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InzercIa

Dňa 28. novembra 2013 v dopo-
ľudňajších hodinách sa konalo 
v Slovenskom banskom múzeu 
– Sieni komorských grófov v 
Banskej Štiavnici udeľovanie 
Vyznamenaní ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR za 
mimoriadny prínos v oblasti 
vedy a techniky – Cena Samuela 
Mikovíniho. 

   Moderátor Peter Danáš v úvode pri-
vítal vzácnych hostí: ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky Dušana Čaploviča, primátor-
ku mesta Banská Štiavnica Nadež-
du Babiakovú, riaditeľa Slovenského 
banského múzea v Banskej Štiavnici 
Jozefa Labudu, ocenené osobnosti a 
pozvaných hostí. Počas slávnostného 

podujatia boli udeľované Vyzname-
nania ministra  školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR za mimoriadny prínos 

v oblasti vedy a techniky - Ceny Samu-
ela Mikovíniho po prvýkrát v našom 
meste. 

Významní hostia v Kammerhofe foto Michal Kríž
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Vyznamenania ministra školstva, 
vedy výskumu a športu SR Vianočná 

súťaž
Milí čitatelia ŠN! 
Aj tento rok sme pre vás pri-
pravili Vianočnú súťaž o vec-
né ceny. Súťaž pozostáva z 3 
súťažných kôl. Vašou úlohou 
bude zodpovedať na polože-
né 3 otázky a správne odpo-
vede nám treba zaslať spolu 
so súťažnými kupónmi, adre-
sou a tel. kontaktom do redak-
cie ŠN, príp. vhodiť do schránky 
v termíne do 15.12.2013. Zo 
správnych odpovedí vyžrebu-
jeme 10 šťastných výhercov a 
ich mená zverejníme v posled-
nom tohtoročnom vianočnom 
čísle ŠN, vo štvrtok 19.12.2013. 
Prajeme vám veľa šťastia!

2. kolo
Súťažná otázka:
Kde sa koná tradičný Štyav-
nycký vjanočný jarmok v Ban-
skej Štiavnici?

Kupón č.2
Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Najnovšie 
filmy od 19.12.2013
aj v štiavnickom kine!

Kino Akademik dočasne zatvorené
Banskoštiavnické kino 
Akademik zatvorilo na 
niekoľko týždňov svoje brány. 

Príčinou nie je našťastie jeho ko-
niec, práve naopak - už v najbližších 
týždňoch sa v ňom udejú zásadné 
zmeny, ktorých ambíciou je vrátiť 
diváka do jedného z najútulnejších 
slovenských kín. 

Hlavným dôvodom dočasného 
zavretia kina je digitalizácia, ktorá 
umožní premiérovanie nových ti-
tulov v kvalitnom obraze a zvuku. 
Štiavničania i návštevníci mesta tak 
nebudú musieť za skvelým "kinozá-
žitkom" cestovať do iných miest, ale 
vychutnať si ho budú môcť priamo 
v meste, ktoré v tomto roku oslavu-
je 20 rokov zápisu do Zoznamu sve-

tového dedičstva UNESCO. Viac ak-
tuálnych informácií o tom, akými 
zmenami prechádza kino, či aké fil-
my čakajú na divákov po jeho otvo-
rení, nájdete priebežne na novom 
Facebookovom profile kina (Banská 
Štiavnica – Kino Akademik). Ďalšie 
informácie prinesieme v nasledujú-
com čísle Štiavnických novín.

RM
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polícia
informuje

2.12.
Príprava materiálov pre Mest- �
skú radu a Mestské zastupiteľ-
stvo v Banskej Štiavnici.  
Redakčná rada VIO TV. �
Riešenie problematiky ďalšie- �
ho prevádzkovania diabetolo-
gickej ambulancie.  
3. 12.
Zasadnutie Mestskej rady v  �
Banskej Štiavnici.   
4. 12.
Príprava žiadostí o dotácie z  �
dotačného systému Minister-
stva kultúry SR. 
Účasť na otvorení projektu  �
"Areál zdravia" v priestoroch 
Spojenej školy - Strednej od-
bornej školy Ľudovíta Greinera 
v Banskej Štiavnici.
Pracovné rokovanie s lekármi k  �
problematike banskoštiavnic-
kej nemocnice.  
5. 12.
Pracovné stretnutie k príprave  �
otvorenia kina po digitalizácii. 
Pracovné stretnutie ku kolau- �
dácii a otvoreniu prevádzky 
TESCO v Banskej Štiavnici.   
6. 12.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Vernisáž výstavy "Vianoce v  �
galérii" v Galérii J. Kollára.  
Účasť na podujatí Mikulášsky  �
jarmok na Námestí sv. Trojice.   

Andrea Benediktyová

Mesto  Banská Štiavnica, Radnič-
né námestie č.1, Banská Štiavni-
ca zastúpené primátorkou mesta 
Mgr. Nadeždou  Babiakovou vy-
hlasuje podľa § 3 a § 4  zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpi-
sov a  § 5 zákona č 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záuj-
me v znení neskorších predpisov 
výberové  konanie  na  obsade-
nie  miesta riaditeľa/riaditeľ-
ky CENTRA VOĽNÉHO ČASU, 
Ul.L.Svobodu 40,  Banská Štiav-
nica
Kvalifikačné predpoklady : 
- kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné predpokla-
dy na druh a typ školy, na výkon 
pedagogickej činnosti podľa zá-
kona NR SR č. 317/2009 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zá-
konov,  v súlade s § 34 ods.2, cit.
zákona a v zmysle vyhlášky MŠ SR 
č.437/2009 Z.z., ktorou sa usta-
novujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadav-
ky pre jednotlivé kategórie peda-
gogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov, pre príslušný 
druh a typ školského výchovno-
vzdelávacieho zariadenia, v znení 
neskorších zmien a doplnkov,
- dosiahnutie karierového stup-
ňa pedagogický zamestnanec s I. 
atestáciou podľa § 27 ods. 5 ale-
bo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších pred-
pisov 
- najmenej päť rokov pedagogic-
kej praxe 
Ďalšie požadované predpokla-
dy: 
- občianska bezúhonnosť 
- spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu 
- ovládanie štátneho jazyka 
- znalosť legislatívy v oblasti škol-
stva, samosprávy, pracovnopráv-
nych a ekonomických vzťahov 
Požadované doklady : 
- prihláška do výberového kona-
nia 
- overené kópie dokladov o vzde-
laní a dĺžke pedagogickej praxe
- profesijný štruktúrovaný živo-

topis 
- výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace 
- potvrdenie o zdravotnej spôso-
bilosti 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 spôsobilos-
ti na právne úkony v plnom roz-
sahu 
Nepredloženie niektorého z po-
žadovaných dokladov je dôvodom 
na vyradenie uchádzača z výbero-
vého konania! 
Prihlášku do výberového kona-
nia spolu s požadovanými doklad-
mi je potrebné doručiť osobne 
v zalepenej obálke do podateľ-
ne Mestského úradu v Banskej 
Štiavnici, alebo doporučenou poš-
tou na adresu: MsÚ, Radničné ná-
mestie č.1, 969 24 , Banská Štiav-
nica, v zalepenej obálke označenej 
heslom „Neotvárať - výberové ko-
nanie - riaditeľ CVČ,  v termíne  
do 11.12. 2013, do 13.00 hod. 
(rozhoduje dátum podania k to-
muto času, alebo dátum podania 
na poštovej pečiatke)Uchádzači, 
ktorí spĺňajú kvalifikačné predpo-
klady, ďalšie požadované predpo-
klady a predložia v určenom ter-
míne všetky požadované doklady 
a prílohy, budú na výberové ko-
nanie pozvaní písomne najmenej 
7 kalendárnych dní pred jeho ko-
naním.                  

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Výberové konanie

Prečin krádež
Dňa 30.11.2013 poverený poli-
cajt OO PZ začal trestné stíhanie 
za prečin krádež podľa § 212 ods. 
2 písm. a, ods. 3 písm. a Trestného 
zákona a prečin porušovanie do-
movej slobody podľa § 194 ods. 1 
Trestného zákona preto, že nezis-
tený páchateľ  od dňa 27.11.2013 
do  dňa 30.11.2013 násilím vni-
kol do rodinného domu  v obci 
Beluj, odkiaľ odcudzil pracovné 
náradie, hotovosť, predmety zo 
žltého kovu, šperky ako aj  note-
book  a diktafón, čím vznikla ško-
da majiteľke domu T. D. R. vo výš-
ke 3.594.-€. Polícia po páchateľovi 
krádeže pátra.
Prečin nezaplatenie dane a 
poistného
Dňa 30.11.2013 poverený poli-
cajt OO PZ začal trestné stíhanie 
a súčasne vzniesol obvinenie oso-
be I. K. z Banskej Štiavnice za pre-
čin nezaplatenie dane a poistné-
ho podľa § 278 ods. 1 Trestného 
zákona preto, že ako samostatne 
zárobkovo činná osoba v obdo-
bí mesiacov august 2011 až októ-
ber 2013 si neplnil svoju zákon-
nú povinnosť, v zmysle zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom pois-
tení, v znení neskorších predpi-
sov odvádzať poistné na účet Soci-
álnej poisťovne, pobočka Žiar nad 
Hronom, čím mu vznikol dlh na 
neodvedenom poistnom vo výške 
3199,97 Euro ku škode Štátneho 
rozpočtu SR.
Priestupok proti majetku
Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica objasňuje priestupok 
proti majetku podľa § 50 ods.1  zá-
kona č.372/1990 Zb. o priestup-
koch nakoľko dňa 30.11.2013 v 
nočných hodinách v diskobare 
Pražovňa v Banskej Štiavnici do-
posiaľ nezistený páchateľ odcu-
dzil kabelku s finančnou hotovos-
ťou, rôznymi osobnými dokladmi 
a mobilným telefónom, čím spô-
sobil poškodenej N.Č. škodu vo 
výške 200.-€. Polícia po páchate-
ľovi priestupku pátra.

Milan Kašiar

Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov,  §-u 12 odst. 1 a 
§-u 13 ods.4a) zvolávam za-
sadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Banskej Štiavni-
ci na deň 11. decembra 2013 
(streda) o 12.hod. Zasadnu-
tie sa uskutoční v zasadacej 
miestnosti historickej radni-
ce, prízemie č.dv. 4. Priestor 
pre občanov od 15:00. Srdeč-
ne pozývame!

 Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

z programu
primátorky
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Hlavným zmyslom udeľo-
vania cien za vedu a techniku je oce-
niť mimoriadne výsledky v oblasti 
vedy a techniky a upozorniť tým ve-
rejnosť na nepopierateľný význam 
vedy a techniky pre rozvoj hospo-
dárstva a spoločnosti. Vyznamena-
nie ministra školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky za 
mimoriadny prínos v oblasti vedy a 
techniky udeľuje minister školstva, 
vedy, výskumu a športu na zákla-
de návrhov ministerstiev, ostatných 
ústredných orgánov štátnej sprá-
vy Slovenskej republiky, Slovenskej 
akadémie vied, predstaviteľov pro-
fesijných združení sektora vysokých 
škôl, štátneho sektora a podnikateľ-
ského sektora a reprezentatívnych 
združení zamestnávateľov. Po pred-
stavení jednotlivých kategórií Cien 
Samuela Mikovíniho nasledoval prí-
hovor ministra školstva Dušana Ča-
ploviča. Po ňom v programe vystúpil 
spevokol Štiavničan. Minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR ná-
sledne udelil ceny v jednotlivých ka-
tegóriách týmto osobnostiam: 
Pamätný list ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR udeľo-
vaný mladým pracovníkom výsku-

mu a vývoja do 35 rokov - Peter Ce-
lec, Ústav Molekulárnej Biomedicíny, 
Lekárska fakulta, Univerzita Komen-
ského v Bratislave, Ľubomír Ondruš-
ka, Centrum výskumu živočíšnej vý-
roby Nitra, Zuzana Danková, Ústav 
geotechniky SAV v Košiciach, Vlas-
ta Ondrejka Harbuľáková, Technická 
univerzita v Košiciach, Stavebná fa-
kulta, Ústav environmentálneho in-
žinierstva, Katedra environmentál-
neho inžinierstva, Martin Hetényi, 
Ústav pre výskum kultúrneho dedič-
stva  Konštantína a Metoda, Filozo-
fická fakulta Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre, Barbara Bačová, 
Ústav pre výskum srdca SAV Bratisla-
va, Michal Hatala, Fakulta výrobných 
technológií TU v Košiciach so sídlom 
v Prešove. 
Malá medaila Samuela Mikovíni-
ho udeľovaná za prínosy v oblasti 
vedy a techniky v zahraničí - Má-
ria Chrenková, Centrum  výskumu 
živočíšnej výroby Nitra, Dušan Šim-
šík, Katedra automatizácie, riadenia 
a komunikačných rozhraní, Stroj-
nícka fakulta, TU v Košiciach, Ga-
briel Petőcz, VUJE, a.s., Vladimír 
Gozora, Vysoká škola ekonómie a 
manažmentu verejnej správy v Bra-

tislave, Kristína Zgodavová, Tech-
nická univerzita v Košiciach, Jozef 
Korček, Fakultná nemocnica Nitra, 
Chirurgická klinika.
Veľká medaila Samuela Mikovíni-
ho udeľovaná za celoživotné die-
lo v oblasti vedy a techniky - Ján 
Slezák, Ústav pre výskum srdca SAV, 
Milan Cagala, Zväz strojárskeho prie-
myslu SR, Anton Gerinec, Klinika 
detskej oftalmológie LFUK-DFNsP, 
Jozef Bulla, SPU v Nitre, Katedra 
fyziológie živočíchov, Jozef Živčák, 
Technická univerzita Košice, Strojníc-
ka fakulta, Katedra biomedicínskeho 
inžinierstva a merania, Jozef Vladár, 
Archeologický ústav SAV Nitra, Jo-
zef Kuchta, EVPÚ, a.s., Ján Benčat, 
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná 
fakulta, Katedra stavebnej mechani-
ky, Daniel Donoval, ÚEF FEI, Sloven-
ská Technická univerzita v Bratislave, 
Andrej Jenča, Klinika stomatológie a 
maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a 
UNLP Košice, Štefan Toma, Kated-
ra organickej chémie, Prírodovedec-
ká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave a in memoriam Milan 
Zemko, Historický ústav SAV.   
   Pre pozvaných hostí vystúpili žiaci 
Základnej umeleckej školy v Banskej 

Štiavnici pod vedením Ireny Chova-
novej (o programe ZUŠ píšeme na 
inom mieste ŠN).
Na záver Peter Danáš poprial 
všetkým oceneným veľa nových tvo-
rivých myšlienok, vyjadril presved-
čenie, že svojou prácou budú pomá-
hať nám všetkým a poďakoval sa 
pani primátorke, ako aj mestu Ban-
ská Štiavnica, za poskytnuté priesto-
ry a za skvelú spoluprácu. Nasledova-
lo malé občerstvenie.
Podujatie  poobede pokračovalo v 
Kaplnke SBM seminárom na tému 
„Poslanie Samuela Mikovíniho v 
kontexte rozvoja baníctva v Banskej 
Štiavnici a na Slovensku“ s nasle-
dovnými prednáškami a prednáša-
júcimi: Jozef Labuda, riaditeľ SBM 
v B.Štiavnici - História mesta Ban-
ská Štiavnica, Magdaléna Sombathy-
ová, zástupkyňa riaditeľa múzea pre 
múzejné činnosti, SBM v B.Štiavnici 
- Samuel Mikovíni a 18.st. v baníctve, 
Peter Konečný, Historický ústav SAV 
- Vývoj banského školstva a Ján No-
votný, odborník na  banskoštiavnic-
ké baníctvo - Rozvoj baníctva v Ban-
skej Štiavnici z historického hľadiska. 
Ďakujeme.

Michal Kríž

novInky
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Prvý ročník odovzdávania 
vyznamenaní ministra 
školstva, vedy, výskumu a 
športu SR za mimoriadny 
prínos v oblasti vedy a 
techniky – Cena Samuela 
Mikovíniho sa uskutočnil  28. 
novembra 2013. 

Slávnostné podujatie sa začalo o 
10.00 hod. v Slovenskom banskom 
múzeu  v  Banskej Štiavnici. Ocene-
nia významným predstaviteľom ve-
decko-technickej komunity odovzdal 
minister školstva Dušan Čaplovič v 
troch kategóriách:
- Veľká medaila Samuela Mikovíni-
ho za celoživotné dielo v oblasti 
vedy a techniky
- Malá medaila Samuela Mikovíni-
ho za prínosy v oblasti vedy a tech-
niky v zahraničí
- Pamätný list ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR udeľo-
vaný mladým pracovníkom výsku-
mu a vývoja do 35 rokov
Slávnostné podujatie obohatili žia-
ci a učitelia ZUŠ Banská Štiavnica, 
ktorí sa vzácnym hosťom predstavi-
li týmto kultúrnym programom:
1. Černošský spirituál: „Joshua 
fit the battle of Jericho“
Spieval ZBORÍK  klavír Mgr. Irena 
Chovanová
2. Slov. ľudová pieseň: „A v tom 
našom dvore“ sólo Veronika Bačí-
ková  
3. Antonín Dvořák: ária Rusalky  
„malá“  spieva PaedDr. Petra Wei-
sová,  klavír Mgr. Irena Chovanová
4. Hudba – Peter Jantoščiak, text 
Milan Rúfus: „Deti a dúha“ 
spieva  ZBORÍK    .
klavír Mgr. Irena Chovanová
priečna flauta Mgr. Zuzana Kováro-
vá-Ladzianska

5. G. F. Händel: „Suita D-dur“  
4.časť Pochod,  trúbka Aleš Tur-
čan,  klavír  Mgr.art. Martin Jáno-
šík, ArtD.
6. G.B. Pergolesi: Stabat mater 
časť AMEN spieva PaedDr. Petra 
Weisová,  klavír Mgr. Irena Chova-

nová
Podujatie pokračovalo seminárom 
na tému Poslanie Samuela Miko-
víniho v kontexte rozvoja baníc-
tva v Banskej Štiavnici a na Slo-
vensku.

Irena Chovanová

Prvý raz bola udelená Cena Samuela Mikovíniho 
za prínos v oblasti vedy a techniky v B. Štiavnici
ZUŠ obohatila návštevu pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča 
v Banskej Štiavnici.

Minister školstva so žiakmi ZUŠ  foto Archív Autora

Vyznamenania ministra školstva, vedy výskumu a športu SR
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Pôsobnosť štátnej správy na úse-
ku katastra nehnuteľností do 
30.9.2013 vykonávala Správa ka-
tastra Banská Štiavnica, ktorá bola 
na základe z. NR SR č.180/2013 
Z. z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov dňom 30.09.2013 
zrušená a jej kompetencie prebral 
od 1.10.2013 v doterajšom rozsahu 
katastrálny odbor Okresného úradu 
Banská Štiavnica.
Katastrálny odbor sa člení: Oddele-
nie technické, dokumentácie a po-
skytovania informácií
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľ-
nostiam    
Katastrálny odbor vykonáva štátnu 
správu na úseku katastra v územ-
nom obvode okresu Banská Štiav-
nica, a to najmä:
- rozhoduje v katastrálnom konaní 
(napr. rozhoduje o vklade vlastníc-
keho práva, vklade záložného prá-
va, vklade vecného bremena, rozho-
duje o oprave chýb v katastrálnom 
operáte)
- posudzuje spôsobilosť verejných a 
iných listín na zápis do katastra ne-
hnuteľností a zapisuje práva k ne-
hnuteľnostiam, vyznačuje poznámky 
v katastri nehnuteľností, oznamu-
je účastníkom konania a tým fyzic-

kým a právnickým osobám, ktorých 
právo k nehnuteľnostiam, bolo zápi-
som dotknuté, že bol vykonaný zápis 
do katastra nehnuteľností
- spravuje a aktualizuje kataster v 
súlade s právnym a skutočným sta-
vom na základe ohlásených zmien, 
zmien zistených pri prešetrovaní 
údajov katastra, zmien zistených pri 
revízii údajov katastra a zmien ziste-
ných pri obnove katastrálneho ope-
rátu; kataster spravuje a aktualizu-
je v súčinnosti s vlastníkmi, s inými 
oprávnenými osobami, obcami a so 
štátnymi orgánmi (napr. spravuje a 
aktualizuje súbor geodetických in-
formácií a súbor popisných informá-
cií katastra nehnuteľností, zabezpe-
čuje tvorbu vektorových máp, vedie 
register územných jednotiek, rieši 
technologické otázky pri tvorbe re-
gistrov obnovenej evidencie pozem-
kov a projektov pozemkových úprav, 
preberá do katastra nehnuteľností 
registre o obnove vlastníckych práv 
k pôvodným nehnuteľnostiam, pro-
jekty pozemkových úprav a obno-
vený operát katastra nehnuteľnos-
tí, zabezpečuje činnosti súvisiace so 
zmenou hraníc katastrálnych území 
a ich názvov, zabezpečuje činnos-
ti súvisiace s bezpečnosťou a ochra-
nou informačného systému geodé-

zie, kartografie a katastra, vykonáva 
dokumentačnú činnosť fondov ka-
tastra, spravuje pozemkovú knihu, 
spravuje zbierku listín...)
- poskytuje informácie z katastra 
a vydáva verejné listiny, ktoré po-
tvrdzujú práva k nehnuteľnostiam 
(napr. výpisy z listov vlastníctva, 
kópie máp, kópie listín, ktoré sú 
uložené v zbierke listín...)
- kontroluje geodetické a kartogra-
fické činnosti, ktorých výsledky sa 
majú prevziať do katastra, a overuje 
geometrické plány
- spracováva sumárne údaje o pôd-
nom fonde
- prejednáva priestupky proti po-
riadku v štátnej správe na úseku ka-
tastra a v konaní o porušení poriad-
ku na úseku katastra právnickými 
osobami
Katastrálny odbor Okresného úra-
du Banská Štiavnica sa nachádza v 
budove Okresného úradu Banská 
Štiavnica na ul. Križovatka č. 4, na 
2. poschodí.  Úradné hodiny sú v PO, 
UT, ŠT: 8:00-15:00 hod., v ST: 8:00-
17:00 hod., a v PI: 8.00-14.00 hod.
Vedúcou katastrálneho odboru je 
Ing. Zuzana Mojičková. Telefón : 
045/281 9710, e-mail: zuzana.mojic-
kova@skgeodesy.sk. ŠN

Katastrálny odbor Okresného úradu 

Spomínate si na svoj prvý odber? 
,,Spomínam si už len tak matne, 
bolo to ešte v Belházyovskom dome. 
Keď som sa dozvedela o možnos-
ti darovať krv, ani som o tom dlho 
nepremýšľala. Pripadalo mi to ako 
niečo úplne samozrejmé."
Aké sú vaše pocity pri darova-
ní krvi, myslíte na niekoho kon-
krétneho?
,,Myslievam na svojich blízkych, čo 
ak by oni raz potrebovali pomoc, 
pretože moja rodina je pre mňa 
všetkým na svete.
Zároveň si uvedomujem, že každý 
človek, ktorý sa ocitne v ohrození 
života, má niekde svojich príbuz-
ných, ktorí sa o neho boja, lebo ho 
majú radi."
Darcovstvo krvi prebieha väčši-
nou anonymne, alebo ste sa nie-
kedy stretli s človekom, ktorému 

vaša krv pomohla?
Raz som sa zúčastnila záchrannej 
akcie na pomoc chlapcovi z Ban-
ského Studenca, ktorý sa vážne zra-
nil na motorke. Bolo nás tam vtedy 
viac, ktorí sme sa o neho báli a veľ-
mi sme mu chceli pomôcť.
Čo pre vás znamená krv?
,,Tekutina, ktorá má cenu života i 
cenu ľudskosti. Nedá sa ničím na-
hradiť, a aj keď je veľmi vzácna, 
nikdy by som za ňu neprijala ani 
cent."
Aké ste mali pocity pri preberaní 
zlatej Janského plakety?
,,Nie je to to, o čo mi išlo. Nepokla-
dám to zo svojej strany za hrdinstvo 
a celkovo nerada o tom hovorím. 
Ale veľmi sa mi páčila reakcia prí-
tomných pri úctyhodnom ocenení 
pána Ladislava Kováča, ktorý svoju 
krv daroval už stokrát."

Čo by ste si priali na záver?
,,Aby som bola ešte dlho zdravá a 
mohla pomáhať tým, ktorí to potre-
bujú. A zároveň, aby  ľudí v ohrození 
života a zdravia bolo čo najmenej."
Za rozhovor, ku ktorému som ne-
smierne skromnú Aničku Štefan-
kovú z Banského Studenca musela 
veľmi dlho prehovárať, s úctou ďa-
kujem. Janka Bernáthová

Cena života a ľudskosti
Na slovíčko s 30-násobnou darkyňou krvi a čerstvou držiteľkou zlatej 
Janského plakety, pani Annou Štefankovou 

Kam v BŠ a okolí? 
(5.12.-14.12.)

5.12. Mikulášske popoludnie
v Kaviarni Divná pani.
Príde Mikuláš, čertík Bertík a va-
riť sa bude aj punč. Vstupné: deti  
zdarma, dospelí  5 €, 16:00.
6.12. Vianoce v Galérii
Tvorivé dielničky od 9:00.
Vernisáž o 15:00.
Galéria J. Kollára. 
6.-7.12. Mikulášsky jarmok
na nám. Sv. Trojice 12:00-21:00. 
6.12. Mikulášska party 
Hrá DJ Jožo Bukňa a DJ Lukáš 
Švejkovský.
Pražovňa, 21:00.
6.12. Koncert: Sitňan
Meštianska krčma, 20:00, vstup 
1 €. 
6.12. Mikulášsky koncert: EA. 
Trotuar Cafe, 20:30.
7.12. Prezentácia knihy: Tem-
plári.  Kniha Milana Augustína. 
ZUŠ, 15:00.
7.12. Koncert slovenských a ma-
ďarských interpretov
Koncertná sála HUAJA, 17:00.
7.12. Koncert: Trio Fatal. 
Profesionálne hudobníčky zahra-
jú temperamentnú argentínsku 
hudbu.  Art Cafe, 20:30. 
9.12. Kolednícky koncert skupi-
ny Kaláka z Maďarska. Koncert 
maďarskej skupiny s hudobník-
mi zo Slovenska. Farský kostol, 
18:00.
12.12. Vianočné tvorivé dielne v 
Kaviarni Divná pani . Zdobenie 
medovníkov na vianočný strom-
ček. Vstup 3 €, od 17:00.  
13.-14.12. Štyavnycký vjanočný 
jarmok. Nádvorie Kammerhofu.
14.12. Svätoantonské vianočné 
trhy. Súťaž vo varení kapustnice 
10:00, Čaro zimy 11:00, 
Vyhodnotenie súťaže 13:00, 
Vianočné popoludnie so živým 
betlehemom 14:00.
14.12. Výstava fotografií: Šest-
násť koní. Vernisáž 15:00. Vý-
stava Vladimíra Nino Mulika 
potrvá do 27.12.
Trotuar Cafe 
14.12. Adventný koncert Ivany 
Mer. Kultúrne centrum, 19:00. 
14.12. Koncert: Darkness Posi-
tive Quintet. Mladá jazzová for-
mácia. 
Archanjel Caffe Bar, 20:00.
14.12. Koncert: Mišo Kaščák & 
Vydrapená bužírka punk sys-
tem
Art Cafe, 20:30. 

Región Banská Štiavnica         
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Švajčiarske mesto Hünenberg 
nadviazalo prvé kontakty s 
Banskou Štiavnicou v roku 
2001.

 Od tej doby sa uskutočnilo množ-
stvo bilaterálnych návštev a  spoloč-
ných podujatí. V malebnom meste 
nachádzajúcom sa v kantóne Zug 
zastrešuje tzv. štiavnické aktivity 
Spolok priateľov Banskej Štiavnice 
(ďalej Spolok), ktorý inicioval via-
ceré podporné aktivity pre inštitú-
cie nachádzajúce sa v našom meste. 
Z viacerých spomeňme zaslanie IT 
techniky a školského nábytku, ne-
malá podpora rekonštrukcie kalvá-
rie a iné. 
V roku 2013 boli vytvorené vý-
znamné kroky na založenie občian-
skeho združenia Spolok priateľov 
Hünenbergu v Banskej Štiavni-
ci. Zástupcovia novovzniknutého 
spolku M.Húšťavová, P.Balžanka a 
M.Pálka, absolvovali v dňoch 28.11 
až 1.12.2013 neformálnu návšte-
vu partnerského mesta Hünen-
berg.  Po odovzdaní listov a darče-
kov, ktoré poslali žiaci ZŠ J.Horáka 
partnerskej škole, srdečnom stret-
nutí  a obede s predstaviteľmi Mes-
ta, nasledovala prezentácia počas 
Vianočných trhov. Návštevníkov 

nesmierne zaujali výrobky umel-
kýň pôsobiacich v Banskej Štiav-
nici. Ida Slovákov, Liudmila Shipi-
lová, Andrea Galajdová a Zuzana 
Kovárová, ponúkli výrobky kúpou 
ktorých, ako aj dobrovoľným prí-
spevkom za medovníčky vyzdobe-
ných počas workshopov v ArtCafé, 
občania mesta Hünenberg prispe-
li na predvianočné aktivity pre deti 
zo sociálne odkázaných rodín. Vy-
zbieraná suma 250 eur pomôže 
spríjemniť Vianoce deťom, ktoré 
to najviac potrebujú. Naša návšte-
va by sa nemohla uskutočniť bez 
zanietenia a podpory pána Richar-

da Aeschlimanna, ktorý nielen ak-
tívne prispel k úspešnej prezentácii 
počas vianočných trhoch, ale zabez-
pečil aj naše ubytovanie vo svojom 
dome a domácnosti  pán Gajdoša, 
ktorému patrí tiež veľká vďaka. Ob-
rovská vďaka patrí aj ostatným čle-
nom Spolku, a to najmä pani Pau-
line Hruza a Maria Eberli, ktoré s 
nami odstáli 5 hodín v nesmiernej 
zime. Už teraz sa tešíme na spoloč-
né aktivity, ktoré budú pokračovať 
aj v roku 2014. Mesto Hünenberg 
totiž oslávi svoju 600-ročnicu.

Michal Pálka
 Spolok priateľov Hünenbergu 

Sú pred nami najkrajšie sviatky 
roka - Vianoce. Aby sme ich prežili s 
úžitkom, je potrebné sa na ne dobre 
pripraviť. Aj ten, kto neverí v Pána 
Boha, môže istým spôsobom slá-
viť Vianoce a mať z nich prospech. 
Ako sa teda máme na Vianoce pri-
praviť?
Nemusíme si ísť do banky zobrať 
spotrebný úver na darčeky, ani ne-
musíme robiť iné bláznivé veci. Po-
trebné je duchovne sa pripraviť na 
slávenie sviatkov narodenia Pána. K 
tomu nám slúži tzv. adventné obdo-
bie, ktoré trvá štyri týždne pred Via-
nocami. V tomto čase by sme mali 
spomaliť, stíšiť sa. Odložme preto 
nedôležité veci, ktoré nás len rozpty-
ľujú. Radšej si každý večer pohodlne 
sadnime do kresla, vezmime si Bibliu 
alebo nejakú dobrú kresťanskú kniž-
ku a čítajme. Potom premýšľajme, 
ako sa to týka nás osobne, čo nám 
Pán Boh dáva, čo od nás požadu-
je. Pokúsme sa napraviť vzťahy, kto-
ré sme pokazili, potešiť tých, ktorým 

iní ľudia krivdia, po-
vzbudiť tých, kto-
rí nevidia východis-
ko z ťažkej životnej 
situácie. Každý ve-
čer sa skláňajme k 
modlitbe a prihová-
rajme sa za týchto 
ľudí. Chvíle večer-
ného stíšenia sú len 
jedným z námetov, 
ako stráviť adventné obdobie. Také 
stíšenie však môžeme mať aj v inú 
dennú dobu. Môže to byť aj stíšenie 
celej rodiny, či dvoch dobrých priate-
ľov. Určite z toho vzíde veľa radosti a 
pokoja. 
Verím, že dobrý Pán Boh je s nami 
a chce nás tento rok ešte obdariť 
krásnym časom Adventu a Vianoc. 
On nám dá viac než tento svet so 
všetkými televíznymi reláciami, po-
čítačovými hrami a reklamnými po-
nukami. Poďme do ticha s Pánom 
Bohom! Tam budeme počuť spev an-
jelov z iného sveta, aj tlkot vlastného 

srdca a lepšie porozumieme, aká veľ-
ká vec sa to stala vtedy dávno v Betle-
heme. Tohtoročné Vianoce môžu byť 
pre nás a pre našich blízkych ozaj veľ-
kým potešením. Postupné zapaľova-
nie štyroch sviec na adventnom venci 
nám symbolizuje, že do nášho života 
prichádza svetlo od Boha, ktoré vy-
tláča sebectvo, závisť, hrubosť, bez-
nádej, ... Ach, ako veľmi to svetlo po-
trebujeme my osobne, aj naši blízki! 
Doprajme si skutočné Vianoce – plné 
zmierenia, pokoja a radosti v kruhu 
rodiny.;                   Róbert Mišových

evanjelický farár

Keď sa rozžiari adventný veniec a naše oči

Vianočné pozdravy z mesta Hünenberg

Zprava Richard Aeschlimann a Pauline Hruza foto Miriam Húšťavová

My, Štiavničania 
kniha o nás a pre nás
V piatok 29. novembra 2013 sa 
v posluchárni SPŠ S.Mikovín-
iho v Banskej Štiavnici uskutoč-
nila slávnostná rezentácia v po-
radí už štvrtej knihy zo série Ako 
sme tu žili od Vladimíra Bártu a 
kolektívu autorov, ktorí ju opäť 
obohatili o svoje spomienky a fo-
tografie. Podujatie ,,rozospieva-
li“ Majka Beňová a Fedor Kazan-
ský pesničkami našej mladosti. 
Po úvodných slovách moderáto-
rov Bibiany Stankovej a Petra Da-
náša privítal hostí na pôde býva-
lej Baníckej a Lesníckej akadémie 
riaditeľ SPŠ S.Mikovíniho, Ján 
Totkovič. Emotívne stretnutie po-
pretkávané ukážkami z diela, roz-
právaním autora, spevom a naj-
mä očakávaním na novú knihu o 
Štiavnici a Štiavničanoch, pocti-
li svojou prítomnosťou predstavi-
telia mesta, primátorka Nadežda 
Babiaková, viceprimátor Dušan 
Lukačko, poslanec MsZ Juraj Ča-
bák, riaditelia i bývalí absolventi 
štiavnických škôl, ale najmä rodá-
ci, pre ktorých sú knihy Vladimí-
ra Bártu pokladnicou spomienok 
na mladosť.Tromi orieškami zo 
stromu, ktorý si budeme pamä-
tať a chrániť ako slávny Šomodi-
ho orech, posypali prvý výtlačok 
knihy traja ,,krstní rodičia“, pani 
primátorka Nadežda Babiaková, 
jeden z piekopníkov fotografie a 
filmu v meste pán Ľudovít Dupal 
a dievčatko z titulnej fotky, dnes 
už pani Marta Lukáčová. Medzi 
mnohými obdarovanými v ten-
to deň bola aj výherkyňa súťaže 
Štiavnických novín p.Gregušová 
zo Sv. Antona, ktorej cenu doda-
točne odovzdá šéfredaktor Michal 
Kríž. Vydavateľstvo AB ART press 
s finančnou podporou Minister-
stva kultúry SR pripravilo mno-
hým Štiavničanom žijúcim doma 
i v zahraničí prekrásny vianočný 
darček. foto: L. Lužina J.B.
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Podarilo sa to docentke 
Dagmar Inštitorisovej v 
knihe rovnomenného názvu, 
ktorú napísala o jednom z 
najvýznamnejších drama-
tikov súčasnej slovenskej 
dramatickej kultúry, Karolovi 
Horákovi, štiavnickom 
rodákovi, ktorý bol nedávno 
vyhlásený za Osobnosť 
kultúry v Banskej Štiavnici pre 
rok 2013. 

Keď som neskôr listovala v najaktu-
álnejšom tohtoročnom zborníku z 
medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar“, ve-
novanom okrúhlemu životnému ju-
bileu prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. 
(1943), uvedomila som si ohromujúcu 
skutočnosť. Od čias Pavla Kyrmezera, 
ktorý bol vôbec prvým slovenským 
dramatikom a rovnako našim rodá-
kom spred takmer poltisícročia, ne-
mali sme tu významnejšej osobnosti, 
ktorá by sa s takým nasadením aktív-
ne venovala dramatickej tvorbe, vyso-
koškolskej pedagogickej činnosti, lite-
rárnej a divadelnej vede  a popri tom 
zostala verná svojmu rodnému mestu 
a svojej starej a chorej matke,  za kto-
rou týždeň čo týždeň chodí z Košíc. Aj 
v tom  sa odkrýva nielen jeho umelec-
ký, ale aj rýdzo ľudský profil. Nikdy sa 
neprestal hlásiť k nám, bývalým pria-
teľom, susedom, známym. No nielen 
v štiavnických podmienkach. Kniha 
dala priestor reminiscenciám jeho bý-
valých poslucháčov, kolegov, odbor-
níkov z oblasti literárnej, divadelnej a 
filmovej vedy, scenáristov, režisérov, 
dramaturgov, teda tým, ktorí prišli s 
ním do styku a mapujú jeho bohatý 

prínos pre slovenskú kultúru. Viacerí 
z nich ho hodnotia nielen ako výni-
močného autora, ale ako výnimočné-
ho človeka bez nánosu pýchy a nadra-
denosti. Takého ho poznám i ja a je mi 
cťou, že týchto pár riadkov môžem o 
ňom napísať  a podeliť sa o ne s vami, 
čitateľmi Štiavnických novín. 
Poznáme sa od mladosti. Jeho otec, 
tiež Karol, bol mojim učiteľom výtvar-
nej výchovy a dejepisu, mama, dnes 
už 96 ročná pani, učiteľka klavíra a 
akordeónu na Ľudovej škole umenia. 
Strýko a krstný otec v jednej osobe, 
bol známy slovenský spisovateľ, tiež 
Štiavničan, Jozef Horák. Umelecké 
dispozície mal teda geneticky predur-
čené. Nielenže ich zužitkoval, ale nad-
štandardne zhodnotil. Dostali prida-
nú hodnotu nevyčísliteľnej ceny. Na 
začiatku svojej umeleckej tvorby sa 
venoval próze a debutoval knihou Me-
dzivojnový muž (1966),  ktorá z ideo-
logických dôvodov nakoniec nevyšla. 
Neskôr pod názvom Dve prózy vyšli  z 
nej dve novely (1974), no ani táto sa 
nepozdávala politickej vrchnosti a tak 
bola zošrotovaná. Zachovali sa len tri 
exempláre, ktoré vlastní autor. Ďalšie 
desaťročia sa venuje dramatickej diva-
delnej, rozhlasovej i televíznej tvorbe 
s tematikou historickou i zo súčasnos-
ti. Od roku 1965 pôsobí ako pedagóg, 
v súčasnosti ako profesor a vedúci 
Katedry kulturológie Filozofickej fa-
kulty Prešovskej univerzity. Je zakla-
dateľom študentského divadelného 
festivalu Akademický Prešov, ktorý 
bez prerušenia trvá už 40 rokov. 
Jeho najznámejším prozaickým die-
lom, ktoré bolo aj sfilmované a nedáv-
no sme ho mohli vidieť aj my Štiavni-
čania v rámci premietania „Filmov z 

padláša“, je román Cukor. Vlani uply-
nulo 35 rokov odvtedy, ako ho napísal 
a 30 rokov, ako bol sfilmovaný. Málo-
kto vedel, že niektoré scény boli filmo-
vané aj v našom meste, hoci samotný 
dej sa odohráva na Gemeri a Horehro-
ní, no nakrúcalo sa hlavne na Záho-
rí. Prečo? Vraj z ekonomických dô-
vodov, prezradil. Na novembrovom 
premietaní v kine Akademik bol to-
tiž prítomný aj samotný autor, ktorý 
veľmi pútavo rozprával nielen o tom, 
ako román vznikol ale i tom, ako vzni-
kal aj jeho filmový scenár i ako sa film 
nakrúcal. Bolo to úžasné svieže a živé 
podanie, až mal človek pocit, že vtedy 
keď ich tvoril, mu stál za chrbtom.
Vymenovať všetky jeho dramatické 
práce, by bolo nad rozsah týchto no-
vín. Záujemcov odkazujem na Re-
gister tvorby Karola Horáka, ktorý je 
súčasťou knihy, uvedenej v nadpise 
tohto príspevku.  
Do ďalších rokov života poprajme Ka-
rolovi Horákovi veľa zdravia, tvorivej 
invencie a množstvo úspechov v jeho 
pestrej vedeckej i umeleckej činnosti.

Oľga Kuchtová

Čítanie v mysli dramatika Karola Horáka
Dá sa to vôbec? Veru áno.

Do rytmu života odrazu padla rana a 
za drahou bytosťou sa zatvorila brá-
na. Tibor Neuschwendtner nás opus-
til 8.6.2013. V najkratšom čase, keď 
túžil ešte dlho žiť a tešiť sa zo života. 
Celý aktívny život sa venoval drevár-
stvu, kde riadenie je predovšetkým 
práca s ľuďmi. Bol plný energie, nároč-
ný a dôsledný na seba aj na iných. Mal 
prirodzenú autoritu, dokázal ľudí mo-
tivovať, presvedčiť o svojej predstave 
tak, že ju nielen presadil, ale s ľuďmi 
aj spoločne naplnil. Cez vzájomný reš-
pekt a dôveru, ale aj situácie plné stre-
su, ktoré vedel pretaviť do pokoja. Ako 

špičkový manažér bol dlhé roky tlače-
ný do rozhodnutí, rizika, aktívnej prá-
ce. Po začiatkoch a pôsobení v Dre-
várskom podniku Galanta postavil a 
vybudoval Ister v Dunajskej Strede, z 
ktorého odišiel ako šéf, aby založil a 
vybudoval firmu, ktorú viedol a riadil 
nepretržite do veku 76 rokov. Bol vnú-
torne obzvlášť samostatný a suverén-
ny, vedel, akú firmu chce založiť. Keď 
sa rozhodol a chcel niečo, išiel za tým. 
S pokorou a profesionalitou neúnavne 
pracoval a tvoril. Vyrábal s cieľom: Len 
to najlepšie je dosť dobré, riadil s nalie-
haním nevzdávať sa. Rovnako dobre 

vládol i slovom, bol človek rozhovoru. 
Vedel a videl, čo iní nevedeli. Vlastné 
schopnosti a bohaté vnútorné zdro-
je boli hlavným dôvodom jeho úspe-
chu a výnimočnosti. Počas študent-
ských rokov v Banskej Štiavnici a na 
Technickej univerzite vo Zvolene pat-
ril medzi elitných plavcov mesta, hral 
vodné pólo, lyžoval. V trojboji pat-
ril medzi najlepších v štáte. Do kon-
ca života sa venoval fotografii, hudbe 
a vrátil sa na najkrajšie miesto na sve-
te, do malebného prostredia krásne-
ho mesta, k svojim. Bol jedným z nich 
Štiavničan. Irena Meňhartvá  

Prezentácia 
knihy
Srdečne Vás pozývame na pre-
zentáciu knihy Milana Augustí-
na TEMPLÁRI, ktorá sa uskutoč-
ní v rámci cyklu podujatí Banská 
Štiavnica v literatúre. Termín: 
7.12. 2013 (sobota) o 15:00 
hod., miesto: ZUŠ Banská Štiav-
nica. Na vašu účasť sa tešia autor a 
organizátori: Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom - Pra-
covisko Banská Štiavnica, Mesto 
Banská Štiavnica, Autorský klub 
literátov, hudobníkov a výtvarní-
kov v B.Štiavnici a Banskoštiav-
nicko-hodrušský banícky spolok 
v B.Štiavnici. Bližšie info: 0915 
819 989, e-mail: petrova@osveta-
ziar.sk.

Za Tiborom Neuschwendtnerom

Prosba
Prosím poctivého nálezcu ŠPZ BS 
684 AL, aby ju odovzdal na odd. 
MsPo v BŠ, príp. sa ozval na tel.č.: 
0905 122 905, odmena 20,-eur, 
Ďakujem!                        V. Vajsová

Oznam
Materské školy v čase vianoč-
ných prázdnin. Mesto Banská 
Štiavnica oznamuje, že v čase via-
nočných prázdnin (23.december 
2013 až 7.január 2014) zabezpečí 
výchovu a vzdelávanie detí  v MŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta,  Materská škola Ul.mierová č.2 
( Pod kalváriou). Prosíme rodičov, 
aby v prípade záujmu nahlásili  
dieťa riaditeľke svojej domovskej 
materskej školy, alebo priamo 
MŠ mierová 2: 045/6911551; 
0907612840, msmierova@ctr.sk 
najneskôr do 16.12.2013.
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Vynálezca vodostľpcového stroja

Konštruktér čerpacích gápľov

Jeden z najvýznamnejších 
profesorov Baníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici Jozef 
Schitko sa narodil v roku 1776 
v Tešíne. 

V roku 1809 bol vymenovaný za 
profesora banskoštiavnickej akadé-
mie na novozriadenú katedru logiky, 
matematiky a fyziky. Úlohou tejto 
katedry bolo v jednoročnom takzva-
nom filozofickom kurze doplniť ve-
domosti absolventov rozličných škôl, 
aby na Akadémii mohli úspešne štu-
dovať. Pred Schitkovým príchodom 
na Akadémiu sa matematika a fyzika 
vyučovali na nízkej teoretickej úrov-
ni. Prednášky J. Schitku znamenali v 
tomto smere zásadnú zmenu, preto-
že v rámci matematiky prednášal aj 
integrálny a diferenciálny počet.

Profesor Jozef Schitko, okrem vy-
učovania na Akadémii, sa snažil ba-
níctvu pomôcť aj prakticky pri rieše-
ní rozličných banských technických 
problémov. Pritom sa zameriaval 
najmä na banskoštiavnickú rudnú 
oblasť, ale pomáhal aj iným rudným 
revírom. V banskoštiavnickom rud-

nom revíre  profesor  Schitko do-
siahol veľké úspechy najmä vylep-
šením Hellových vodnostĺpcových 
čerpacích zariadení. Najprv sa te-
oreticky zaoberal hydrodynamic-
kými javmi v súvislosti s činnosťou 
vodnostĺpcových strojov. Teoretické 
vývody potom aplikoval na vlastné 
konštrukcie vodnostĺpcových čer-
pacích zariadení, ktoré postavil v 
nasledujúcich šachtách: v roku 1828 
v šachte Leopold v Štiavnických Ba-
niach, v roku 1830 v šachte Amália a 
v roku 1831 v šachte Ondrej v Ban-
skej Štiavnici, v roku 1833 v šach-
te Lill v Hodruši. J.Schitko  zo sta-
rých Hellových vodnostĺpcových 
čerpacích strojov zachoval len prin-
cíp tlaku vysokého vodného stĺpca. 
Konštrukčné detaily strojov výraz-
ne zdokonalil. Vrcholom jeho čin-
nosti v tomto smere bol vodnostĺp-
cový stroj na pohon stúp, ktorý dal 
postaviť v roku 1832 v závode Štôl-
na Juraj v Banskej Belej. Tento stroj 
vyvíjal točivý a nie posuvný pohyb, 
ako dovtedajšie vodnostĺpcové stro-
je. Vodnostĺpcový stroj s točivým 
pohybom J.Schitko navrhol využiť 

aj na zvislú šachtovú 
dopravu. Tento jeho 
návrh prakticky rea-
lizoval v rokoch 1841 
– 1843 Ján Adriáni v 
šachte Ondrej v Ban-
skej Štiavnici. Schit-
kove vodnostĺpcové 
stroje boli dokonalejšie 
ako obdobné zariadenia stavané v 
tom čase mimo habsburskej monar-
chie. Profesor J.Schitko sa teoreticky 
a prakticky zaoberal aj problémom 
vyrovnávania hmotnosti ťažných 
lán pri šachtovej doprave, ktorý bol 
v tom čase  už veľmi aktuálny pri hl-
bokých šachtách. Pre riešenie tohto 
problému, okrem už známych spô-
sobov,  v roku 1828 navrhol zaviesť 
takzvaný vyrovnávací vozík, ktorý 
mal byť lanom napojený na pomocný 
lanový bubon ťažného gápľa a pohy-
bovať sa mal po zakrívenej dráhe po-
vrchovej zvážnej. Vyrovnávací vozík 
mal pôsobiť ako protiváha v krajných 
polohách dvíhaných plných nádob v 
šachte. Takto sa mal značne odbre-
meniť konský pohon gápľov, čím  sa 
malo dosiahnuť jeho lepšie využi-

tie. Pokus s vyrovnávacím vozíkom 
sa mal uskutočniť na šachte Amália 
v Banskej Štiavnici, ktorá mala hĺb-
ku až 540 m. K realizácii tohto Schit-
kovho návrhu však pravdepodobne 
nedošlo. Pre potreby úpravníctva J. 
Schitko v roku 1824 vynašiel na ne-
pretržité hydraulické triedenie rud-
ného rmutu triediace žľaby, novšie 
nazývané prelievky, pri ktorých sa 
využíval princíp stúpajúceho vodné-
ho prúdu na nepretržitú gravitačnú 
úpravu. Prelievky mali nahradiť jed-
noduché žľaby s ručným vyberaním 
materiálu. Schitkove triediace žľaby v 
roku 1845 zdokonalil a prakticky vy-
užil inšpektor stúp banskoštiavnic-
kých erárnych baní Peter Rittinger. 
(pokračovanie nabudúce)

Eugen Kladivík

Vynikajúci banský technik 
erárnych baní v banskoštiav-
nickom rudnom revíre Matej 
Kornel Hell sa narodil v 
roku 1653 pravdepodobne v 
Kremnici. 

V roku 1693 už asi pôsobil v Ban-
skej Štiavnici. Bezprostrednou prí-
činou príchodu M.K.Hella do ban-
skoštiavnického revíru bola jeho 
snaha pomôcť erárnemu baníctvu v 
tomto revíre, ktoré sa nachádzalo v 
krízovom stave, lebo jeho banské pra-
coviská zatápala voda. Banská voda 
sa musela čerpať až ôsmimi konský-
mi gápľami, ktoré naraz poháňalo  96 
koní. Okrem toho pri čerpaní vody 
pracovalo vyše 800 robotníkov. Týž-
denné náklady na čerpanie vody boli 
okolo 5 000 zlatých. M.K.Hell už pred 
rokom 1693 predložil návrh na rie-
šenie tohto problému, ktorý spočí-
val vo vylepšení konských čerpacích 
gápľov. Prvú zdokonalenú konštruk-
ciu konského gápľa na pohon piesto-
vých čerpadiel M. K. Hell dokončil v 

roku 1695. Prehliadajúca komisia čer-
pací gápeľ charakterizovala výrokom: 
„Výkon chváli stroj a stroj chváli svoj-
ho majstra“. V roku 1698 boli už šty-
ri Hellove konštrukcie čerpacích gáp-
ľov namontované v šachtách Leopold 
a Špitaler v Štiavnických Baniach. V 
roku 1703 M.K.Hell prevzal funkciu 
hlavného strojného majstra v erár-
nom hlavnom banskom závode Hor-
ná Bíberova štôlňa. V tomto obdo-
bí pri čerpaní banských vôd ešte stále 
prevládala ľudská a zvieracia sila. Vod-
né kolesá ako motory čerpadiel sa ešte 
nemohli výraznejšie rozšíriť, pretože 
existujúce vodné nádrže v okolí Ban-
skej Štiavnice mali v tomto čase malý 
akumulačný objem. Preto sa M.K.He-
ll všemožne snažil najmä o zlepše-
nie najpoužívanejších konských čer-
pacích gápľov. Situácia sa však začala 
meniť od roku 1699. Dňa 6. septem-
bra toho roku sa Hlavný komorsko-
grófsky úrad v Banskej Štiavnici roz-
hodol, že na čerpanie stále väčšieho 
množstva banských vôd bude najúčel-
nejšie použiť vodnú silu. Následne pod 

vedením M.K.Hella prebehla oprava a 
zväčšovanie Spodnej vindšachtskej 
nádrže a nádrže Evička v Štiavnic-
kých Baniach, ako aj Hornej hodruš-
skej nádrže. V ďalšom období malo 
na banskoštiavnické baníctvo veľ-
mi negatívny dopad protihabsburské 
povstanie uhorského magnáta Fran-
tiška II. Rákócziho, ktorý v rokoch 
1703 – 1709 obsadil stredoslovenské 
banské mestá. Povstanie narušilo ťaž-
ký zápas banskoštiavnických baníkov 
s podzemnými vodami, čo sa prejavi-
lo zvýšeným zatápaním baní. F.Rákó-
czi si zatápanie baní a  tým klesajúce 
výnosy z nich vysvetľoval ako neo-
chotu Banskej Štiavnice podporovať 
povstanie. Preto dal svojmu generálo-
vi M.Bercsényimu príkaz zničiť povr-
chové banské zariadenia týchto baní. 
M.Bercsényi prišiel 26. februára 1707 
s vojskom na Vindšachtu, aby usku-
točnil tento príkaz. Vtedy mu M.K. 
Hell ukázal výkres svojho nového 
čerpacieho stroja, ktorý mal vyriešiť 
problém odvodnenia baní. M.Bercsé-
nyi potom bane ušetril a M.K.Hellovi 

nariadil, aby začal so stavbou nových 
čerpacích zariadení. M.K.Hell násled-
ne pod Bercsényiho patronátom  uvie-
dol do prevádzky čerpací konský gápeľ 
nad šachtou Magdaléna v Štiavnic-
kých Baniach, nazývaný aj „Bercsényi-
ho čerpadlo“. Podľa porady z 23. apríla 
1709 čerpací gápeľ fungoval dobre. Po 
odchode povstalcov z Banskej Štiavni-
ce boli bane znova vo veľmi zlom stave 
a na ich odvodnenie a rekonštrukciu 
bolo treba 200 000 až 300 000 zla-
tých. Preto Dvorská komora vo Viedni 
nariadila bane opustiť. M.K.Hell po-
žiadal o odloženie tohto nariadenia a 
získaný čas využil k vypracovaniu ná-
vrhu na odvodnenie baní. Na základe 
jeho návrhu boli v roku 1711 postave-
né dve vodné čerpacie kolesá na šach-
te Magdaléna v Štiavnických Baniach.
Pri týchto záchranách banskoštiav-

nických baní sa výrazne prejavili 
odborné kvality a osobné vlastnosti 
M.K.Hella, najmä odvaha a vytrva-
losť, ktoré  prispeli k ich udržaniu. 
(pokračovanie nabudúce)

Eugen Kladivík

Jozef Schitko (1.časť)

Matej Kornel Hell (1.časť)
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Slané bryndzové 
tyčinky
Potrebujeme:
250 g hladkej múky, 120 g masla, 
120 g bryndze, 1 vajce, štipka soli
1 lyžička kypriaceho prášku, 1 vaj-
ce na potretie , soľ a rasca na po-
sypanie
Postup:
Na dosku dáme hladkú múku, na-
sekáme do nej maslo, pridáme 
bryndzu, vajce, soľ, kypriaci prá-
šok a vypracujeme hladké cesto. 
Na pomúčenej doske cesto rozvaľ-
káme na hrúbku 5 mm, potrieme 
rozšľahaným vajcom a posypeme 
rascou aj soľou. Pomocou radielka 
nakrájame tenké tyčinky a rozlo-
žíme ich na plech vyložený papie-
rom na pečenie. Potom vložíme do 
rúry vyhriatej na 180 ºC a upečie-
me do ružova.           Dobrú chuť!

V dňoch 13. a 14. decembra 
sa naplní nádvorie Kammerhofu 
predvianočnou atmosférou, ktorú 
umocnia vône tradičných vianoč-
ných špecialít, originálne výrob-
ky šikovných remeselníkov a bo-
hatý kultúrny program. Nebudú 
chýbať Koledníci z MŠ Križovatka  
(13.12., piatok o 13:00 hod.), Ko-
ledníci z Katolíckej spojenej ško-
ly sv. F. Assiského (13.12., pia-
tok o 14:00 hod.),  Lucie (13.12., 
piatok o 15:00 hod.), Vianočné 
spevy žiakov Základnej umelec-
kej školy (13.12., piatok o 17:00 
hod.), Spevy a vianočné vinšovač-
ky detí z MŠ Nezábudka (14.12., 

sobota o 10:30 hod.), Živý bet-
lehem (14.12., sobota o 12:00 a 
13:00 hod.) a Oskar Rózsa a Zden-
ka Predná (14.12., sobota o 15:00 
hod.). Pre návštevníkov je pripra-
vená aj hra Putovanie s betlehem-
skou hviezdou po expozícii Baníc-
tvo na Slovensku - Kammerhof. 
Špeciálne pre Štiavničanov je v 
piatok 13.12. vstup do expozícií 
Berggericht-Mineralogická expo-
zícia a Galéria J. Kollára zdarma a 
to pri príležitosti 20.výročia zápi-
su Mesta Banská Štiavnica do Zo-
znamu UNESCO. Naše poďakova-
nie patrí pracovníkom SBM, ktorí 
sa podieľajú na organizovaní tohto 

podujatia, Mestu Banská Štiavnica 
a sponzorom: Mestské lesy Banská 
Štiavnica, Potraviny Ernek, Peká-
reň Anton Antol spol. s r. o., Tech-
nické služby m. p. Banská Štiavni-
ca, SimKor spol. s r. o., ALLCOM 
spol. s r. o., Hotel Topky, Penzi-
ón Kachelman,  Black M – Marián 
Čierny, Reštaurácia Gallery, Pen-
zión Na kopci, Slovenské parke-
ty spol. s r. o., IMO – elektro, SI-
BAcol spol. s r. o., RP Domácnosť 
M. Blahút, Perla – Branislav Peták, 
MEBR Banská Štiavnica. „Vjanoč-
ný kapor odkazuje, že budú aj 
krampampule... Prícte, neoba-
nujete!” Petra Páchniková

Pozvánka na Štyavnycký 
vjanočný jarmok v Kammerhofe
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici Vás srdečne pozýva na 
jubilejný 10. ročník tradičného „Štyavnyckého vjanočného jarmoku“.

23. novembra 2013 sa konala 
vo svätoantonskom kaštieli 
výročná schôdza Klubu 
autorov slovenskej poľov-
níckej literatúry a umenia, 
ktorý bol - pri Slovenskej 
poľovníckej komore, založený 
práve vo svätoantonskom 
kaštieli presne pred rokom – 
24. XI. 2012.

 Na schôdzi sa zišlo 30 autorov 
z celého Slovenska. Hostí z Čes-
komoravskej mysliveckej jedno-
ty zastupoval Dr. Oldřich Koudel-
ka - redaktor časopisu Myslivost. 
V barokovej kaštieľskej kaplnke 
autori i deti zo ZŠ vo Svätom An-
tone interpretovali práce členov 
klubu a hudobne program doplni-
li Stelka Beláková a Dianka Breč-
ková s gitarami. Zaspievali aj Pie-
seň o sv. Hubertovi, ktorá vznikla 
práve k našim Detským dňom sv. 
Huberta. Podujatie  sme už v are-
áli kaštieľa organizovali dvakrát 
– v júni 2012 a 2013. Pred oltá-
rom v kaplnke Nanebovzatia Pan-
ny Márie, bol počas programu 
umiestnený - už posvätený /10. 
XI. 2013/ obraz Videnie Svätého 
Huberta, ktorý dostalo naše mú-
zeum darom od akad. mal. Vác-

lava Nasvětila. Naše poďakova-
nie  patrí všetkým účinkujúcim, aj  
žiakom zo ZŠ vo Svätom Antone 
- Dianke Štefankovej, Dominike 
Fabianovej, Samkovi Santoriso-
vi, Maťkovi Javorskému, Boriso-
vi Buzalkovi a pani učiteľke Mgr. 
Sylvii Kollárovej, ktorí vzorne re-
prezentovali svoju školu pred ce-
lým Slovenskom. Na začiatku 
schôdze bola uvedená do života 
publikácia Príroda – svet detí 2. 
diel, v ktorej autor Štefan Palať-

ka sústredil literárne a výtvarné 
práce detí z krúžku mladých pria-
teľov poľovníctva v Leviciach. Na 
výročnej schôdzi bol zvolený nový 
výbor klubu a jeho predsedom sa 
stal Ing. Marián Šebo. V Múzeu 
vo Svätom Antone sme úprimne 
radi, že členovia klubu autorov sa 
schádzajú práve v našich priesto-
roch a aj v budúcnosti pripravuje-
me spoločne publikáciu i odborný 
seminár na tému poľovníckej kul-
túry.  Marian Číž

Klub autorov slovenskej 
poľovníckej literatúry a umenia

Členovia klubu na výročnej schôdzi  foto Tomáš Krivjanský

Mikulášsky jarmok
Občianske združenie Teplá-Žakýl 
pozýva všetkých priaznivcov ľu-
dových tradícii na folklórne popo-
ludnie, ktoré sa uskutoční v rámci 
Mikulášskeho jarmoku v Banskej 
Štiavnici na Námestí sv. Trojice 
dňa 7.12.2013 od 13:00 hod.
Predstaví sa Vám FS Podhorčan, 
FS Sitňan a Ľudová hudba Hron. 
Všetci ste srdečne vítaní. Poduja-
tie organizované za finančnej pod-
pory Mesta Banská Štiavnica.

Vianočné trhy
Obec Banský Studenec pozýva 
všetkých na Vianočné trhy, ktoré 
sa uskutočnia v sobotu 7.12.2013 
o 13:30 hod. pred Obecným úra-
dom, oblátky, dekoračné predme-
ty, sviečky, medovníky, rôzne vý-
robky, vianočné ozdoby
- občerstvenie - varené vínko, det-
ský punč, iné dobroty,...
-vystúpenie detí z obce so svojim 
programom
-príchod Mikuláša cca 16:00 hod
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Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu USB HUB, trič-
ko, magnetku a prívesok si vý-
herca môže vyzdvihnúť v predaj-
ni ALLCOM, Radničné nám. 11, 
B.Štiavnica. Správne znenie krí-
žovky z č.42/2013: „Kritika by 
mala byť jemná ako dážď, má ži-
viť rast človeka bez toho, aby po-
ničila jeho korene.“ Výhercom sa 
stáva Martin Maruniak, Uči-
teľská 8, Banská Štiavnica. Sr-
dečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráme o tovar podľa vlastného vý-
beru v hodnote 13,-€ v predaj-
ni Afashion - pánska a dámska 
móda, A. Kmeťa 14, pri soche 
Nácka v Banskej Štiavnici.
V tajničke sa ukrýva výrok: 
A., Nos naopak, poštová skratka, 
jazyk, technická atmosféra, popod,
B., Začiatok tajničky,
C., Radoslav, vzdelávala, ázijská 
krajina,    
D., Druh hríba, komunistická stra-
na ČR, temperamentný tanec,
E., Aha, dať do ruky, suchá tráva, 
F., Anna domácky, riekol, koniec 
tajničky,   

G., Ruský súhlas, africká rieka, ako, 
vystreľuje šípy, popevok,            
H., Časť atolónu, ruská rieka, ozn. 
áut Holandska a Rakúska, pípol čes-
ky,     
I., Koráb púšte, domáce zviera, 
francúzske mužské meno,
J., Snuje, upálený cukor, vzduch 
grécky,  
K., Obúva, stred slova zhášali, 
nahá,
L., Južné ovocie, ozn. vozidiel Ta-
lianska a Izraela, mesto v Nemec-
ku,
M., 3.časť tajničky.
1., Slovenská národná rada, 2.časť 
tajničky, ozn. áut Belgicka a Portu-
galska, 
2., Zn. oerstedu, žen. meno, takto, 
nočný podnik,   
3., Bola nezaujímavá, opak stará, 
stred slova tunel,      
4., Patriaca psovi, nástroj na píle-
nie, ťahaj za vlasy,   
5., Slovenská technická univerzita, 
české kabaretné divadlo, blaho,
6., Nech sa páči, vodivá látka, fran. 
starší herec so skratkou mena,      
7., Cudzie žen. meno, americký he-

rec zahynul mladý, pučia, 
8., Odolávaj, čadská krajina, luhalo,  
9., Čistiaci prostriedok, zoťala, ne-
chyť,         
10., Obdobie prvohôr, zväčšovacie 
sklo, klamal česky,        
11., Čisti praním, zaujmi ležiacu 

polohu, biografi, Olina,        
12., Obaja, sníval, preletenie,
13., Daniela, sťal, ázijská krajina, 
samohláska v slove Rím.
Pomôcky: Aalen, JMarais, IIL, Nla, 
salsa, hliva, Irán.    

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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6. - 7.12.2013
Mikulášsky jarmok 
už v piatok!
Nultý ročník podujatia 
Mikulášsky jarmok rozve-
selí Námestie sv. Trojice v 
dňoch 6. – 7. 12. 2013. 
Okrem malého trhu, na 
ktorom budeme môcť 
zakúpiť rôzne drobnosti 
pred blížiacimi sa sviat-
kami, nebudú chýbať 
zaujímavé kultúrne vy-
stúpenia či príchod Mi-
kuláša. Samozrejme si 
na svoju prídu aj milov-
níci dobrého jedla, či 
tradičných vianočných 
nápojov. Srdečne vás 
pozývame vychutnať si 
atmosféru začínajúceho 
adventu priamo v srdci 
mesta!
Program podujatia:
Piatok, 6.12. 2013
12:00 Otvorenie
13:00 – 18:00 tvorivé 
dielne pre deti v priesto-

roch ZUŠ
14:00 – 18:00 hry a sú-
ťaže s Erikom
14:30 vystúpenie ZUŠ I.
15:30 vystúpenie ZUŠ II.
16:30 príchod Mikulá-
ša a čerta, vystúpenie 
ZUŠ III., rozdávanie dar-
čekov
18:00 ĽH Jaroslava Haz-
lingera (vystúpenie za-
bezpečuje Lion´s Club) 
19:00 Sitňanka
21:00 ukončenie
Sobota, 7.12. 2013
12:00 Otvorenie
13:00 vystúpenie
 Podhorčan
14:00 vystúpenie
Štiavničan
15:00 vystúpenia 
Podhorčan
16:00 vystúpenie
 Sitňanka
17:30 vystúpenie Sitňan 
18:00 vystúpenie 
Štiavničan 
19:00 vystúpenie Sitňan 
21:00 ukončenie
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Nie každý bežný ,,smrteľník“ 
má možnosť a odvahu zostúpiť 
do tajomných priestorov baní, 
ktoré odjakživa priťahovali 
pozornosť svojím nerastným 
bohatstvom a po vzhliadnutí 
fotografií Ing. Lubomíra 
Lužinu  si dovolím povedať, aj 
nevšednou krásou. 

OZ fotoklub Blur, Banskoštiavnicko- 
hodrušský banícky spolok a Vinocen-
trum v Banskej Štiavnici pripravili 
27. novembra 2013 výstavu fotogra-
fií spojenú s premietaním  a zaují-
mavým rozprávaním o hodrušských 
hlbinách. Účastníci podujatia, rady 
ktorých rozšírila aj rakúska banícka 
delegácia, sa dozvedeli mnohé infor-
mácie o baníctve, histórii, zvyškoch 
podzemnej architektúry, tajomných 
artefaktoch, kvapľoch i netopieroch, 
ale aj o nadšení a obetavosti tímu fo-
tografov a osvetľovačov, ktorí nám 
tieto úchvatné pohľady doslova vy-
niesli na povrch.  ,,Začali sme s tým 
zhruba pred štyrmi rokmi. Takéto zá-
bery by nevznikli bez mojich kamará-
tov sprievodcov a osvetľovačov, kto-
rí mi ochotne pomáhali a pomocou 
bleskov celý priestor vymaľovávali 
svetlom, aby bolo dobre vidieť celko-

vú impozantnosť, ale i jednotlivé de-
taily. Hľadali sme nové možnosti. Pre 
porovnanie bolo veľmi dôležité sta-
noviť mierku, kde nám zase poslúžili 
,,figuranti.“ komentoval priebeh fote-
nia Lubko Lužina. Bohatý obrazový 
materiál so zaujímavým odborným 
výkladom  predsedu Banskoštiavnic-
ko- hodrušského baníckeho spolku 
Ing. Richarda Kaňu, prebúdzali zmie-
šané pocity obdivu, rešpektu a úcty k 
práci mnohých generácií baníkov. Ale 
aj k výkonom tímu fotografov, ktorí  
po niekoľkých úspešných výstavách 
zdokumentovali výsledky svojej prá-
ce aj v knihách Hodruša v zemi baní-

kov (2011) a  Hodrušské hlbiny- pod-
zemný svet baníkov, od autorského 
kolektívu v zložení: Richard Kaňa, 
Karsten Ivan, Lubo Lužina, Albert 
Russ, Karol Šmehil, Martin Přibil. 
Nová kniha bola verejnosti predsta-
vená 7. júna 2013 na pôde Slovenské-
ho technického múzea v Košiciach a  
2.júla 2013 v priestoroch bane Stará 
štôlňa všetkých svätých v Hodruši.
Milovníci kvalitního vína, fotografií 
a  nevšedných krás podzemia si prídu 
na svoje v priestoroch Vinocentra na 
Kammerhofskej 2, kde výstava potr-
vá minimálne do konca roka.

 Janka Bernáthová

Hodrušské hlbiny

Účastníci premietania fotografií vo Vinocentre  foto Martin Lutonský

Keď som si prečítala na 
internete oznam, že 30.11.2013 
sa v Kultúrnom centre v 
B.Štiavnici koná burza nepo-
trebných vecí ako darček 
alebo výmena na oplátku 
iným ľuďom, potešilo ma to. 

Veď, kto by nechcel prevetrať svo-
je šatníky s oblečením alebo sa zba-
viť iných, ešte použiteľných vecí vo 
svojej domácnosti, ktoré až tak ne-
potrebuje a iným by ešte poslúžili. 
Ako náhle som vkročila do Kultúrne-
ho centra, pochopila som, že tu pôjde 
o niečo viac ako iba o jednoduchý bar-
ter - výmena tovaru za tovar. Prvé, čo 
ma prekvapilo, bolo ovzdušie rodin-
nej atmosféry, vzájomnej pohody, ne-
formálnych rozpráv, pobehujúce deti 
a príjemná hudba. Každý zložený na 
svojom kúsku stola či stoličky, svo-
je veci naaranžované podľa vlastné-
ho vkusu. Našla som si teda aj ja svoj 
kútik a keďže sa mi myšlienka celé-
ho podujatia veľmi páčila, s cieľom 
dozvedieť sa čo najviac, oslovila som 

hlavné organizátorky celého poduja-
tia. Rozhovor s nimi mi otvoril trochu 
iný pohľad na celú burzu pod názvom 
„Zóna bez peňazí“. Podujatie vznik-
lo ako jedna z mnohých aktivít or-
ganizácie Projekt Život, ktorá toto 
podujatie organizovala v ten istý deň 
v ďalších 50-ich mestách po celom 
Slovensku. Líder projektu nakontak-
toval architektku a výtvarníčku Zuza-
nu Gabrišovú, ktorá s pomocou Lucie 
Hasbach z občianskeho združenia La-
boratórium sociálnej transformácie 
BS a ďalšími nadšencami z komunity, 
dala dokopy celú už spomínanú burzu 
bez prítomnosti peňazí. Ako som zis-
tila, nešlo len o čistý predvianočný al-
truizmus, ale najmä o prehĺbenie vä-
zieb medzi ľuďmi, ktorí sa podujatia 
zúčastnili. Ide o ich vzájomné prepoje-
nie, spoznávanie sa, zdieľanie myšlie-
nok a spoločného času. Jedným zo zá-
merov podujatia bolo vytvoriť aj isté 
prepojenie komunity z centra mesta 
smerom k ostatným mestským čas-
tiam, ako sú napr. Drieňová, Križo-
vatka, Povrazník a pod. Organizátor-

ky by v budúcnosti privítali hlavne 
účasť ľudí z týchto lokalít na spoločne 
organizovaných podujatiach. Či to už 
budú klasické burzy vecí, ale aj iné kul-
túrne, či vzdelávacie aktivity. Veď ako 
obidve aktivistky podotkli, ony sa-
motné sa do B.Štiavnice  prisťahovali 
a toto mesto považujú za krásne, pre-
to vytvárajú nové aktivity a podujatia, 
ktoré by vniesli život do mesta, v kto-
rom je ešte veľa nevyužitého poten-
ciálu. Vytváranie spoločných aktivít 
a zdieľanie skúseností na podobných 
podujatiach by mohlo viesť k prepá-
janiu ľudí, rozširovaniu ich možností 
a vzniku nových činností, na ktorých 
by sa mohli podieľať mnohí občania z 
rôznych častí B.Štiavnice a jej blízke-
ho okolia.  Možno by sme mohli začať 
tým, že si budeme viac všímať ozna-
my o podujatiach a aktivitách v centre 
mesta, rozprávať sa a občas sa možno 
len tak pre radosť prejdeme po centre 
mesta a pri šálke kávy v niektorých z 
kaviarní sa stretneme s priateľmi. 
Špecifikom podujatia bolo aj to, že 
každý účastník pobudol na burze dlh-

ší čas a tým mohol  komunikovať a 
spoznávať nových ľudí. Tí, ktorým sa 
nepodarilo všetky veci podarovať ale-
bo vymeniť, mohli ich odovzdať orga-
nizátorom, ktorí ich posunuli ďalej na 
charitatívne účely. Súčasťou príjem-
ného programu boli aj sprievodné ak-
cie. Čajovňa Klopačka s tradičným ča-
jovým rituálom a ochutnávkou čajov, 
deti zo ZUŠ v B. Štiavnici pod vedením 
S. Hrivnákovej so svojimi obrázkami, 
atmosféru príjemne dopĺňal gitaro-
vý koncert dua P.Kružlic a D.Klimko, 
pre deti boli pripravené tvorivé dielne 
s výrobou netradičných vianočných 
ozdôb. Organizátori ďakujú všetkým 
ľuďom, ktorí sa do podujatia zapojili 
či už ako darujúci alebo obdarovaní a 
tiež Mestu B.Štiavnica za ústretovosť, 
bezplatné poskytnutie priestorov a 
potrebného zázemia.
A že sú to ľudia činorodí, svedčí aj fakt, 
že všetkých občanov pozývajú na ďal-
šie svoje aktivity, o ktorých vás budú 
informovať či už na stránkach lokál-
nych novín, alebo letákmi a plagátmi. 

Daniela Sokolovičová

Zóna bez peňazí, zóna nových kontaktov 

Čo nás čaká? Originálne banícke 
betlehemy a atmosféra vianočnej 
obývačky štiavnických mešťanov. 
Nakukneme i do pôvabnej baníc-
kej chalupy, vyrobíme vlastný pa-
pierový betlehem, podľa tajného 
receptu upečieme štiavnické me-
dovníky a voňavé oplátky, uvarí-
me punč. 
Kedy? Začíname 6.12. 2013 už 
od. 9.00 hod. tvorivými dielňami, 
program vyvrcholí o 15.00 hod. 
vernisážou výstavy „Vianoce v ga-
lérii“. 
Kde? V banskoštiavnickej galérii 
Jozefa Kollára na Námestí sv. Tro-
jice 8. 
Výstavu pripravilo Slovenské ban-
ské múzeum v spolupráci s Mes-
tom Banská Štiavnica. Všetkých 
Štiavničanov i návštevníkov mes-
ta srdečne pozývame. Príďte si 
vychutnať magickú atmosféru 
Vianoc tak, ako ju prežívali naši 
predkovia. Výstava bude otvorená 
aj počas vianočných sviatkov až 
do 31.1.2014. Bližšie informácie o 
otváracích hodinách na www.mu-
zeumbs.sk, galeria@muzeumbs.
sk, 045/6949653.

Iveta Chovanová

Vianoce v galérii
pozvánka na výstavu 
a tvorivé dielne
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Neuveriteľné ako ten čas beží 
a otáča kolesami rokov.

 Pravidelne a neúprosne. V lete tohto 
roku bolo tomu presne 40 rokov, čo 
vtedajší futbalisti obetavo a s patrič-
nou hrdosťou hájili farby nášho his-
torického mesta a odohrali úspešne 
1.ročník medzi elitou banskobys-
trického kraja. V tom čase k nemu 
patril aj žilinský kraj, čiže v súťaži 
hralo najlepších 16 mužstiev z teraj-
ších krajov Banská Bystrica a Žilina. 
Roky 1969 – 1973 patria k jednej z 
najslávnejších ér banskoštiavnic-
kého futbalu, keď futbalisti spolu s 
fanúšikmi sa tešili z trojnásobného 
postupu do vyšších súťaží.

 Futbalisti hrali pod hlavičkou „FO 
Slovan“ a jeho predsedom bol naslo-
vovzatý futbalový odborník a záro-
veň nadšenec p.Miroslav Kováčik, 
dlhoročný predseda Mestského ná-
rodného výboru. Najobľúbenejšie 
farby dresov žlto-červené sme zdedi-
li po našich predchodcoch zo ŠAC-u. 
Zápasy sa vtedy ešte hrávali na sta-
rom škvárovom ihrisku „Na Maje-
ri“ pri Bryndziarni. Divácka kulisa sa 
zvyšovala úmerne s postupmi, z po-
čiatočných 500 na 800, 1000, 1500 
a najpríťažlivejšie duely sledova-
lo okolo 2100 divákov, čiže štvrtina 
obyvateľov mesta. V lete roku 1973 
sa slávnostne otváral nový futbalo-
vý štadión, konečne s peknou tráv-
natou plochou, na zveľadení ktorej  
odpracovali mnoho brigádnických 
hodín samotní hráči. Úvodným sú-
perom nebol nikto iný ako mužstvo 
zo stovežatej Prahy, slávny ligový 
Bohemians Praha na čele s fenome-
nálnym Antonínom Panenkom. Vý-
sledok zápasu bol 1:3 a za krásneho 
počasia sa mu prizeralo 4000 divá-
kov. Pre zaujímavosť i pripomenutie 
spomeniem niekoľko mien hráčov, 
ktorí tu vyrastali v skromných pod-
mienkach pri dodržiavaní celoročné-
ho tréningového a zápasového cyklu 
a pri plnom nasadení: Profesor Jozef 
Schingler (stopér) ihneď po ukonče-
ní zápasu s Bohemiansom Praha do-
stal od trénera Pražanov Mirka Mu-
sila konkrétnu ponuku na prestup 
do Prahy. Miky Auxt (predstopér) 
po odohratí zápasu s ligovou Žilinou 
mal eminentný záujem o jeho služ-
by tréner Žiliny legendárny brankár 
Dodo Reiman. Ani jeden neprestú-
pil z osobných dôvodov. Paľo Varchal 
(obranca) mal posilniť ligovú Nitru, 

no pre predchádzajúci úraz v bani 
nezniesol také zaťaženie. Berco Ší-
poš v r. 1970 prestúpil do II.ligového 
Žiaru/Hr. Igor Školík (stredný útoč-
ník) a kapitán mužstva prišiel k nám 
z ligového Trenčína. Predtým hral v 
Dukle Praha a Dukle Tábor. Spolu s 
Dr. Milanom Ernekom (obranca) zá-
stupcom kapitána, Lacom Kuchtom, 
Kamilom Chovanom, Stanom Opie-
lom, Pipom Čengerom, Mariánom 
Švidroňom, Dušanom Horákom do-
kázali celý kolektív strhnúť k najlep-
ším výkonom a najvyššiemu nasade-
niu v zápasoch. Tak tomu bolo aj na 
tréningoch, ale i počas zimných sú-
stredení na Počúvadle, kde o.i. beža-
li a súťažili s 9 kg pieskovými vestami 
až na vrchol Sitna. Každý bez výnim-
ky šiel na doraz. Do tohto kádra ešte 
patrili: Dušan Venglár, vynikajúci 
brankár, MUDr. Ľudovít Lacko, Ma-
rián Sokol, Tóno Štrba, Vlado Ková-
čik, Marián Palášthy, neskôr Jožo 
Bačík. Na tú dobu veľkým progre-
som bola skutočnosť, že vo funkcii 
maséra mužstva začal pracovať člen 
výboru FO Jozef Osvald, ktorý ve-
ľakrát vedel „uvoľniť“ napätú zápa-
sovú atmosféru v kabíne dobrými 
náckovskými vtipmi. Výborným spo-
ločníkom a kolegom vo vedení a or-
ganizácii činnosti bol nezabudnuteľ-
ný Miki Lamper, dlhoročný vedúci 
mužstva. Z mladšej generácie sa pre-
sadzoval veľmi talentovaný brankár 
Tónko Zicho, žiaľ ťažký úraz predčas-
ne ukončil jeho sľubne sa vyvíjajúcu 
kariéru. Marián Chovan prestúpil od 
nás do ligového dorastu Interu Brati-
slava a potom ako dospelý pokračo-
val v II.ligovom Martine. Pokiaľ som 

na niekoho zabudol, prepáčte, i pa-
mäť je už staršia a slabšia... a žiaľ aj 
osud tak zariadil, že mnohí spomína-
ní nie sú medzi nami. Pevne verím, 
že kopú „I. nebíčkovú ligu“. Aj po 40-
tich rokoch rád a s hrdosťou spomí-
nam na jednu z krásnych etáp štiav-
nického futbalu. Spoznal som veľmi 
dobrých hráčov, výborných a skrom-
ných ľudí, ktorí nezištne odovzda-
li všetky svoje schopnosti a sily pre 
vzornú reprezentáciu mesta Banská 
Štiavnica, svojho oddielu a seba. Bol 
to výsledok tvrdej a uvedomelej prá-
ce a nadšenia tohto kolektívu, tiež 
ľudí, ktorí okolo futbalu pracovali a 
samozrejme aj skvelých fanúšikov v 
časoch, keď celé mesto žilo futbalom 
a vytváralo jednu veľkú futbalovú ro-
dinu. Je mi cťou a som šťastný, že i 
v týchto dňoch sa môžem ešte stret-
núť a pozdraviť sa s niektorými veli-
kánmi štiavnického športu, športo-
vými gentlemanmi, ako s p. MUDr. 
Filom Daningerom, majstrom špor-
tu a bývalým futbalovým brankárom 
miestneho ŠAC-u a brankárom vod-
ných pólistov prvoligovej Slávie Bra-
tislava a Československa, p. Šaňom 
Cabaníkom, futbalovým a hokejo-
vým virtuózom a trénerom, p. Ing. 
Jánom Šemodom, futbalistom ligo-
vých Košíc, ale aj B.Štiavnice, tréne-
rom, so športovými priateľmi Jan-
čim Valentíkom, Jožom Osvaldom, 
Jožom Bačíkom, Jožom Šedivým, 
Jarom Fančovičom a ďalšími. Pria-
telia, vek nás poznačil, ale nezabud-
nuteľné spomienky na prežité roky a 
kamarátstvo zostali v nás navždy. 

Ivan Madara,
 vtedajší tréner a hráč                        

40.výročie od pamätných postupov 
banskoštiavnických futbalistov 4. kolo

V štvrtom kole sme privítali Ri-
mavskú Sobotu, ktorá však priš-
la v slabšej zostave. Keďže aj naše 
družstvo nastúpilo až s piatimi ná-
hradníkmi, bol zápas vyrovnaný a 
rozhodli až posledné dve partie.
V piatom kole cestujeme do Čebo-
viec, ktoré sa v domácom prostre-
dí posilňujú o dvoch silných ma-
ďarských šachistov a sú tak veľmi 
nebezpečné.
Opevnenie Banská Štiavnica - 
PŠK Rimavská Sobota  5:3
Za Banskú Štiavnicu vyhrali Kole-
da, Hudec, Zicho, Jancsy a Rendla
Slovan Nová Baňa - ŠK Garde CVČ 
Detva A  4,5:3,5, ŠK MsL Kremni-
ca - ŠK Garde CVČ Detva B  7,5:0,5, 
ŠK Vinica - ŠK Čebovce B  5:3
ŠO Podbrezová - FTC Fiľakovo B  
5:3, ŠK Orlová Pohorelá - Slo-
van Sliač  3:5, ŠK Podpoľanie 
Detva - ŠK Veža Banská Bystri-
ca B  5,5:2,5, ŠK B6 Lučenec - ŠK 
TH Junior Banská Bystrica CVČ  
4,5:3,5, Slovan Hrnčiarske Zalu-
žany - ŠK Slovan Modrý Kameň  
6,5:1,5 Standa Kuchyňa

III. liga v šachu 
- skupina C2

Víťazstvo LN TRADE
5. liga v stolnom tenise

Po dvoch tesných prehrách v po-
mere 8:10, zabodovalo družstvo 
LN TRADE konečne naplno. Na 
stoloch druhého mužstva tabuľ-
ky Vyhne „B“, zvíťazilo po bojov-
nom výkone v pomere 11:7. Veľ-
mi dobrý výkon podal Marko, 
ktorý získal 4 body a bodoval aj vo 
štvorhre. Štvorhry sa ukázali roz-
hodujúcim jazýčkom na váhach aj 
teraz. LN TRADE vyhral obidve, 
čo rozhodujúcou mierou prispelo 
k víťazstvu.
Jesennú časť súťaže ukončí druž-
stvo LN TRADE opäť na stoloch 
súpera, tentoraz sa stretne so sú-
perom Vyhne „C“
Vyhne „B“ – LN TRADE 7:11
Body za LN TRADE: štvorhry: Se-
dilek-Prokaj, Marko-Buzalka
dvojhry: Marko 4, Buzalka 3, Sedi-
lek 2 Ján Sedilek

Stojaci zľava: Ernek M., Lovčičan A. - podpredseda FO Pastier Ľ., Ho-
rák D., Školík I., Schingler J., Opiela S., Švidroň M., Štrba A., Palášthy 
K., Auxt M. Sediaci zľava: Kuchta L., Hanzen J., Madara J. - tréner, 
Venglár D., Lamper M., Chovan K., Lacko Ľ. foto archív autora

Čriepok

„Aj bezočiví majú oči.“ 
Ján Petrík
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služby

inzercia

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

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

Predám 3-izbový byt na Drieňovej,  �
cena 26 000,-€, tel.č.: 0903 271 161

Kníhkupectvo vás pozýva na  �
predvianočný nákup. V ponuke 
máme: knihy (novinky, detské, kri-
mi...), kelendáre, pohľadnice, puzz-
le. Nájdete nás v meste oproti Oran-
gu. Tel.č.: 045/6922463 

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

Pôžičky pre dôchodcov, neza- �
mestnaných, matky na materskej 
dovolenke, dievčatá od 18 rokov, 
peniaze v hotovosti do niekoľkých 
hodín, tel.č.: 0911 343 292

Pôžičky pre všetkých, tel.č.:  �

Dovoz dreva – suché štiepané, pa- �
lety, brikety, dovoz zo stavebnín, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 
121 901

Predám chladničku, práčku zn.  �
BEKO, tel.č.: 0944 225 470

Predám lúpané orechové jadrá,  �
tel.č.: 0919 120 616

Predám šteniatka nemeckej dogy  �
- modrá bez papierov. Odber mož-
ný ihneď. Cena: 220,-€, tel.č.: 0908 
906 310

reality

práca
Hľadám kuchára (-ku) aj dôchod- �

kyňu, čašníka (-čku) do zariadenia na 
Počúvadlianske jazero, bližšie info na 
tel.č.: 0915 830 678

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0918 315 272
Poskytujeme pôžičky pre zamest- �

naných, nezamestnaných, matky 
na materskej dovolenke, v hotovos-
ti aj v sobotu a v nedeľu, volajte na 
tel.č.: 0902 304 998

Prenajmem a zapožičiam malé  �
stavebné náradie. Bližšie info na 
tel.č.: 0903 970 549


