný úspech diela ma povzbu-
dil. Oslovil som znova nielen doteraj-
ších spoluautorov svojich priateľov 
a vrstovníkov, ale hľadal som aj ďal-
ších, a to najmä z dolnej časti mes-
ta. Bol som úspešný. Veľmi pekne 
napísané príspevky mi poslala Oľga 
Kuchtová, MUDr. Tekla Kubiňáková 
a Rudo Kašiar. Vyžmýkal som aj Jož-
ka Osvalda, Ivana Madaru, Evu Má-
riu Kapustovú, Joža Šteff eka.

Objavil som aj zabudnutého vý-
borného profesionálneho fotografa 
a fi lmára Lajka Dupala. Ale najväč-
ším mojím detektívnym objavom 
je posledný žijúci železničiar, ktorý 
"obsluhoval" ešte štiavnickú Anču. 
A to, prosím, na našej úzkokoľajke 
prestal chodiť vlak okolo roku 1949. 
Teda viac ako pred 60.rokmi. Tohto 
vzácneho seniora, mimochodom 
veľmi čulého, som pozval aj na uve-
denie knihy 8. decembra do SPŠ S. 
Mikovíniho.

Aké obdobie zachytáva kniha 
Ako sme tu žili 2?
Tak ako 1.zväzok aj jeho pokračova-
nie zahŕňa udalosti minulého sto-
ročia, najmä obdobie po 2.sv. vojne 
až do revolúcie v r. 1989. Ide však 
o nové príbehy a nové fotografi e, 
aj keď k niektorým témam sa vra-
ciame, ale vždy z iného pohľadu a 
v iných súvislostiach. Veď napr. len 
o Klingeri, ktorý sa výrazne zapísal 
do života mnohých štiavnických ge-
nerácií, by sa dala napísať osobitná 
kniha. Podobne je to aj s niektorými 
ďalšími témami.

Kto Vám pomáhal zbierať 
materiál?
Najväčšia ťarcha získať a zhromaždiť 
materiál vždy ostáva na pleciach hlav-
ného autora. Ale bez pomoci a ochoty 

celého kolektívu by sa to ťažko dalo 
zvládnuť. Najneúnavnejším spolu-
pracovníkom bol Štiavničan žijúci v 
Poprade, ktorý si stále nechal srdieč-
ko v rodnom meste. Neuplynul týž-
deň, aby som od neho nedostal list. 
Do rodiny kmeňových spoluauto-
rov by som zaradil aj Oľgu Kuchtovú, 
Mariána Číža oldskauta Jožka Štef-
feka. Starými fotkami mi pomohla 
aj pani Porošinová a Ladzianskovci – 
otec aj syn, ktorí mi s dôverou sprí-
stupnili svoj bohatý fotoarchív.

Čo bolo pri zostavovaní knihy 
najťažšie?
Práca na takejto knihe je nesmier-
ne náročná, lebo nestačia len spo-
mienky, teda napísať texty, ale tre-
ba k nim nájsť a priradiť vhodnú 
fotografi u, neraz aj od úplne iného 
človeka. Ostalo mi dosť materiálov, 
ktoré som v tejto knihe neuverejnil 
práve preto, lebo chýbala vhodná 
fotodokumentácia. Autorov neuve-
rejneného textu som uspokojil slo-
vami: To bude už do 3.dielu knihy 
Ako sme tu žili, ak dovtedy objaví-
me priliehavú fotku.

Potešil som sa vzácnym negatí-
vom Piarskej brány keď ešte stá-
la osamelá južná bašta (padla v 
noci z 5. na 6. marca 1945) a keď 
medzi ňou a telesom brány budo-
vali dnešnú Hellovu ulicu. Kolek-
ciu týchto 3 fotografi í som si však 
ušetril do pripravovanej knižky Pre-
meny strieborného mesta.

Aké plány máte do budúcnosti?
Plánov je veľa, ale času ostáva čoraz 
menej. Do konca tohto roku už ne-
tvorím, ale zberám ovocie predošlej 
roboty. Vo štvrtok 8.decembra sa te-
ším na stretnutie so spoluautormi i 
obyvateľmi mesta pri prezentácii tej-
to knihy v hale SPŠ Samuela Miko-
víniho o 15:30. Súčasťou podujatia 
bude aj vystúpenie folklórnej skupiny 
Sitňan. O necelý týždeň po tejto uda-
losti (14. decembra) pozývam obyva-
teľov nášho mesta do Kammerhofu. 
Vďaka pochopeniu pán Jozefa La-
budu, riaditeľa SBM, a ochote orga-
nizátorky Mariky Petrovej v kaplnke 
uvedieme do života ďalšie štiavnické 
"djeta" Banská Štiavnica z lietadla.

Za odpovede ďakujeme, knižoč-
ke prajeme úspešnú cestu k čitate-
ľom a Vám veľa síl a zaujímavých 
nápadov. Nora Bujnová 

Umelecký fotograf Vladimír Bárta predstavuje ďalšie knihy o našom meste

Kniha: Ako sme tu žili – 2
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.41/2011: „Prílišné šťastie, samé 
nešťastie.“ Výhercom sa stáva Jo-
zef Osvald, Dolná 36, BŠ.

V tajničke sa ukrýva výrok Julesa 
Renarda
A., Hliník, produkt včiel, mladší, 
pokladňa, Nová scéna, B., Začiatok 
tajničky, dusík, C., Bol sám, Trenčín 
skr., opekali, D., Započal, kartársky 
výraz, poloha predmetu, E., Boh v 
severských krajinách, koniec tajnič-
ky, ária naopak, F., Pridávaj soľ, pý-
taj, drahý kameň, budova, G., Tele-
vízia, otep, zn. Slovenska, Indián, 
francúzska predložka, H., Samo-
hláska v slove páv, chlípaj, skupen-
stvo vody, pomoc USA po vojne, 
spoluhláska v slove uši, I., Vyťahu-
je lyžiarov na kopec, časti konského 

postroja, druh piva, J., Automobi-
lové armádne družstvo, priprave-
ná na oranie, koráb púšte, americký 
spisovateľ, K., Opraská, dokončil 
šitie, črevný nálev, L., 4.časť tajnič-
ky, M., Ocápe bez dĺžňa, mužské 
meno, maďarské muž. meno,

1., Sťa, 2.časť tajničky, farba na va-
jíčka, 2., Hora, patriaci Adovi, cha-
lan, 3., Bol vďačný, postup, Ulrika, 
4., Turek, peň, odkvap česky, 5., 
Mohol, náš najväčší vták, vydáva 
zvuk pri spaní, 6., Zelenina, kartár-
sky výraz, tmavá, 7., Materská ško-
la, výkaly vtákov, samostatná, pás 
látky na krk, 8., Iniciálky spisovate-
ľa Ťažkého, končatina, toč, Ivica, 9., 
Mizni, namyslenosť, nelata naopak, 
10., Sisa odzadu, sú chápaví, žen.
meno, 11., Steká bez dĺžňa, bojové 
vozidlo, Aneta dom., 12., Ozn. lie-
tadiel Antonova, kľud česky, črep-
ník, stred slova nešil, 13., Afric-

ká rieka, dravý vták, mola naopak, 
ozn. ruských lietadiel, 14., Snívaj, 

3.časť tajničky, Andrea dom. 
Anna Rihová

KULTÚRA

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Filmový klub oko: Pán Nikto
Piatok 2. decembra, 19:00, 
2,00€, kino Akademik
V roku 2092 je Mars prázdninovým 
rezortom a Nemo Nikto žije bež-
ný život po boku svojej ženy Elise a 
ich troch detí. Mr. Nikto je 117-roč-
ný muž - najstarší človek na svete a 
posledný smrteľník v časoch, keď sa 
vďaka vedeckým poznatkom už ne-
umiera. Nemo spomína na svoje tri 
životy, ktoré možno prežil s troma 
rôznymi ženami... V živote záleží 
len na rozhodnutiach, ktoré v jeho 
priebehu robíme. Každý má neko-
nečne veľa možností a robí dobré 
i zlé rozhodnutia. Nemo Nikto si 
predstavuje všetky možnosti, ktoré 
mal. V každej situácii mal na výber a 
zvolil si jednu z možností.

Kino Akademik: 
Johnny English sa vracia
Streda 7. decembra, 18:30, 2,30€

Nebezpečenstvo treba zosmieš-
niť! Kto zachráni Jej veličenstvo 
britskú kráľovnú, keď je agent 007 
James Bond práve uložený na ľad? 
Jeden muž už pred rokmi dokázal, 
že sa dá naň spoľahnúť a že radšej 
Britské ostrovy zbúra, než by ich 
vydal napospas nepriateľovi. Volá 
sa Johnny English, nosí tvár Rowa-
na Atkinsona, alias Mr. Beana, dis-
ponuje mimoriadnym registrom 

grimás a silným magnetom na ka-
tastrofy všetkého druhu.

Mikulášsky týždeň
Plný darčekov pre malých i veľkých!
Batoh Mikulášskych 
prekvapení
Sobota 3. decembra, 16:00, Zá-
kladná umelecká škola, Ná-
mestie sv. Trojice 4 
Tradičné podujatie, v ktorom ne-
budú chýbať tvorivé dielne, hry, vy-
stúpenie žiakov ZUŠ, Mikuláš s čer-
tom a ďalšie prekvapenia. V závere 
programu všetci spoločne rozžiari-
me vianočný stromček na Námestí 
sv. Trojice.

Niko a cesta ku hviezdam
Nedeľa 4. decembra, 15:00, 
Kino Akademik, Námestie sv. 
Trojice, vstupné ZADARMO
Niko verí, že otec, ktorého nikdy 
nepoznal, je jedným zo svetozná-
mej letky Santa Clausa. Jeho naj-
väčším snom je naučiť sa lietať rov-
nako dobre ako jeho otec. Dospelé 
soby z Nikovho stáda však nema-
jú pre sobíkov talent ani najmen-
šie pochopenie a deti sa mu smejú. 
Niko sa cíti previnilo, a preto opus-
tí stádo, svoju matku i kamarátku 
Sagu a spoločne s Júliusom a líškou 
Wilmou sa vydá na ďalekú cestu za 
svojím otcom…

Zlaté štiavnické hlasy
Utorok 6. decembra, 17:00, 
Evanjelický kostol, Radničné 
námestie
Vianočný koncert, v ktorom sa 
predstavia Zborík pod vedením Ire-
ny Chovanovej, spevokol Štiavničan 
a špeciálny hosť Stanislav Bartko. 
Nenechajte si ujsť príležitosť počuť 
výber z toho najlepšieho, čo ponú-
ka Banská Štiavnica v oblasti spevu 
a príďte si vychutnať fantastickú at-
mosféru rozozvučaného chrámu!

Najkrajší darček
Streda 7. decembra, 16:00, Kul-
túrne centrum, Kammerhof-
ská 1
Niet krajšieho mikulášskeho darče-
ka pre rodičov, ako vystúpenie ich 
detí. V Kultúrnom centre sa pred-
stavia štiavnické materské školy s 
programom, ktorý z celého svoj-
ho srdca venujú nielen svojim ro-
dičom, ale všetkým tým, ktorých 
poteší a osvieži detské nasadenie a 
úprimnosť prejavu.

Bienále ilustrácií Bratislava – 
Grand Prix 2011
Štvrtok 8. decembra 2011 do 
1. marca 2012, 13:00, Kultúrne 
centrum, Kammerhofská 1
Nová spolupráca medzi Mestskýcm 
úradom – Oddelením kultúry, ces-

tovného ruchu a športu a Bibia-
nou začína pozoruhodnou výstavou 
nádherných ilustrácií zo známej 
medzinárodnej súťaže. Na výsta-
ve si budete môcť pozrieť ilustrá-
cie, ktoré boli podľa odbornej poro-
ty najlepšie v roku 2011 a odniesli 
si ocenenie Grand Prix. Vernisáž 
sa uskutoční 8.12. o 13:00, otvore-
ná bude v pracovné dni od 8:00 do 
16:00.

Štyavnycký vjanočný jarmok
Piatok 9. decembra, 11:00 - 
20:00 a sobota 10. decembra, 
9:00 - 15:00, Kammerhof, Kam-
merhofská 2
Tradičné podujatie organizova-
né Slovenským banským múzeom 
opäť prinesie nezabudnuteľnú at-
mosféru, predvianočné rozhovory 
pri varenom vínku, tradičné sloven-
ské darčeky a príjemné vystúpenia.

Koncert: Beatles Vianoce 
Piatok 30. decembra, 
19:00, Kultúrne centrum, 
Kammerhofská 1
Tento rok budú Vianoce iné! Tento 
rok budú Vianoce v štýle BEATLES! 
Na koncerte vystúpi skupina Th e 
BackWards, najlepší Beatles revival 
na svete! Cena vstupeniek v pred-
predaji je 9 € (Informačné cenrum 
Banská Štiavnica). 

Kultúrne centrum vás pozýva
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Tak trochu tajuplné, no o 
to pôvabnejšie priestory 
zrekonštruovaného Kyrzme-
rovho domu vedľa Evanje-
lického chrámu v Banskej 
Štiavnici, sa v stredu 23. 
novembra 2011 opäť otvorili 
milovníkom krásy, umenia 
a histórie. Konala sa tu 
vernisáž diel svetoznámeho 
banskoštiavnického umelca, 
akademického sochára 
Vladimíra Oravca, výtvarníčiek 
Miluše Oravcovej a Michaely 
Oravcovej, a vynikajúceho 
fotografa a dokumentaristu 
Ing. Ľubomíra Lužinu.

Na úvod programu zazneli me-
lódie v podaní Kristiána Kováča, 
žiaka ZUŠ a niekoľko veršov od au-
torky tohto článku. Sprievodného 
slova sa ujala Mgr. Mária Petrová, 
ktorá privítala hostí a v krátkosti 
predstavila prítomných vystavu-
júcich autorov Vladimíra Oravca a 
Ľubomíra Lužinu. Tí v svojej neko-
nečnej skromnosti o sebe veľa ne-
povedali, no zdá sa, že aj to je jed-
na z charakteristických vlastností 
skutočných osobností. O to výpo-
vednejšia je hodnota ich tvorby. 
Dozorkyňa ECAV v Banskej Štiav-
nici pani Ľudmila Blašková pútavo 
priblížila dejiny Evanjelickej cirkvi 
v našom meste, i okolnosti vedú-
ce k rekonštrukcii objektu, určené-
ho práve pre takéto stretnutia. Na 

jej slová nadviazala kurátorka vý-
stavy, odborná pracovníčka SBM 
a presbyterka ev. cirkevného zbo-
ru Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Ofi ciálnu časť programu uzavrel 
viceprimátor JUDr. Dušan Lukač-
ko a po jeho slovách zazneli ver-
še evanjelických autorov v poda-
ní Petra Danáša, Márie Petrovej a 
Janky Bernáthovej. O ďalší hudob-
ný darček sa postarali mladé talen-
ty zo ZUŠ Kristián Kováč a Ondrej 
Osvald. Na záver svojimi veršami 
všetkých obdaroval kňaz, básnik, 
publicista a esejista Daniel Šovc, 
ktorý rád prijal pozvanie a prišiel 
s priateľom spisovateľom a bás-

nikom Jurajom Cintulom z Levíc. 
Novembrový podvečer pokračoval 
v príjemnej atmosfére prehliadkou 
priestorov, inštalovaných diel, fo-
tografi í a pamätihodností v citli-
vom prepojení histórie a súčasnos-
ti. Výstavu si môžete pozrieť do 
októbra 2012, v pondelok až pia-
tok od 10:00 do 15:00. Kontakt: 
0908 963 829.

Podujatie pripravili ECAV Banská 
Štiavnica, BBSK Pohronské osveto-
vé stredisko Žiar nad Hronom - Pra-
covisko Banská Štiavnica a Mesto 
Banská Štiavnica pod záštitou pani 
primátorky Mgr. Nadeždy Babiako-
vej. Janka Bernáthová

KULTÚRA

Klub Slovenských turistov Dr. Té-
ryho B.Štiavnica vás pozýva v so-
botu 3.12.2011 na XX. ročník 
turistickej akcie Mikulášska pre-
chádzka. Program: 10:00 odchod z 
BŠ – vlastná doprava, 10:45 stret-
nutie účastníkov vo Vyhniach pri 
lietadle – prezentácia, 11:00 od-
chod na trasu: Mravište – Podjed-
lina – Hajska skala areál Biatlonu 
Vyhne, 12:15 príchod do areálu 
klubu Biatlonu (Roveň) – občer-
stvenie – kapustnica, čaj, káva,...)
Cestou možno stretneme aj Miku-
láša so sladkou odmenou pre deti. 
Príspevok na akciu: dospelí: 3 €, 
kontakt: Ing. Róbert Melcer, 0907 
522 840. KST Dr. Téryho

Prinášame vám ďalšiu otázku 
v súťaži o knihu: Banská 
Štiavnica z lietadla.

Štvrtá súťažná otázka
Viete, kde v okolí Banskej Štiav-
nice sú tieto drevené domce?
a., Hadová 
b., Podhorie- Žakýl 
c., Dolná Roveň 
d., Hodruša-Kopanice

Správne odpovede posielajte na 
adresu redakcie: Mestský úrad Ban-
ská Štiavnica, redakcia Štiavnických 
novín, oddelenie kultúry, cestovné-
ho ruchu a športu, Kammerhofská 
1, 969 24 Banská Štiavnica, alebo 
na email sn@banskastiavnica.sk.

Výhercovia budú pozvaní 14. de-
cembra o 14:30 do kaplnky v Kam-

merhofe na slávnostnú vernisáž, 
kde im šéfredaktor ŠN Mgr. Michal 
Kríž odovzdá knihy Vladimír Bárta 
a Vladimír Barta Banská Štiavnica z 
lietadla s autogramom jej autorov.

Správna odpoveď z 3.kola: b., 
kostolík Ilija. Výhercom sa stáva: 
Dana Zemková, Pod Červenou 
studňou 20, BŠ. 

redakcia Štiavnických novín

Súťaž Štiavnických novín

foto vladimír bárta ml.

Večnosť a okamihy v dotykoch času

Mikulášska 
prechádzka

Akademický sochár Vladimír Oravec a výtvarníčka Monika Buzalková-
Pavlovská. foto lubo lužina

Bazén
dospelí: 2,00 €/hod. -
deti 3 - 10 rokov: 1,00 € / hod -
žiaci 10 – 18 rokov: 1,50 € /  -
hod
členovia SZPB, ZŤP: 1,50 € /  -
hod
plavci: 0,80 € / vstup -
hromadný vstup (vlastný do- -
zor) MŠ, ZŠ, SŠ: 0,50 €; 0,80€; 
1,00€ / vstup
permanentka dospelí  -
20 vstupov: 30,00 €
permanentka dospelí  -
10 vstupov: 15,00 €
permanentka deti  -
3 -10 rokov 10 vstupov: 8,00 €
permanentka žiaci  -
10 -18 rokov 10 vstupov: 
10,00 €
permanentka SZPB, ZŤP  -
10 vstupov: 8,00 €
permanentka plavci  -
20 vstupov: 10,00 €
prenájom celého bazénu:  -
50,00€ / hod
prenájom jednej dráhy: -
15,00€ / hod

Otváracie hodiny
Pondelok 12:00 - 20:30 
Utorok 12:00 - 20:30 
Streda 12:00 - 20:30 
Štvrtok 12:00 - 20:30 
Piatok 12:00 - 20:30 
Sobota 10:00 - 20:30 
Nedeľa 12:00 - 20:00

Denisa Slezáková

Mestské 
kúpele: cenník
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reality služby

práca

ŠPORT

Kúpim pozemok do 4 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

Kúpim ornú pôdu príp. les, tel.č.:  
0914 138 988

Prenajmem halu na Povrazníku, roz- 
loha 400 m², tel.č.: 0903 121 901

Predám stavebný pozemok v BŠ časť  
Štefultov, 3 750m², prístupová cesta k 
pozemku, inž. siete, výhodná poloha, 
cena dohodou, tel.č.: 0903 624 886 

Predám garáž, tel.č.: 0905 313 800 
Príjmeme čašníčku do Hostinca Bla- 

razíni, viac info na tel.č.: 0915 983 158 

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, 0904 416 890

Robíme výkopové a búracie práce  
bagrom, tel.č.: 0908 531 348

Ponúkam doučovanie angličtiny pre  
začiatočníkov, stredne pokročilých, 
cena: 5€/hod., tel.č.: 0904 029 881.

Rýchla pomoc proti hladu: hranolky,  

Zápas roka naši stolní tenisti v 
boji o titul odohrajú v sobotu s 
päťnásobným majstrom ŠKST 
Bratislava.

V posledných 2 víkendoch naši 
stolní tenisti odohrali majstrovské 
extraligové zápasy, najprv na do-
mácich stoloch hostili mužstvá z 
Galanty a Nitry a splnili si povin-
nosť víťazstiev. V 1.zápase proti 
Metalfi n Galanta sme zvíťazili 6:1, 
i keď bol súper snaživý, na našich 
hráčov nestačil. Aj v 2. zápase pro-
ti ŠOG Nitra naši reprezentanti za-
čali vo veľkom štýle a za stavu 5:0 
v prospech našich tenistov sa súper 
uchytil a spravil z toho menšiu drá-
mu. Naši stolní tenisti však zvíťazi-
li aj v tomto zápase 6:3, a teda zá-
pas dotiahli do víťazného konca. Po 
tomto prvom 2-kole sa naši repre-
zentanti dostali na 1.miesto v ta-
buľke. O týždeň na to sme cestova-
li na horúce stoly do ŠKST Malacky 

a Mostex Rača Bratislava. V 1. zá-
pase v Malackách naši stolní 
tenisti výborne zvlád-
li celý zápas a zvíťa-
zili sme pomerom 
6:3. V 2. zápase 
proti Mostex Rača 
Bratislava nám zá-
pas nevyšiel a naše muž-
stvo len remizovalo 5:5, čím aj 
stratilo vedúce postavenie v tabuľ-
ke extraligy. Verím, že tento víkend 
v piatok o 18:00 proti Košiciam a v 
sobotu o 11:00 proti 5-násobnému 
majstrovi SR ŠKST Bratislava podá-
me taký kvalitný výkon, že všetci 
naši hráči a diváci budú spokojní. 
Verím, že naše mužstvo, ktoré sa 
pripravuje na zápas roka v Ostrave, 
v boji o titul sa dostane opäť na čelo 
extraligy. Zároveň chcem poďako-
vať všetkým našim divákom, ktorí 
nás v hojnom počte prišli povzbu-
dzovať na naše zápasy (90 div.) a 
zároveň sa spoliehame opäť na ich 

podporu, ktorú budeme veľmi po-
trebovať! Ďakujeme divákom, kto-
rí nás boli povzbudzovať aj v Malac-
kách. Dúfam, že nám to vyjde!

Tabuľka Extraliga Muži 

Marian Šurka 

Stolní tenisti v boji o titul 

1 ŠKST Bratislava 7 6 1 0 44:9 20
2 Stavoimpex A 7 6 1 0 46:6 20
3 Banská Štiavnica 7 6 1 0 43:18 20
4 Malacky 7 5 0 2 35:18 17
5 Čadca 7 4 0 3 30:26 15
6 Nitra 7 3 1 3 28:32 14
7 Mostex 7 3 1 3 27:33 14
8 Galanta 7 0 4 3 21:40 11
9 Ružomberok 7 2 0 5 18:38 11

10 Košice 7 1 1 5 20:39 10
11 Rožňava 7 0 1 6 18:41 8
12 Stavoimpex B 7 0 1 6 15:43 8

V meste Šala sa uskutočni-
lo 1.kolo Národnej ligy mládeže 
v streľbe zo vzduchových zbraní. 
Mladí strelci z SŠK Banská Štiav-
nica sa opäť s úspechom zúčast-
nili na tomto podujatí. V disciplí-
ne 3 x 20 výstrelov – 20 výstrelov 
poležiačky, 20 výstrelov v kľači a 
20 výstrelov v stoji obsadil Štefan 
Šulek ml. 2.miesto a Patrik Jány 
3.miesto. V disciplíne 40 výstre-
lov v stoji obsadil Štefan Šulek ml. 
1.miesto a Patrik Jány 2.miesto.

Ľubomír Drbohlav

Úspechy 
strelcov v Šali

Pozvánky

1.zľava Štefan Šulek ml., 3.zľava 
Patrik Jány na streleckej súťaži v 
Šali. foto ľubomír drbohlav

Vianočný šachový turnaj
Šachový klub Opevnenie Ban-
ská Štiavnica, Centrum voľného 
času v Banskej Štiavnici a Mest-
ský úrad v Banskej Štiavnici, or-
ganizuje dňa 15. decembra 2011 
(štvrtok) Vianočný šachový tur-
naj pre deti a mládež v Kultúrnom 
centre v Banskej Štiavnici. Hrá sa 
švajčiarskym systémom na 9 kôl, 
10 minút pre každého hráča v du-
eli. Záujemcovia o šachový turnaj 
sa musia telefonicky prihlásiť na 
č.tel.: 691 16 26, 0907 598 567 v 
CVČ alebo prostredníctvom svojej 
školy do 12. decembra 2011. 

Jana Machilová

Turnaj v stolnom tenise
Centrum voľného času v Ban-
skej Štiavnici a Mestský úrad v 
Banskej Štiavnici v rámci projek-
tu Drieňová mládeži, organizu-
jú dňa 10. decembra 2011 (sobo-
ta) Turnaj jednotlivcov v stolnom 
tenise vek.kateg.: chlapci a diev-
čatá do 14 rokov, 15 – 19 rokov , 
20 – 25 rokov v ZŠ Jozefa Kollá-
ra v Banskej Štiavnici. Prezentácia 
hráčov je 8:30 – 9:00. Záujemco-
via o stolnotenisový turnaj sa mu-
sia telefonicky prihlásiť na č.tel.:. 
691 16 26, 0907 598 567 v CVČ 
do 9.12.2011. Jana Machilová

hotdog, toasty, cukrovinky – horný tro-
tuár Otvorené: UT – SO 8:00 – 16:00 

Kované brány, ploty, zábradlia, lacno,  
rýchlo a kvalitne, tel.č.: 0915 810 387

Zrezávanie komplikovaných stro- 
mov tel.č.: 0908 532 996 

Ubytujem študentov a pracujúcich v  
centre mesta , tel.č.: 0915 615 521

INZERCIA

O súčasnej mládeži sa často a 
s obľubou zvykne hovoriť ako 
o generácii, ktorá nič nechce, 
o nič nemá záujem s výho-
vorkou – nie sú vytvorené 
podmienky. A možno, keby 
sme si zobrali do rúk noviny 
zo začiatku 20. storočia, našli 
by sme rovnaké hodnotenie 
mladých ľudí. Aj vtedy, aj 
dnes sa určite nájdu takí mladí 
ľudia, ktorí napriek nepriaz-
nivým podmienkam dokážu 
dosahovať úspechy. 

Dôkazom sú študenti SOŠ O a S v 
Banskej Štiavnici. Navzdory tomu, 
že ich telocvičňa je nefunkčná, práve 
preto ich výkony v športovej oblasti 
si zasluhujú pozornosť. V októbri sa 
žiaci našej školy zúčastnili okresné-
ho kola v cezpoľnom behu. Získané 
1. miesto ich oprávňovalo štartovať 
v krajskom kole, kde sa umiestnili v 
prvej polovici pretekárskeho poľa. V 
tom istom mesiaci naši chlapci vy-
hrali okresné kolo stredných škôl v 
stolnom tenise a rovnako postúpi-
li do krajského kola. Tým sa výpočet 

úspechov neskončil. Reprezentan-
ti v halovom futbale prešli rovnakou 
cestou a postúpili do regionálneho 
kola. Ako vidno, naši študenti nie sú 
vôbec orientovaní na jedno športo-
vé odvetvie. Volejbal, silový päťboj, 
pretláčanie rukou, badminton, tlak 
činky na lavičke – určite sme nevy-
menovali všetky športy, ktorým sa 
žiaci SOŠ O a S venujú. Ich úspechy 
na okresnej i krajskej úrovni sú vzo-
rom pre ostatných i dôkazom, že na-
ozaj najviac záleží na vôli a chuti uro-
biť niečo pre samých seba.  Ján Kvak

Športové úspechy žiakov 
SOŠ obchodu a služieb 
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inzercia

INZERCIA

H adám udí pre betonárske 
práce, ktorí sa vedia 

bez dozoru samostatne 
realizova  na stavbe. 

Pracovná zmluva alebo 
dohoda. Taktiež ponúkam 

prácu pre brigádnikov 
od 18 rokov.

Kontakt: 0915 181 410

Prenajmem kancelárske 
priestory 15m2 

v Banskej Štiavnici 
na Dolnej 2 (bývalé OPP).

Mesačný nájom 150,-€ 
vrátane energií. 

Kontakt: 0905 912 125

Rekonštrukcie 
bytových jadier
- vodoinštalácia
- omietky - maľovanie
- podlahy - zárub. dvere
- murárske práce

0940 802 977

Kúpim starý drevený betlehem alebo  
fi gúrky, tel.č.: 0907 710 630 

Predám suché palivové drevo v Štiav- 
nických Baniach, tel.č.: 0911 434 276

Predám zimné pneu na diskoch  
195/65 R 15, tel.č.: 0908 61 85 63

Predám 9 týždňové šteniatko, psíka  
NO s PP typ komisár REX, veterinár-
ne ošetrený, odber možný hneď, tel.č.: 
0911 543 259

Kúpim obrazy Kollára, Gwerka, Au- 
gustu – starý betlehem, peniaze (aj pa-
mätné), pohľadnice, vyznamenania a 
iné staré veci, tel.č.: 0905 430 716

Predám Škodu 105, STK do 2013,  
zimné, letné gumy, cena dohodou, tel.č. 
0917 323 076

Lacno predám PC stôl + skrinku  
pod TV, viac info na telefónnom čísle: 
0910 477 326 

Predám Škodu 120 LS za 120 €, tel.č.:  
0949 116 142 


