
Štyavnycký vjanočný jarmok
Pestrý program pobavil a zároveň zahrial 
všetkých návštevníkov tohtoročného 
vianočného jarmoku. str.3

Nocľaháreň pre bezdomovcov
Od 15. decembra bude v budove plavárne otvorená 
nocľaháreň pre bezdomovcov. Viac o prevádzke nám 
prezradil konateľ Bytovej správy Pavel Bačík.  str.7
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INZERCIA

Vo štvrtok 22. decembra 2011 
navštívi naše mesto podpred-
seda NR SR Róbert Fico. 

O 10:00 hod. ho prijme primátor-
ka nášho mesta v banskoštiavnickej 
radnici. 

O 11:00 hod. sa uskutoční sláv-
nostný ceremoniál odovzdania 
čestného občianstva mesta Banská 
Štiavnica podpredsedovi NR SR. 

Po tomto slávnostnom ceremoniá-
li sa podpredseda NR SR prejde Ná-
mestím sv. Trojice a následne po uli-
ciach nášho mesta. 

Vážení spoluobčania, dovoľu-
jem si vás pozvať na toto slávnostné 
podujatie v Rytierskej sále Starého 
zámku v tento slávnostný deň pre 
naše mesto. 

Mgr. Nadežda Babiaková 
primátorka mesta

Róbert Fico si prevezme čestné občianstvo mesta

Podpredseda NR SR 
navštívi Štiavnicu 

Primátorka Mesta Banská 
Štiavnica vás srdečne 
pozýva na vianočný program 
Oslávme Vianoce spolu.

22. decembra 2011 o 15:00 v Kul-
túrnom centre, Kammerhofská 1 
vystúpia: Zborík Základnej ume-
leckej školy, Texasky, deti z MŠ 1. 
Mája, Stanislav Bartko, Debná-
rovci a Kminiakovci.
Využite posledné chvíle v predvia-
nočnom čase a nalaďte sa s nami 
na najkrajšie sviatky v roku!
Viac informácií na www.banskas-
tiavnica.sk, kultura@banskastiav-
nica.sk, ic@banskastiavnica.sk. 
Vstup voľný!

Tak ako za oknom 
sniežik padá, 
nech do vášho srdiečka 
šťastie sadá, 
zabudnite na bolesť 
a starosti
a prežite Vianoce i nový rok 
v láske a radosti.

Oslávme 
Vianoce spolu

Dňa 1. decembra 2011 vstúpil 
so účinnosti zákon o podpore 
CR a už 5. decembra 2011 
bola založená OOCR Región 
Štiavnica. 

Historicky prvú OOCR na Slo-
vensku založilo spolu 13 obcí 
(Baďan, Banská Belá, Banská 
Štiavnica, Banský Studenec, Hod-
ruša-Hámre, Ilija, Močiar, Počúva-
dlo, Podhorie, Prenčov, Svätý An-
ton, Štiavnické Bane a Vyhne) a 37 

subjektov cestovného ruchu (uby-
tovatelia, kaviarne, múzeá, ne-
ziskové organizácie a pod.). Regi-
ón Banská Štiavnica vznikol ako 
profesionálna agentúra pre rozvoj 
cestovného ruchu na území Štiav-
nických vrchov. Predsedom pred-
stavenstva sa stala p. Mgr. Nadež-
da Babiaková, primátorka mesta, 
podpredsedom Ing. Adrián Švec, 
riaditeľ hotela Sitno vo Vyhniach, 
členmi predstavenstva sú p. Jozef 
Baranyai, starosta obce Sv. Anton, 

p. Vladimír Bevelaqua, starosta 
obce Vyhne, p. Ing. Darina Kaníko-
vá, riaditeľka hotela Grand Matej a 
p. Ing. Michaela Makovínyová, ria-
diteľka hotela TOPKY. Predsedom 
dozornej rady je p. Ľudmila Blaš-
ková a podpredsedom p. Brani-
slav Babirád, starosta obce Banská 
Belá. Výkonným riaditeľom sa stal 
Igor Kuhn. Organizácia bude mať 
v roku 2012 dvoch zamestnancov 
a bude pracovať s rozpočtom cca 
40 tis. eur.  �3.str.

Prvá Oblastná organizácia cestovného ruchu na Slovensku je u nás

Založenie OOCR

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

áreň prNocľaháháN
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Plaváreň
Prečo sa na plavárni od Nového 
roku idú meniť zase otváracie ho-
diny, keď kúriť sa musí aj v doo-
bedňajších hodinách? Na všetko 
iné sa peniaze nájdu, ale na plavá-
reň nie! Je to hanba, že zabúdate 
na dôchodcov!

nespokojní dôchodcovia

Odpoveď: Náklady na prevádzku v 
doobedňajších hodinách sú tvore-
né aj mzdou personálu, ktorý musí 
byť zákazníkom k dispozícii. Otvá-
racie hodiny plavárne boli zmenené 
začiatkom roku 2011 tak, že neboli 
v súlade s rozpočtom, s ktorým pla-
váreň v tomto roku hospodárila, zá-
kazníci nevyužívali tieto služby tak, 

ako sa asi očakávalo a asi sa nena-
plnili očakávania úspor po rekon-
štrukcii budovy plavárne. Bytová 
správa hľadala možnosti ako udržať 
služby plavárne v priebehu celého 
roka. Po vyhodnotení úprav otvá-
racích hodín v septembri je jasné, 
že nedokážeme za príspevok mesta 
udržať otváracie hodiny v súčasnom 
množstve. Vzhľadom na navrhnutý 
príspevok v rozpočte mesta na rok 
2012 na prevádzku plavárne a pred-
pokladaný počet platiacich zákaz-
níkov sme museli otváracie hodiny 
obmedziť. Dovolím si pripomenúť 
otváracie hodiny v nedávnej minu-
losti od 14:00 a počet mesiacov pre-
vádzky niekedy aj od októbra do za-
čiatku mája.  Pavol Bačík

Odpovedáme 
občanom... 12. decembra

Uskutočnili sa pracovné roko- 
vania na Ministerstve kultúry 
SR a na Ministerstve práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR v Bra-
tislave. 
Účasť na stretnutí s občan- 
mi – obyvateľmi Križovatky v 
priestoroch ZŠ J. Horáka.

13. decembra
Stretnutie so zamestnanca- 
mi Technických služieb, m. p., 
Banská Štiavnica.
Príprava materiálov pre mest- 
ské zastupiteľstvo. 
Účasť na stretnutí s občanmi –  
obyvateľmi miestnych častí Sit-
nianska a Štefultov.

14. decembra
Pracovné rokovanie v Banskej  
Bystrici.
Stretnutie s opatrovateľkami.  
Práca v meste, individuálne  
pracovné stretnutia. 

15. decembra
Zasadnutie mestského zastu- 
piteľstva. 

16. decembra
Príprava podkladov pre rozpo- 
čet mesta.
Práca v meste, individuálne  
stretnutia s občanmi. 

Andrea Benediktyová 

Preverenie oznámenia 
Dňa 4. decembra 2011 o 19:30 

na základe požiadania OO PZ 
Banská Štiavnica Mestská polí-
cia vykonala preverenie oznáme-
nia vo veci porušovania verejné-
ho poriadku na Ul. L. Svobodu. 
Na mieste boli zistené osoby B.F., 
T.Š. a L.S., ktoré svojím správa-
ním porušovali verejný poriadok. 
Na výzvu, aby upustili od svoj-
ho konania, nereagovali, pokra-
čovali v protiprávnom konaní, a 
preto boli použité donucovacie 
prostriedky a priestupok bol za-
dokumentovaný. Následne bolo 
vyrozumené OO PZ v Banskej 
Štiavnici, ktorým bola vec odo-
vzdaná k realizácii, nakoľko pr-
votné oznámenie bolo prijaté 
Obvodným oddelením PZ Ban-
ská Štiavnica. 

Nepovolená skládka odpadu 
Dňa 7. decembra 2011 o 15:56 

v Banskej Štiavnici na Ul. D. Li-
charda hliadka Mestskej polície 
zistila, že sa tu nachádza nepovo-
lená skládka odpadu. Príslušní-
ci MsPo vykonali preverenie veci, 
pričom bol zistený pôvodca M.M, 
ktorý nepovolenú skládku vytvo-
ril. Menovaný bol postihnutý v 
zmysle priestupkového zákona a 
skládka bola odstránená.

Voľný pohyb psa 
Dňa 9. decembra 2011 o 9:00 

bolo hliadkou Mestskej polí-
cie zistené, že na Ul. SNP sa voľ-
ne pohybuje pes kaukazský ču-
vač, ktorý ohrozuje svoje okolie. 
Bol vykonaný odchyt psa, ziste-
ný majiteľ, ktorý bol postihnu-
tý za voľný pohyb psa v zmysle 
priestupkového zákona a psa si 
prevzal. 

Mestská polícia oznamuje 
občanom 

V súvislosti s príchodom r. 
2012 dávame do pozornosti 
všetkým občanom potrebu výme-
ny parkovacích kariet. Ide o per-
manentné parkovacie karty a re-
zidenčné karty. Občania majú 
možnosť si tieto parkovacie kar-
ty platné na rok 2012 zakúpiť v 
Klientskom centre oproti budove 
MsÚ. Platnosť pakovacích kariet 
vydaných v roku 2011 končí 31. 
decembra 2011.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Na sne-
me strany 
Smer – SD 
v Košiciach 
sa dostal za 
k a n d i d á -
ta na po-
slanca Ná-
rodnej rady 

Slovenskej republiky v marcových 
parlamentných voľbách na 22. 
miesto aj dlhoročný poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky 
JUDr. Miroslav Číž zo Štiavnic-
kých Baní. Je teda viac ako prav-
depodobné, že bude opäť zvolený. 

Ján Novák 

Miroslav 
Číž na 
zvoliteľnom 
mieste 

po zatvorené
ut 13.00-20.30 
st 13.00-20.30 
št 13.00-20.30 
pi 13.00-20.30 
so 12.00-20.00 
ne 12.00-20.00 

po Zatvorené
ut 14.00-19.00 muži 19.00-20.00 zmiešaná
st 14.00-19.00 ženy 19.00-20.00 zmiešaná
št 14.00-20.00 muži - -
pi 14.00-20.00 ženy - -
so 14.00-18.00 muži 18.00-20.00 zmiešaná
ne 14.00-20.00 zmiešaná - -

Plaváreň – 
otváracie hodiny
Bazén:
Otváracei hodiny platné od 1. januára 2012

Sauna:

V dňoch 7. - 8. a 12. - 13. decembra sa konali stretnutia Samosprávy mes-
ta Banská Štiavnica s obyvateľmi Starého mesta, Križovatky, sídl. Drie-
ňová a Štefultova. Občania sa mali možnosť vyjadriť k návrhu rozpočtu 
na rok 2012 a výhľadových rozpočtov na roky 2013, 2014 ako aj k iným 
otázkam týkajúcich sa rozvoja mesta a návrhov k problémom, ktoré ich 
trápia a je potrebné ich riešiť. foto ivana nikolajová
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V piatok a sobotu sa už po 
ôsmy krát otvorila brána do 
nádvoria Kammerhofu, aby 
Slovenské banské múzeum 
privítalo návštevníkov na 
tradičnom Štyavnyckom 
vjanočnom jarmoku.

Všade sa šírila vôňa vianočných 
stromčekov, kapustnice, párancov a 
krampampuly, medzi stánkami vo-
ňalo drevo, hlina, bylinky, jablká a 
medovníky. So svojimi výrobkami sa 
predstavili mnohí remeselníci a do-
máci ľudoví majstri. V ponuke boli 
šperky, drevené hračky, slamené via-
nočné ozdoby, tkané pokrovce, van-
kúše, medovina, maľované obrázky, 
drôtené šperky, paličkovaná čipka, 
háčkované dečky a ozdoby, drevený 
riad, prútené košíky, keramické hrn-
čeky, taniere, misky, svietniky, zvon-
čeky, opekance, jablká štiepanky, ruč-
ne pletené svetre, ponožky, čiapky a 
šály, sviečky a oleje, plstené výrobky 
a veľa ďalších drobností. Svoju zruč-
nosť a tvorivosť prezentovali aj štu-
denti SOŠ obchodu a služieb.

Návštevníci si v železných klieš-
ťoch mohli sami upiecť vianočnú 
oblátku, ale si aj nechať "vyveštiť" 
z rozliateho olova, alebo si vyskú-
šať výrobu slamených ozdôb. So zá-
ujmom sa stretla hra "Putovanie s 
betlehemskou hviezdou po expo-
zícii Baníctvo na Slovensku". Ex-
pozícia bola počas obidvoch dní 
sprístupnená verejnosti zdarma. 
Mikuláš v sprievode anjela a čerta 
pobavili a odmenili každého, malé-
ho aj veľkého návštevníka, sladkou 

pochúťkou.
V rámci sprievodného progra-

mu vystúpili na jarmoku aj koled-
níci zo Spojenej cirkevnej školy 
sv. Františka Assiského, žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy pod vede-
ním Mgr. Ireny Chovanovej, deti z 
Materskej školy Nezábudka s via-
nočnými vinšovačkami. Program 
spestrila večerná ohňová šou a v 
sobotu koncert hudobného zosku-
penia Maringotka. Takmer nikto si 
už nedokáže predstaviť vianočný 
jarmok v Kammerhofe bez živého 
štiavnického betlehemu. Štiavnic-
kí ochotníci opäť nesklamali a ich 
vystúpenie sa stretlo s nadšeným 
ohlasom u divákov. 

Naše poďakovanie patrí pra-
covníkom SBM, ktorí sa podieľali 
na organizovaní tohto podujatia, 

Mestu Banská Štiavnica a sponzo-
rom: Mestské lesy Banská Štiavni-
ca, Potraviny Ernek, Pekáreň An-
ton Antol spol. s r. o., Technické 
služby m. p. Banská Štiavnica, Sim-
Kor spol. s r. o., Hotel Topky, Pen-
zión Kachelman, Black M – Marián 
Čierny, Reštaurácia Gallery, Penzi-
ón Na kopci, Jozef Píš – Stavebné 
remeslá, Slovenské parkety spol. 
s r. o., ALLCOM spol. s r. o., IMO 
– elektro, SIBAcol spol. s r. o., RP 
Domácnosť M. Blahút, Perla – Bra-
nislav Peták. Jarmok plný takmer 
zabudnutých remesiel opäť pri-
niesol neopakovateľnú predvia-
nočnú atmosféru, zbližujúcu ľudí, 
vnášala do duší pokoj a vyčarova-
la úsmev na tvárach všetkých, kto-
rí prišli zblízka aj ďaleka.

Tomeková Mária

NOVINKY

Dňa 8. decembra 2011 sa usku-
točnilo posledné tohtoročné za-
sadnutie kultúrnej komisie, na 
ktorom sa prítomní členovia ko-
misie aj so svojím hosťom, vedú-
cim OKCRaŠ Ing. Markom zaobe-
rali témami ako návrh rozpočtu 
mesta na budúci rok, VZN Mesta 
Banská Štiavnica, vyhodnotenie 
činnosti komisie kultúry za uply-
nulý rok, vyhodnotenie Kultúr-
neho leta 2011, pozvánkami na 
rôzne pripravované kultúrne pod-
ujatia a pozornosť tiež venovali 
plánu práce komisie na 1. polrok 
2012. Stanovili si termíny pravi-
delného stretávania sa v budúcom 
roku a najmä dôležitosť účasti na 
januárovom zasadnutí, kde bude 
potrebné prijať uznesenie k po-
daným žiadostiam na čerpanie fi -
nančných prostriedkov z dotač-
ného programu mesta Banská 
Štiavnica, pre oblasť kultúry. 

Katarína Kissová

Z kultúrnej 
komisie

polícia
informuje

Na linku 158 bolo dňa 9.12. 
oznámené, že na št. ceste II/524 
v katastri obce Dekýš došlo k do-
pravnej nehode medzi účastníkmi 
Š.K. na vozidle VW Passat a V.R. 
na vozidle Renault Clio. Pri do-
pravnej nehode k zraneniu osôb 
nedošlo. 

Obvodné oddelenie vykoná-
va skrátené vyšetrovanie vo veci 
krádeže vlámaním do motorové-
ho vozidla zn. Daewoo Matiz, ku 
ktorému došlo dňa 10.12. v čase 
od 14:00 do 18:00 na Ul. Farská 
v Banskej Štiavnici, kde doposiaľ 
nezistený páchateľ rozbil bočné 
okno zadných dverí na vozidle a 
následne odcudzil z vozidla note-
book s príslušenstvom a kabelku 
s rôznym obsahom, čím pre po-
škodenú L.K. vznikla škoda vo 
výške 1091,- eur. 

Dňa 13.12.2011 príslušníci OO 
PZ Banská Štiavnica vypátrali ne-
zvestnú mladistvú osobu M.B., 
ktorej nezvestnosť nahlásila mat-
ka na OO PZ v Žiari nad Hronom. 
Vypátraná osoba bola prevezená 
na OO PZ Žiar nad Hronom, kde 
si ju prevzala matka.

Vladimír Fábry, riaditeľ OO PZ

Návštevníci si sami mohli vyskúšať, ako sa robí oblátka. foto ján petrík, ml.

�1.str. V polovici marca požiada na 
základe projektu o štátnu dotáciu 
v približne rovnakej výške. Navyše 
spravuje mestský projekt "Podpo-
ra infraštruktúry cestovného ru-
chu v štiavnickom regióne" s cel-
kovým rozpočtom cca 250 000 eur, 
ktorý je práve v procese obstaráva-
nia. Oblastná organizácia cestovné-

ho ruchu sa v prvom roku sústredí 
na stabilizáciu organizácie, riade-
nie projektu a vlastné marketingo-
vé a grantové aktivity. Podporí 250. 
výročie založenia Akadémie, vznik 
informačného systému v meste a 
regióne, vznik cyklotrás a údržbu 
turistických chodníkov, v granto-
vom programe pre svojich členov 

podporí zlepšovanie infraštruktúry 
cestovného ruchu a vznik poduja-
tí, ktoré majú potenciál osloviť náv-
števníka.

Organizácia bola 9. decembra 
2011 zaregistrovaná na Minister-
stve dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja a pracovať začne od ja-
nuára 2012.  Igor Kuhn

Založenie OOCR

Štyavnycký vjanočný 
jarmok v Kammerhofe

9. a 10. decembra ponúkol "vjanočný" jarmok pravú atmosféru Vianoc

Oblastná organizácia cestovného ruchu sa v prvom roku sústredí na stabi-
lizáciu organizácie, riadenie projektu a marketingové a grantové aktivity
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Štvrtok 8. decembra 2011 bol 
v našom meste dňom 
bohatým na kultúrne 
podujatia. Jedným z nich bolo 
aj odhalenie pamätných tabúľ 
dvom významným osobnos-
tiam Banskej Štiavnice.

Sochárovi a rezbárovi Viliamo-
vi Šteff ekovi (1884 – 1960), kto-
rého dielo významom i rozsahom 
prekračuje hranice nielen Banskej 
Štiavnice, ale aj Slovenska.

Pekárskemu majstrovi Antono-
vi Gregussovi (1898 – 1986), orga-
nizátorovi športu a turistiky v Ban-
skej Štiavnici, spoluzakladateľovi 
plaveckého oddielu a poprednému 
predstaviteľovi verejného života 
nášho mesta.

Vzácnou zhodou okolností obaja 
prežili podstatnú časť svojho života 
na dnešnej Péchovej ulici č. 13 a č.9. 
A práve tu, na domoch v ktorých 
žili, boli osadené pamätné tabule. 
Iniciátorom myšlienky je pán Zolo 
"Ečo" Kukula, Štiavničan, žijúci 70 
rokov mimo nášho mesta, v súčas-
nosti v Poprade, ktorý spolu s rodi-

nou Šteff ekovcov, a Mestom Banská 
Štiavnica, pamätnú tabuľu Viliamo-
vi Šteff ekovi spolufi nacoval. Tabu-
ľu Antonovi Gregusovi spolufi nan-
covali jeho dcéry a syn s rodinami, 
s fi nančnou dotáciou Mesta Banská 
Štiavnica. Projekt Pamätné tabule 
koordinovalo Občianske združenie 
Iniciatíva za živé mesto, ktoré bolo 
žiadateľom aj prijímateľom dotácie, 
podľa VZN č. 2/2011 o poskytovaní 
dotácií z ozpočtu Mesta.

Milej slávnosti sa okrem členov 

oboch rodín, pána Kukulu, zúčastni-
la aj primátorka mesta N. Babiaková, 
jej zástupca D. Lukačko, obyvatelia 
Péchovej ulice a ďalší Štiavničania. 
Pri úprimných príhovoroch a spo-
mienkach p. Kukulu a členov rodín 
sa v nejednom oku zaleskla slza. Po-
ďakovanie patrí Arpádovi Pálovi za 
uvedenie úryvkov zo životopisov a 
členom baníckeho spolku J. Osval-
dovi a V. Nemčokovi za štafáž pri pa-
mätných tabuliach a všetkým prí-
tomným za účasť. Juraj Čabák

Odhalenie pamätných tabúľ

Významnej pocty sa dostalo 
dlhoročnému riaditeľovi 
Slovenského banského 
múzea a Štátneho ústredného 
banského archívu v Banskej 
Štiavnici, historikovi a novi-
nárovi PhDr. RNDr. Jánovi 
Novákovi, CSc. od prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča, ktorý 
ho pozval na deň 6. decembra 
2011 na audienciu v Prezi-
dentskom paláci v Bratislave, 
aby sa mu poďakoval za jeho 
doterajšie - veľmi rozsiahle 
celospoločenské aktivity. 

Prezident SR mal neraz možnosť 
i v minulosti presvedčiť sa o jeho 
bohatej odbornej činnosti. Keď-
že Banská Štiavnica bude v roku 
2012 žiť v znamení viacerých vý-
znamných medzinárodných pod-
ujatí v súvislosti s 250. výročím 
založenia svetoznámej Baníckej 
akadémie, z poverenia primátorky 
mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, 
požiadal pri tejto príležitosti prezi-

denta SR a od 11. novembra už aj 
čestného občana Banskej Štiavnice 
Ivana Gašparoviča, o prevzatie zá-
štity nad týmito podujatiami. Prezi-
dent SR tejto požiadavke vyhovel a 
prevezme záštitu nad všetkými tý-
mito podujatiami – 5. stretnutím 
banských miest a obcí Slovenska 
v dňoch 22. – 24. júna, mestský-
mi slávnosťami Salamander 2012 v 
dňoch 6. – 8. septembra, medziná-
rodným sympóziom k 250. výročiu 
založenia Baníckej akadémie a Aka-

demikmi 2012, ktoré budú v dňoch 
11. – 12. októbra 2012. Okrem toho 
prezident SR bude aj autorom úvod-
nej kapitoly Banská Štiavnica – vý-
znamný slovenský a európsky fe-
nomén v pripravovanej publikácii 
o banskoštiavnickej Baníckej aka-
démii v slovensko – anglicko – ne-
mecko – maďarskej mutácii. Všet-
ka táto angažovanosť prezidenta SR 
významným spôsobom prispeje k 
ďalšiemu výraznému zviditeľneniu 
Banskej Štiavnice. Marian Číž 

Zviditeľnenie Banskej 
Štiavnice prezidentom SR

Ján Novák na audiencii u prezidenta Slovenskej republiky. foto archív autora

Pamätná tabuľa Antona Gregussa. foto lubo lužina

Oblastná organizácia cestovné-
ho ruchu Banská Štiavnica hľadá 
zamestnanca/zamestnankyňu na 
pozícii vedúceho kancelárie a mar-
ketingového manažéra. Požado-
vané schopnosti: samostatnosť, 
vytrvalosť, vlastná motivácia, 
zodpovednosť, znalosť Wordu, 
Excelu, PowerPointu, zručnosť v 
plánovaní, organizovaní a prio-
ritizácii úloh, znalosť zásad mar-
ketingu, zručnosť v manažmente 
projektov, jazykové znalosti: ang-
licky slovom a písmom, nemčina a 
maďarčina je výhodou. Záujemco-
via pošlite svoj profesijný životo-
pis do 20.12. 2011 a kontakty na 
adresu: igor.kuhn@gmail.com.

Igor Kunh

V centre mesta na Ul. A. Kme-
ťa sa od 28. novembra 2011 otvo-
rila nová predajňa Chovateľských 
potrieb (pod Večierkou) u Emila 
a Funny. Ako nám prezradila ma-
jiteľka obchodíka sl. Denisa Bal-
ková, v obchode všetci milovníci 
zvierat nájdu pre svojich milovní-
kov rôzne krmivá, klietky, dopln-
ky výživy, salámy, granuly, obleče-
nie a hračky pre psíkov, peliešky, 
ale aj krmivá pre hydinu, králiky, 
vtáky, hlodavce, rybičky a iné zvie-
ratká. Otvorené je Po – Pi 9:00 – 
17:00, So 7:00 – 12:00. Srdečne 
vás pozýva do svojich priestorov.

Michal Kríž

Ponuka práce

Chovateľské 
potreby u 
Emila a Funny

Ak nemáš skutočného priateľa, 
tak si zapni hudbu a spoznáš ho.

Úsmev je šťastie, úsmev je dar, 
úsmev je radosť, tak zastavme 
na chvíľu čas, začnime odznova 
a smejme sa všetci. Tento svet bude 
na inej úrovni, ako je teraz.

Michal Boháč

Myšlienka dňa
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S digitálnymi technológiami 
(skrátene DT) sa deti pred-
školského veku stretávajú 
už v útlom veku. DT sa totiž 
stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou aj ich každodenného 
života. Pri rôznych aktivitách 
môžeme preto pozorovať, 
ako deti siahajú nielen po 
mobilných telefónoch, ale aj 
kreatívne do hier zapájajú 
či už fotografovanie, alebo 
prácu s počítačom, ktorú často 
odpozorujú od svojich rodičov 
i starších súrodencov. 

I v našej materskej škole sa deti s 
DT zoznamujú cez rôzne edukačné 
aktivity, akými sú napríklad i poby-
ty vonku v prírode, na ktorých do-
kážu po názornej ukážke bez prob-
lémov urobiť fotografi u náhodne 
vybraného objektu plne automa-
tickým fotoaparátom. Hravo a bez 
problémov dokážu obsluhovať 
programovateľnú hračku, ich ka-
marátku včielku Bee-Bota, ktorá sa 
pohybuje podľa vopred zadaných 
pokynov, tzv. premyslenej postup-
nosti krokov, ktorými sa môže pre-
sunúť na ľubovoľné miesto vo vo-
pred pripravenej štvorcovej sieti, a 
to nielen na podložke, ale aj priamo 
v počítači. Podobne aktívne pracu-
jú u nás deti aj s počítačom, hlav-
ne s programami určenými na kres-
lenie, ktoré rozvíjajú ich fantáziu a 
kreativitu a pomáhajú im rýchlo a 
úsporne vytvoriť rôzne fantastic-
ké výtvarné diela. Tie následne po 
vytlačení dokážu deti samy ešte 
dotvoriť, a to využitím rôznych 
výtvarných techník, akými je na-
príklad maľovanie za pomoci vodo-
vých alebo temperových farieb, na-

lepovanie prírodnín rôzneho tvaru 
i veľkosti, či dokresľovanie. V ne-
poslednom rade vedia naše deti 
pracovať i s detskými edukačnými 
programami, kde riešia rôzne inte-
raktívne úlohy a získavajú informá-
cie o okolitom svete. 

V našej materskej škole sa sna-
žíme pripravovať edukačné aktivi-
ty tak, aby deti vlastným objavo-
vaním a experimentovaním mohli 
dospieť k zisteniu, že DT sú dôleži-
tým prostriedkom na získavanie a 
spracovanie zaujímavých informá-
cií a že sú zdrojom zábavy, poznania 
a dávajú priestor na tvorivú sebare-
alizáciu. 

Dňa 25. novembra 2011 v II. trie-
de sa konal metodický deň pod ná-
zvom Pestré šaty JESEN, ktorý 
všetkým pedagogickým pracovní-
kom z rôznych materských škôl v 
Banskej Štiavnici a okolia priblížil 
práve to, ako prakticky a bezprob-

lémovo využívajú DT, na elemen-
tárnej úrovni, práve deti predškol-
ského veku, a to priamo pri rôznych 
edukačných aktivitách, ktoré si pre 
ne pripravujeme.

Ak sa chcete presvedčiť, že nielen 
na metodickom dni dokážeme hra-
vo pracovať s digitálne interaktív-
nymi pomôckami, navštívte našu 
internetovú stránku www.ekoduba-
ci.sk a presvedčte sa na vlastné oči, 
že deti bez problémov dokážu na-
rábať či už s mikrofónom, ktorý je 
určený na nahrávanie rôznych zvu-
kov, tónov i hlasov, aktívne praco-
vať s Bee-Botom, ktorý dostal meno 
včielka Maja, hravo a rýchlo riešiť 
rôzne úlohy priamo na interaktív-
nej tabuli, chodiť na tvorivé diel-
ne, navštevovať rôzne krúžky, kto-
ré máme v našej materskej škole a 
ešte nás i úspešne stíhajú prezento-
vať na rôznych podujatiach či súťa-
žiach.  Miroslava Inglotová 

Integrácia digitálnych technológií do činností detí v predškolskom veku

Digitalizácia v materskej škole

Dňa 7. decembra 2011 sa 
študenti Strednej priemyselnej 
školy Samuela Mikovíniho 
opäť vybrali vychutnávať 
predvianočnú atmosféru 
rakúskej metropoly. Zájazd 
každoročne organizuje Mgr. 
Zuzana Chladná, vyučujúca 
nemeckého jazyka. 

Od cesty ich neodradilo ani včas-
né ranné vstávanie, poľadovica v 

okolí Štiavnice, či kolóny v hlavnom 
meste. Účel zájazdu sa jednoznač-
ne naplnil – žiaci navštívili tamojšie 
umelecko-historické múzeum, kde 
videli exponáty i originálne diela, 
s ktorými sa oboznámili počas te-
oretického vyučovania v odboroch 
umeleckého zamerania. Samozrej-
me, nevynechali najznámejšie his-
torické budovy a pamiatky Viedne v 
centre mesta, pričom si ich vianoč-
ný duch podmanil na samotnom 

Christkindlmarkt – vianočných tr-
hoch na Radničnom námestí. Zná-
ma nákupná ulica Mariahilfer-
strasse bola čarovne nasvietená a 
umocnila sviatočné pocity, ktoré v 
nich dodnes rezonujú. Naši študen-
ti tak majú možnosť okrem pravi-
delných jazykových pobytov v Ne-
mecku, vďaka programu Leonardo, 
spoznávať i reálie ďalšej nemecky 
hovoriacej krajiny.

Jaroslava Jauschová

Čarovná vianočná Viedeň

Už deti v predškolskom veku sa stretávajú s digitálnymi technológiami. 
foto archív autorky

Zložitá situácia v mnohých ob-
lastiach našej spoločnosti neob-
chádza ani školstvo, no jeho re-
forma prináša so sebou rôzne 
možnosti, ktorými je možné obo-
hatiť a spestriť žiakom vyučovací 
proces. Preto sa aj ZŠ Jozefa Ho-
ráka neustále zapája do projektov, 
ktorými chce prispieť k vytvore-
niu pozitívneho vzťahu detí k prí-
rode a zdravému spôsobu života. 
V tomto školskom roku sa nám, 
okrem iného, podarilo uspieť žia-
dosťou o fi nancovanie rozvojové-
ho projektu Enviroprojekt 2011 s 
názvom Kolobeh živín.

Žiaci prostredníctvom cyklické-
ho spracovania biohmoty a jej ná-
sledným využitím vo forme kom-
postu pestujú vo svojich triedach 
jedlé bylinky podľa vlastného vý-
beru, napr. šalviu, bazalku, pa-
žítku, žeruchu, majoránku a iné. 
Biohmotu získavajú chovom ka-
lifornských dážďoviek vo vermi-
komposteroch. 

V Tvorivej dielni v priestoroch 
Kammerhofu si mali možnosť 
sami zomlieť zrná obilnín na tra-
dičnom žarnove a následne upiecť 
pečivo. Bylinky pestované v trie-
dach využijú ako hlavnú prísadu 
do vlastnoručne vytvorených po-
krmov, ktoré spolužiakom ponúk-
nu na Vianočnej burze. 

Realizácia projektu sa premieta 
do každodenného života a ponú-
ka žiakom pochopenie kolobehu 
živín bez zaťažovania životného 
prostredia, či pridávania chemic-
kých látok a produkovania škodli-
vého odpadu. 

Reálny zážitok a osobná skú-
senosť nadobudnutá prostred-
níctvom tohto projektu im dá do 
ďalšieho života významný envi-
ronmentálny podnet a pozornejší 
pohľad na svet okolo nás...

Renata Taligová

Zážitkové 
učenie
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Ústav etnológie SAV 
9. decembra 2011 s ľútosťou 
oznámil, že dňa 1. decembra 
zomrela v Bratislave bývalá 
dlhoročná vedecká pracov-
níčka ústavu PhDr. Ester 
Plicková, CSc., etnografka 
a umelecká fotografka (* 2. júl 
1928,  1. december 2011).

V Ústave etnológie SAV pracovala 
od roku 1955 až do odchodu do dô-
chodku v roku 1989. Zaoberala sa 
výskumom ľudového výtvarného 
prejavu, najmä ľudového hrnčiar-
stva. Výsledky svojich výskumov 
publikovala napríklad v knižných 
monografi ách Pozdišovské hr-
čiarstvo (1959) a Maľované salaše 
(1982), v desiatkach vedeckých štú-
dií, v kolektívnych prácach a syn-
tézach. PhDr. Ester Plicková, CSc. 
sa venovala i výtvarnej fotografi i. 
Z jej bohatej fotografi ckej kolekcie 

vznikli obrazové publikácie o Ban-
skej Štiavnici i kniha Dunaj v Česko-
slovensku (1965) a ďalšie. Za svoju 
vedecko-výskumnú prácu v oblasti 
etnológie i za popularizáciu poznat-
kov o ľudovej kultúre Predsedníc-
tvo SAV udelilo PhDr. Ester Plicko-
vej, CSc. v roku 1988 Zlatú medailu 
Ľudovíta Štúra.

Podstatnú časť svojho vedecké-
ho bádania v 2. polovici 20. storočia 
venovala práve Banskej Štiavnici, 
jej regiónu, každodennému živo-
tu jednoduchých baníkov. Svoje po-
znatky zhrnula do početných štúdií 
a viacerých monografi í, napr. Ban-
ská Štiavnica (rok vydania 1957), 
Motívy baníckej práce vo výtvar-
nom prejave baníkov (rok vydania 
1973), Maľované salaše (rok vyda-
nia 1982), Banská Štiavnica (rok 
vydania 1982). Dr. Ester Plicková je 
známa ako autorka prvej fotografi c-
kej monografi e o Banskej Štiavnici. 

S v o j o u 
prácou a 
vzťahom 
k mestu 
B a n s k á 
Štiavnica 
prispela 
k pozitív-
nej pre-
z e n t á -
cii nášho 
mesta na 
Sloven-

sku i v zahraničí. A najmä preto jej 
Mestské zastupiteľstvo v Banskej 
Štiavnici v roku 2005 udelilo Čestné 
občianstvo mesta Banská Štiavnica. 
Naše mesto mala rada a aj v posled-
ných mesiacoch prejavovala záujem 
o dianie v ňom. 

Slovensko a verím, že ani Banská 
Štiavnica na vynikajúcu etnograf-
ku a umeleckú fotografku nezabud-
ne... (zdroj: Internet) Juraj Čabák

Za PhDr. Ester Plickovou, CSc. 

Dňa 30. novembra 2011 sa 
uskutočnila výročná členská 
schôdza ZO SZPB Banská 
Štiavnica v Klube dôchodcov 
na Námestí Svätej Trojice 7.

Na tomto rokovaní sa zúčastni-
li aj hostia: za samosprávu nášho 
mesta p.Ing. Jaromír Piliar a za ob-
lastný výbor SZPB v Žiari nad Hro-
nom Jaroslav Bulko. Na tejto výroč-
nej schôdzi sa zhodnocovala činnosť 
výboru a celej ZO SZPB v Banskej 
Štiavnici. Naša základná organizá-
cia sa zaoberala hlavne našou člen-
skou základňou, ktorá sa z roka na 
rok znižuje, čo je zapríčinené vyso-
kým vekom , za posledné obdobie 
zomrelo 27 členov, 23 vystúpili na 
vlastnú žiadosť , alebo sa presťaho-
vali do iných miest. Ale podarilo sa 
nám prijať 17 nových členov. V sú-
časnosti naša ZO SZPB má 73 čle-
nov, z toho dvaja sú zahraničnými 
vojakmi - Jožko Kopčan a Ján Šle-
pecký, piati vojaci SNP - Ján Lasab, 
Martin Lukáč, Viliam Zorda, Jozef 
Ferenčík, Imrich Antal, traja parti-
záni - Ján Libič, Emil Kotora, Anton 
Václavek, štyria členovia domáce-
ho odboja -MUDr. Filip Daninnger, 
Ing. Gejza Sámel, Helena Speváková 

a Mária Jusková. Tieto mená, ktoré 
tu spomínam, sú dušou našej orga-
nizácie a aj napriek svojmu veku sú 
stále aktívni a sú studnicou pamätí, 
z ktorej môžeme aj naďalej čerpať v 
našej ďalšej činnosti, Za všetko, čo 
vo svojom živote vykonali, im pat-
rí veľká úcta a poďakovanie. Ďalšie 
zloženie ZO je 39 pozostalých a 20 
sympatizantov. Ďalej naša činnosť 
bola zameraná na spolu usporiada-
nie osláv, či už pri výročí oslobodení 
mesta Banská Štiavnica, ukončenia 
druhej svetovej vojny a výročia SNP 
v meste Banská Štiavnica na Sitne a 
vo svätom Antone. Výročná členská 
schôdza zvolila sedemčlenný výbor 
a dve komisie: sociálne - zdravotnú 
a historicko - dokumentačnú. Do 
ďalšieho obdobia si ZO SZPB dala 
ciele hlavne zlepšiť svoju činnosť, 
obnoviť úradné hodíny v Klube dô-
chodcov (každú druhú stredu v me-
siaci).

Za dosiahnuté výsledky sa musí-
me poďakovať tým, bez ktorých by 
naša činnosť nebola na takej úrov-
ni, ako sa nám podarilo dosiahnuť. 
Menovite samospráve mesta pani 
primátorke Mgr. Nadežde Babia-
kovej, pánu JUDr. Lukačkovi, pánu 
Ing. Piliarovi, poslancom mestské-

ho zastupiteľstva, ako aj predchá-
dzajúcemu vedenia mesta pánu 

Mgr. Balžankovi a pánu Ing. Ča-
bákovi, starostkám obcí Prenčov 
pani Mgr. Ciglanovej, Svätého An-
tona Ing. Koreňovej a terajšiemu 
starostovi pánu Baranyimu, Vojen-
skému útvaru na Močiari, Dobro-
voľnému hasičskému zboru v Ban-
skej Štiavnici, na Štefultove a vo 
Svätom Antone, pani Boroškovej, 
predsedníčke Klubu dôchodcov, 
pánu Barákovi, majiteľovi reštaurá-
cie Gallery, CoopJednote Žarnovi-
ca, fi rme Combin Banská Štiavnica, 
pivovaru Steiger. Za údržbu pamät-
níkov v meste, na Počúvadlianskom 
jazere a na Štefultove pánu Kartí-
kovi, Klubu dôchodcov na Šteful-
tove, pánu Bulkovi, predsedovi a 
podpredsedovi obl. výboru. SZPB v 
Žiari nad Hronom. P.Adámimu, ako 
aj všetkým členom ZO SZPB v Ban-
skej Štiavnici.

Na záver môjho príspevku pri prí-
ležitosti blížiacich sa sviatkov Via-
noc a nového roka prajem všetkým 
našim členom ZO SZPB, ale aj našim 
spoluobčanom okresu Banská Štiav-
nica všetko najlepšie, hlavne veľa 
šťastia, rodinnej pohody, porozu-
menia a zdravia. Anton Greguss

Výročná členská schôdza 
ZO SZPB v Banskej Štiavnici

Európa mohla byť oveľa ďalej, 
keby bolo Alexandrovi Dubčeko-
vi umožnené po roku 1968 pokra-
čovať v jeho politike. Z množstva 
najvýznamnejších osobností 20. 
storočia takto najvýstižnejšie cha-
rakterizoval historický význam 
Alexandra Dubčeka Willy Brandt, 
kancelár Nemeckej spolkovej re-
publiky. 27. novembra 2011 uply-
nulo 90 rokov od narodenia Ale-
xandra Dubčeka. Ku spomienke 
na neho uverejňujeme jeho foto-
grafi u pri prejave na oslavách Dňa 
baníkov v Banskej Štiavnici v roku 
1962. Ján Novák

Spomienka 
na Alexandra 
Dubčeka

Najnovšiu kniha Milana Au-
gustína ...Uneste pápeža!, o kto-
rej sma vás informovali v Štiavnic-
kých novinách č.43 je už v predaji. 
Môžete si ju zakúpiť v predajni 
Knihy – Darčeky u pani Drbohla-
vovej na Ul. A. Kmeťa 22.

redakcia ŠN

Základná škola Jozefa Horá-
ka vás pozýva na Vianočnú bur-
zu, 20. decembra 2011, na dol-
nej chodbe Základnej školy Jozefa 
Horáka, od 7:45 - 8:30.

Na predaj budú výrobky žiakov 
– medovníčky, vianočné ozdoby a 
ďalšie drobnosti od výmyslu sve-
ta... 
Biely sneh, na okne kvety mrazivé, 
všetky deti už túžia po zime. 
So zimou Vianoce prichádzajú, 
radosť do detských očí prinášajú.

Vianočná 
burza

...Uneste 
pápeža! už 
v predaji
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V iných mestách 
sa problémom bezdomovcov 
zaoberajú charitatívne 
organizácie, ktoré zabezpe-
čujú prevádzku, priestory 
podobných zariadení. Žiaľ, 
v Banskej Štiavnici tento 
problém rieši samospráva 
mesta a obchodná spoločnosť. 
Prinášame vám rozhovor 
s konateľom Bytovej správy, 
s.r.o., RNDr. Pavlom Bačíkom.

Kedy vznikla myšlienka zriadiť 
nocľaháreň?
Myšlienka zriadiť nocľaháreň pre 
bezdomovcov vznikla približne 
pred dva a pol rokmi. Potreba zria-
denia nocľahárne pre bezdomov-
cov vyplynula z vytvorenia sku-
piny ľudí v meste, ktorí nemajú 
strechu nad hlavou. Po dvoch ro-
koch hľadania vhodného priesto-
ru a prehodnotenia všetkých mož-
ností Mesto Banská Štiavnica v 
spolupráci s Bytovou správou, 
s.r.o, vybrali najvhodnejší priestor 
v bývalom byte v objekte Mest-
ských kúpeľov – plavárne. Tento 
priestor sa dal upraviť za najnižšie 
náklady a aj prevádzka nocľahárne 
v tomto objekte bude najlacnejšia 
zo všetkých možností.

Kto tento priestor zrekonštruo-
val a kedy bude k dispozícii?
Zamestnanci Bytovej správy, s.r.o., 
vykonali rekonštrukciu nocľahárne 
tak, aby od 15. decembra bola k dis-
pozícii bezdomovcom. Počet bezdo-
movcov v meste je vyše sto ľudí. Sú 

to ľudia, ktorí majú zapísané miesto 
bydliska Banská Štiavnica bez uda-
nia ulice a čísla domu. Väčšina z nich 
však býva v prenajatých bytoch. 
Ľudí, ktorí sú skutočne na ulici, je asi 
desať. Kapacita nocľahárne by mala 
pokryť potreby bezdomovcov.

Kto bude prevádzkovať nocľa-
háreň a aký bude režim?
Prevádzku nocľahárne zabezpečí 
Mesto Banská Štiavnica prostredníc-
tvom zamestnancov z Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v B.Štiavnici. 
Režim by mal byť taký, že nocľahá-
reň bude otvorená od večera do rána, 
cez deň nie. Bezdomovci budú mať k 
dispozícii sociálne zariadenie a ku-

chynskú linku (elektrický varič, tep-
lú vodu) a samozrejme posteľ.

Koľko sa bude platiť za nocľah a 
kto bude dbať na bezpečnosť?
Platiť by sa malo 0,50 eur za noc na 
osobu. Mestská ako aj štátna polícia 
bude v týchto priestoroch vykoná-
vať zvýšené kontroly v objekte pla-
várne, aby nedochádzalo k rušeniu 
nočného pokoja a výtržnostiam. 
Nocľaháreň by mala fungovať do 
začiatku jarných mesiacov.

Verme, že v zimných mesiacoch 
tu nájdu útočisko a pomoc tí, ktorí 
sa z rôznych príčin dostali na ulicu 
– naši bezdomovci.  Michal Kríž

KALEIDOSKOP

Koncert Beatles vypredaný
Koncert Beatles Vianoce 2011: 
Th e Backwards, ktorý sa bude ko-
nať 30. decembra, je vypredaný. 
Ďakujeme za vašu priazeň!

Plaváreň
Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje oby-
vateľom a návštevníkom mesta 
Banská Štiavnica, že v dňoch 
24.-26. decembra, 31. decem-
bra 2011, 1. januára a 6. januá-
ra 2012 bude prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň zatvorená.

Denisa Slezáková

Prevencia a pomoc pri boles-
tiach svalov a kĺbov
JADUZA – Aneta Dunová, Pla-
váreň (Mestské kúpele), Banská 
Štiavnica, tel.č.: 0907 236 826 

Stretnutie baníkov 
Dňa 27. decembra 2011 sa usku-
toční pravidelné stretnutie baní-
kov a ich priateľov pod názvom 
Posledné fáranie v roku 2011. 
Program: O 15:00 fáranie do de-
dičnej štôlne Glanzenberg, o 
16:00 posedenie v Baníckej krč-
me u p. Ing. Karabellyho. Na vašu 
účasť sa tešia usporiadatelia. Zdar 
boh.

Poďakovanie
Z celého srdca sa chceme poďa-
kovať pánu Kyjovskému za veľmi 
identické, veselé a milé stvárne-
nie Mikuláša v našom opatrova-
teľskom centre. Malí naši trpas-
líci boli najskôr zvedaví, potom 
vyplašení, ale nakoniec veľmi 
spokojní, keď dostali malé miku-
lášske prekvapenia. Čertíka sme 
chceli nechať za dverami, ale bol 
veľmi šikovný a prekĺzol nám 
dnu, a to bola pre nás najväčšia 
pohroma, skoro sme zabudli aj 
dýchať a najradšej by sme sa niek-
torí skryli aj do myšacej dieročky. 
Priznám sa, aj ja som sa ho troš-
ku bála, a to som už videla kade-
jakých čertiskov. Takže za všetky 
naše detičky Vám, pán Mikuláš, 
aj Tebe čertík, ešte raz ďakujeme, 
dúfam, že sa uvidíme aj o rok a 
želáme šťastné a veselé Vianoce.
S pozdravom Majka Svetlíková a 
jej malí trpaslíčkovia Tobík, Vilko, 
Hanička, Riško, Elinka, Kristínka, 
Sárka, Ferko, Ivanka a Mareček.

oznamy, pozvánky
spomienky

Nocľaháreň pre bezdomovcov

Počas víkendu 26.-27. 
novembra sa konal Medziná-
rodný festival tanca. Športová 
hala v Banskej Bystrici opäť 
ožila tancom. 

V piatok večer Fáber Dance scho-
ol odštartovala festival Mega Zum-
ba Party. Úžasná atmosféra po-
kračovala live koncertom skupiny 
Timbalive z Miami USA.. Hudba, 
spev, salsa, merengue a tanečné 
animácie Mária Kovácsa sprevádza-
li divákov aj tanečníkov do skoré-
ho rána. V sobotu boli na programe 
súťaže latinskoamerických a štan-
dardných tancov, kde získali medai-
lové umiestnenia aj súťažné páry z 

Fáber Dance Team z Banskej Štiav-
nice. V kategórii Deti II D STT obsa-
dili Marek Peťko a Vanesa Šanková 
4.miesto a v kategórii Deti II D LAT 
6.miesto. Lepšie sa darilo súroden-
com Danielovi a Zoji Didiovcom, 
ktorí v kategórii Hobby Juniori STT 
obsadili 4. miesto a v kategórii Hob-
by Juniori II. LAT pekné 2.miesto. 
O výsledkoch súťažiacich rozhodo-
val aj Matej Chren a Milan Plačko 
a hosťom na festivale bola aj Elena 
Podzámska.

Na svoje si prišli aj priaznivci ro-
kenrolu. Pohľad na detské športo-
vé dvojice vyčaril úsmev a ruky sa 
roztlieskali do rytmickej a veselej 
hudby. Akrobatický rokenrol si zís-

kal obdiv a rešpekt divákov pred ná-
ročnými fi gúrami. Sobota večer po-
kračovala v rytme Kubánskej noci, 
ktorá dostala pravú karibskú atmo-
sféru leta, keď spieval Lazaro de Je-
sus, ktorý účinkuje aj v známom 
Lets dance.

V nedeľu sa opäť súťažilo a tanco-
valo na tanečných hodinách, kde sa 
vyučovala salsa, bachata, cumbia, 
rumba ... vďaka lektorom z USA - 
Izrael, Zohra, Doris Martinez, May-
kel Fonts.

Nové zážitky, noví známi, vý-
mena skúseností, kontaktov, nové 
priateľstvá, to všetko priniesol Me-
dzinárodný Festival Tanca. 

Ľubica Golianová

Medzinárodný festival tanca 

Od 15. decembra bude v budove Plavárne otvorená nocľaháreň 
pre bezdomovcov. foto michal kríž
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Ing.Otília Melcerová, čitateľ-
ka Štiavnických novín

Sekaná pečienka s kelom 
a pohánkou

Potrebujeme: 400 g mletého 
mäsa (bravčové pliecko), 20 g ces-
naku, 50 g žemle, 100 ml mlieka, 
50 g hlávkového kelu, 100 g ru-
žičkového kelu, 50 g masla, 0,05 l 
oleja, 100 g pohánky, 50 g cibule, 
pažítku, soľ, korenie
Postup: Mleté mäso zmiešame 
so žemľou navlhčenou v mlieku. 
Dochutíme soľou, korením a pre-
tlačeným cesnakom. Roztlačené 
mäso položíme na sparený kel a 
zrolujeme. Pečieme v rúre zhruba 
30 minút. Ružičkový kel sparíme 
v osolenej vode s pridaním ole-
ja. Na panvici speníme maslo, na 
ktorom opečieme kel, ochutíme 
ho soľou a cesnakom. Speníme 
na oleji cibuľu, do ktorej pridáme 
uvarenú pohánku.  Dobrú chuť!

Okolo sta-
v e b n é h o 
sporenia bolo 
v uplynulých 
dňoch veľa 
r o z r u c h u . 
Našťastie na 
s t a v e bnom 
sporení sa 
v tomto ani 
v budúcom 

roku nič nezmení – ani štátna prémia, 
ani výhodné a bezpečné zhodnotenie 
vkladov. O nespochybniteľných pozi-
tívach stavebného sporenia hovoríme 
s Ing. Adrianou Čiernou, okresnou riadi-
teľkou Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 

To, že sa nemení systém stavebného 
sporenia, je určite dobrá správa pre 
všetkých stavebných sporiteľov.
Máte pravdu. To, že sa zachovala stabi-
lita podmienok, je dobrým signálom nie-
len pre viac ako milión našich klientov, 

ale aj pre ostatných občanov Slovenska. 
Zbytočné debaty okolo fungujúceho - 
a trúfam si povedať v istom smere ne-
nahraditeľného systému fi nancovania 
bývania - škodili nielen nám, ale narúšali 
dôveru občanov v právny štát. 

Čím sa stavebné sporenie líši od iných 
systémov fi nancovania bývania?
Za najdôležitejšie považujem nemenné 
úrokové sadzby počas sporenia a spláca-
nia úveru. Každý náš klient vie, aké budú 
jeho výnosy zo sporenia (až 2 % roč-
ne), na druhej strane sa nemusí obávať 
zvýšenia splátok počas splácania úveru. 
Za jedinečné považujem ročné vyše 
5 % zhodnotenie vkladov počas šiestich 
rokov sporenia. Bezkonkurenčnou vý-
hodou je aj nárok každého klienta na 
stavebný úver s úrokom už od 2,9 % – 
a to bez ohľadu na jeho vek.

Možnosť získať úver je často 
limitovaná príjmom a vekom žiadateľa 

o úver. Ako je to vo vašej banke?
Stavebný úver je naozaj pre každé-
ho, kto splní dohodnuté podmienky. 
Medzi našimi spokojnými klientmi sú 
aj mladí ľudia s nízkymi príjmami a aj 
občania nad 55 rokov, ktorým pre ich 
nedostatočnú bonitu respektíve vysoký 
vek komerčné banky úvery na bývanie 
jednoducho nedajú. Práve tieto skupiny 
využívajú najčastejšie stavebný úver až 
do výšky 40 000 €, pretože ho poskytu-
jeme bez skúmania bonity klienta a bez 
záložného objektu.

Medzi výhody stavebného sporenia 
patrí aj štátna prémia. Nie je už 
neskoro na to, aby ju stavebný 
sporiteľ získal?
Na jej získanie nie je takmer nikdy ne-
skoro, lebo aj v poslednom dni v roku 
môžu sporitelia vložiť svoje vklady 
na účty v PSS, a. s., a získajú štátnu 
prémiu. V tomto aj budúcom roku je 
a bude výška štátnej prémie predstavovať 

10 % z ročných vkladov, maximálne 
66,39 €. Takže optimálny vklad potrebný 
na získanie maximálnej štátnej prémie je 
663,90 €. Keďže výška štátnej prémie sa 
vypočítava z celoročných vkladov, majú 
ešte všetci stavební sporitelia alebo zá-
ujemcovia o stavebné sporenie možnosť 
získať štátnu prémiu. Samozrejme, vkla-
dy treba zrealizovať do 31. decembra. 

Blíži sa koniec roka, aký bol z 
pohľadu stavebného sporenia?
Stavebné sporenie je pre našich občanov 
jedným z najdôležitejších systémov pri fi -
nancovaní nového, alebo rekonštrukcii už 
existujúceho bývania. Naozaj je to vynika-
júci pocit, ak viete, že ste pomohli ľuďom 
vyriešiť ich problémy s bývaním. Ja aj moji 
spolupracovníci si vysoko vážime dôveru 
našich klientov. Aj preto im chcem  po-
ďakovať za doterajšiu spoluprácu, zaželať 
im šťastné a spokojné prežitie Vianoc. 
Verím, že nový rok 2012 prinesie nám 
všetkým veľa zdravia, úspechov a radosti.

PODROBNÉ INFORMÁCIE ZÍSKATE NA ADRESE: BANSKÁ ŠTIAVNICA, KRIŽOVATKA 5, TEL.: 0907 829 800, 0918 716 729

roku nič nezmení – ani š

Darujte si štátnu prémiu
INZERCIA

Celoštátna prehliadka XIII. 
ročníka PAN 2011 festivalu 
pantomímy a pohybových 
divadiel 23.-26. novembra 2011 
Liptovský Mikuláš.

Celoročne očakávaný festival bol 
opäť na konci novembra, ako kaž-
dý rok. Pre našich žiakov Literár-
no-dramatického odboru zname-
ná obrovskú radosť, veľké prípravy 
v podobe etúd a inscenácií, ktoré 
spolu tvoria, aby sa zúčastnili di-
vadelného zážitku na scéne DK v 
Liptovskom Mikuláši. Štyri dni 
plné tvorby, zážitkov z predstave-
ní, užitie si javiskovej atmosféry, i 
rodinnej diváckej. To všetko sa zno-
vu naplnilo i tento rok. Vždy nabi-
tý program, pestrý ako zakaždým: 
Mim show klasik – predstavenie 
otca festivalu Miroslava Kasprzy-
ka, Divadlo Champ de tension, pre-
zentácie študentov Hamu z Prahy, 
divadlo pre deti Brouhádka,diva-
dlo Krapet, 29 etúd jednotlivcov, 
dvojíc, trojíc, súborov a inscenácií a 
pre odvážlivcov je tu špeciálne im-
proliga O pohár primátora mesta, v 
ktorej sú spolutvorcami i samotní 
diváci- zadávajú témy, ktoré sa im-
provizovane hrajú. Každoročne sú 
tu úžasní lektori z Čiech i Sloven-
ska, ktorí pracujú s našimi deťmi 

v tvorivých dielňach: Žonglovanie, 
Fyzické herectvo a hudba, Pohyb a 
tanec, Od námetu k etude, Zákla-
dy pantomímy, Improvizácia...ten-
to rok sa všetky dielne prezentova-
li na javisku.

Naši žiaci sa uviedli etudami: "To 
nenahradíš" Martin Herian, Jonáš 
Paučula, "Zjedol ma byt" Katarína 
Špinerová, Katarína Mojžišová a 
"Zabudol som sa zobudiť" M.Heri-
an, J.Paučula, K.Špinerová.

Ako už po niekoľký krát sa tam 
objavili i naše bývalé žiačky LDO, 
ako DS Štiavničanky v súťažnej ka-

tegórii súbory s inscenáciou: "Ne-
chajte sa prekvapiť" Janka Szen-
dreiová, Kika Petrikovičová, Mirka 
Machilová, Martina Ivaničová, Jan-
ka Vicianová, Nina Chajmovská, Fi-
lip Hajduk.

Dievčatá sú rozbehnuté po sve-
te, ale divadlo ich spojilo, ako píšu 
v bulletine: "Na PANe sme vyrást-
li....ani tento rok si ho nenecháme 
ujsť!" a veru si nenechali ujsť, ako aj 
minulý rok 1. miesto, víťazný pohár 
i putovnú vlajku s názvom tohto 
PANtastického festivalu!

Ľudmila Klimková

ZUŠ na festivale PAN 2011

POZVÁNKA
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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.44/2011: „Keď sme šťastní zo-
stáva nám ešte veľa práce tešiť dru-
hých.“ Výhercom sa stáva Rudolf 
Veselý, Križovatka 23, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu: 
„Vždy sa drž tejto rady:... (dokonče-
nie v tajničke) 
A., Ozn. ruských lietadiel, opak špi-
ny, rodisko, B., Darček, 2.časť taj-
ničky, stred slova moril, C., Meno 
Banášovej, pás látky na hrdlo, pod-
nik, D., Kýva, príjemne, kaz, ovocie 
- zelenina, E., Koncovka priezvisk 
u žien, vlastnila, meno Basikovej, 
má meniny s Adamom, F., Vkladná 
knižka, hl. mesto Peru, domáce zvie-
ra, mäkká stupnica, G., Samohlásky 
v slove ženy, papagáj, dôležitá listi-

na, druh Mohameda, 5 v Ríme, H., 
Pond, žen. meno, grécke písmeno, 
zvonček, v poriadku, I., Obojživel-
ník, ryba, patriaci Ole, bývalá Fico-
va strana, J., Argón, pracoval plu-
hom, švédska nábytkárska fi rma, 
citoslovce strašenia, K., 3.časť taj-
ničky, porodenie, L., Lila naopak, 
bájkar, zohli, solmizačná slabika

1., Prasa patriace Adamovi, 2., 
1.časť tajničky, kazil, 3., Vnútor-
nosti, neodborník, omotaj, 4., Ná-
stroj na šitie, Miroslava, povyrýval, 
5., Stred slova poslala, matka, kričí 
exp., 6., Tuná, pracovala ihlou, ne-
popreliezaj, 7., Hompála, vytýčený 
bod, identifi kačné číslo, 8., Zimné 
stredisko na strednom Slovensku, 
topánka česky, okúpaj bez dĺžňa, 9., 
Aká bez prízvuku, nádoba na kvety, 
zbav tekutiny, kyslík, 10., Predlož-
ka, dom pre kňaza, druh nákladné-
ho vozidla, pohonné hmoty, 11., 

Okresný výbor, Idka, južný plod, 
bolesť, 12., Nočný motýľ, Emanu-
el, meno dcéry Toma Cruisa, 13., 
Český skladateľ, obilnina, zamera-

nie na určitú oblasť, 14., Spájal via-
zaním, koniec tajničky. 
Pomôcky: Suri, Orm, Mia, Zeta, 
Anas Anna Rihová

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

Filmový Klub OKO: Melanchólia
Sobota 17. decembra, 19:00, Melancholia, Dánsko / Francúzsko / 
Nemecko / Švédsko / Taliansko, 2011, far., 130 min, vstupné 2,-€

Začína to honosnou svadbou, končí zánikom sveta. Nový fi lm permanent-
ného dánskeho provokatéra rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier, z 
ktorých tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. Svadobná slávnosť sa odo-
hráva na starobylom vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú náladu po-
kazí náhla hrozba v podobe červenej planéty, ktorá vystúpila spoza Slnka, 
čo pre Zem znamená bezprostrednú katastrofu...
Režisér Lars von Trier je povestný precízne gradovanou atmosférou s ne-
očakávanými zápletkami i zvratmi, ktoré ústia do ešte neočakávanejšieho 
konca. Známy je aj náročným vedením hercov - najmä herečiek. Pred sve-
tovou premiérou v Cannes uviedol: „Konce všetkých svojich predchádza-
júcich fi lmov pokladám za šťastné. Toto je môj prvý fi lm s nešťastným vy-
ústením..."

Kino Akademik: Perfect Days
Streda 21. decembra, 18:30, 2,50 €, kino Akademik
Celý príbeh začína 44-tými narodeninami Eriky (Ivana Chýlková), ktorá do-
stane od svojej švagrinej detinskú pohľadnicu, od svojho exmanžela trápny 

odkaz v rádiu, od homosexuálneho kamaráta krém na vrásky a striptéra od 
svojej nevyspytateľnej matky (Zuzana Krónerová).

Ale aj tak v deň svojich narodenín skončí napokon sama – takto vyzerá 
úspešný život Eriky Oskarovej, hviezdy televíznej relácie „Pred a Po“. Pri-
tom Erika má takmer všetko – vlastnú šou, prestížny kadernícky salón, 
veľký byt s terasou a slobodu. Avšak s každým pribúdajúcim rokom stá-
le viac a viac túži po jedinom, a to po vlastnom dieťati. Erika teda nasto-
lí plán „ Dieťa“, a pustí sa do toho s rovnakým odhodlaním, s akým budo-
vala svoj vlastný podnik, aj svoje vlastné Ja. Nastáva napínavé obdobie 
za svojím plánom. Ibaže niektoré veci sa nalinkovať nedajú – napríklad 
nečakané zoznámenie s mladým atraktívnym barmanom Adamom (Voj-
ta Kotek).

Koncert: Oslávme Vianoce spolu
22. decembra 2011 o 15:00 v Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
Primátorka Mesta Banská Štiavnica vás srdečne pozýva na Vianočný 
program Oslávme Vianoce spolu. V programe vystúpia: Zborík Základnej 
umeleckej školy, Texasky, deti z MŠ 1. Mája, Stanislav Bartko, Debnárovci 
a Kminiakovci. Využite posledné chvíle v predvianočnom čase a nalaďte sa 
s nami na najkrajšie sviatky v roku! Vstup voľný!

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! Koncert je už vypredaný. 

Kultúrne centrum vás pozýva
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V piatok 9.decembra 2011 
zavítala do ZŠ Jozefa Horáka v 
Banskej Štiavnici PhDr. Andrea 
Nagyová, autorka novej 
knihy pre deti i dospelých 
"Rozprávky nielen na čítanie".

Pôsobivé priestory podkrovia školy 
ožili roztomilými druháčikmi z troch 
tried, ale vo chvíli, keď sa pred nimi 
začal odvíjať rozprávkový príbeh o 
vianočnom stromčeku, počuli by ste 
aj mušku zabzučať. Áno, aj takú moc 
má rozprávka. Je zázračným pomy-
selným mostom medzi svetom detí 
a dospelých, pričom otvára "trinás-
te komnaty" detských srdiečok pre 
tých, ktorí si nájdu čas v tomto upo-
náhľanom svete do nich nazrieť.

PhDr. Andrea Nagyová je det-
ská psychologička v Nových Zám-
koch a o zraniteľnosti detských 
duší vie hodne. „Stretla som tu zla-
té deťúrence, ktoré sú veľmi vníma-
vé a komunikatívne. Rozprávko-
vý príbeh ich navodil, aby vyjavili, 
z čoho majú najväčšiu radosť i čoho 
sa najviac obávajú. Možno je to od-
kaz, výzva pre najbližších, vytvoriť 
viac času a priestoru na rozhovor. 

Deti sa tým oslobodia od vnútorné-
ho napätia, ktoré sa inak boja vyja-
viť.“ (Ja, ako nestranný pozorovateľ 
tohto stretnutia, som bola náhlou 
úprimnosťou detí až zaskočená.)

V popoludňajších hodinách sa 
Andrea Nagyová stretla s pedagóg-
mi školy. Vyjadrila uznanie ich prá-
ci, pretože "byť neustále k dispozí-

cii" je veľmi náročné. Vysvetlila im 
dôvody, prečo kniha vznikla a po-
núkla im metodické usmernenie 
ako s touto pomôckou pracovať.

Stretnutie sa podarilo uskutočniť 
vďaka Mgr. Renáte Holičkovej, zá-
stupkyni riaditeľa ZŠ Jozefa Horá-
ka, a pani učiteľke Mgr. Renáte Tali-
govej. Janka Bernáthová

Koncert dvoch speváckych 
zoskupení, vyšperkovaný 
vystúpením operného 
speváka Stanislava Bartku, 
prilákal 6. decembra do 
evanjelického chrámu početnú 
poslucháčsku kulisu. 

Na úvod sa predviedol Zborík zo 
Základnej umeleckej školy pod ve-
dením p. Ireny Chovanovej. Pripra-
vil si vianočné piesne a koledy. Milé 
hlásky sólistiek Kristínky, Mišky a 
Veroniky Bačíkových, Márie Blaško-
vičovej, Lucky Švecovej, Anežky Ka-
šiarovej, Alžbety Labudovej, Sašky 
Rihovej, Majky Ďuricovej, Noriky 
Gregussovej, Petry Hyblerovej, do-
konale zladené so zborom, obecen-
stvo odmenilo vďačným potleskom. 
Mužský spevácky zbor Štiavničan 
pod taktovkou Mgr. Jána Kružlica 
si zvolil náročné skladby, ako napr. 
Starosloviensky otčenáš, Vianoč-
né ofertórium, Cantate Deo, zná-
me i menej známe vianočné piesne 
a koledy. Spevácke umenie a talent 

štiavnického rodáka Stanislava 
Bartku vyvolali ovácie publika. 

Zlatým klincom podujatia bola zá-
verečná banícka pieseň Novina, milí 
kresťania, ktorú spoločne interpre-
tovali Zborík, spevácky zbor Štiav-
ničan, Stanislav Bartko a trúbkar 
Jozef Demian. Úspechu piesne po-
mohla aj výborná akustika chrámu. 

Za kvalitný koncert a pekný ume-
lecký zážitok poďakoval organizáto-
rom a účinkujúcim zástupca primá-
torky mesta JUDr. Dušan Lukačko. 
A ak sa k tomu pridal horúci punč, 
poletujúci sniežik a pôsobivá sve-
telná výzdoba historického centra, 
čaro Vianoc bolo na dosah.

Nora Bujnová

KULTÚRA

Príjemný umelecký zážitok

Zborík zo ZUŠ ukázal svoje kvality. foto lubo lužina

Šarmantné dámy: Renáta Holičková, Andrea Nagyová a Renáta Taligová. 
foto archív autora

Zlaté štiavnické hlasy navodili správnu vianočnú atmosféru

Rozprávky nielen na čítanie

Takmer stovka spoluautorov, 
priateľov a známych sa stretla 8. de-
cembra vo vstupnej hale SOŠ S. Mi-
kovíniho (bývalá chemická škola) 
na prezentácii knihy banskoštiav-
nického rodáka Vladimíra Bártu 
Banská Štiavnica – Ako sme tu žili 
– 2. Autor zvolil toto miesto preto, 
lebo tu takmer pred päťdesiatimi 
rokmi maturoval. Prítomných pri-
vítal terajší riaditeľ školy Ing. Ján 
Totkovič. Podujatie moderovala 
Mgr.Mária Petrová. Autor priblížil 
publiku prácu na tejto knihe, pred-
stavil najaktívnejších spolupracov-
níkov a poďakoval sa im. Privítal aj 
najstaršieho spoluautora – 97-roč-
ného p. Ľudovíta Danka, žijúceho 
v Banskej Belej, ktorý bol vlakvedú-
cim ešte na štiavnickej Anči. Úryv-
ky z knihy predniesli Mária Pet-
rová, Peter Danáš a Arpád Pál. Do 
života ju vyprevadil baníckym foko-
šom p. Ečo Zolo Kukula. Podujatie 
spestrila folklórna skupina Sitňan. 
Na záver nasledovala autogramiáda 
a malé pohostenie. Podaktorí držali 
v rukách viacero exemplárov knihy, 
iste ako vhodný darček pod vianoč-
ný stromček pre všetky generácie 
Štiavničanov. 

Prípadní ďalší záujemcovia o 
knihu si ju môžu kúpiť v štiavnic-
kých kníhkupectvách, v predaj-
niach Trotuart, Diela a dielka na 
Námestí sv. Trojice, v Turisticko-
informačnej kancelárii a v expozí-
ciách Slovenského banského mú-
zea.  Nora Bujnová

Veľký záujem 
o štiavnickú 
minulosť

Slovo autora
Spoluautorom, ktorí mi po-

mohli pripraviť pokračovanie "ľud-
skej kroniky" mesta Ako sme tu žili 
- 2, sa chcem úprimne poďakovať. 
Pripájam aj ospravedlnenie dvom 
dámam, kedysi žijúcim na Trojici. 
Pri zostavovaní publikácie sa to-
tiž omylom stalo, že v spomien-
ke nazývanej V tieni Trojice došlo 
k omylu, keď namiesto mena Oľgy 
Kuchtovej, ktorá je autorkou prí-
spevku, sme nesprávne uviedli Elu 
Máriu Považanovú. Dúfam, že obe 
dámy moje ospravedlnenie prij-
mu s pochopením. Dielo Ako sme 
tu žili 2. diel venujem do knižnice 
Klubu dôchodcov v Banskej Štiav-
nici, aby si aj starší spoluobčania v 
nej mohli občas zalistovať a zaspo-
mínať na krásne mladé časy prežité 
v našom meste.  Vlado Bárta st.
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ŠPORT

Nová S.R.O. - 
komplet

od 265,- eur

0902 895 865

Kúpim starý drevený betlehem alebo  
fi gúrky, 0907 710 630 

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

Predám nosič na dieťa, lacno, tel.č.:  
0904 870 547

Predám zimné pneu 135/70 R 13 –  
2 ks, 145/70 R13 – 2 ks, najazdené cca 
100 km, cena dohodou, 0905 153 193 

Lacné nové autodiely, spojky, výfuky,  
brzdy, tlmiče, kapoty, blatníky, nárazní-
ky, svetlá..., tel.č.: 0907 181 800

Lacné nové liahne na vajíčka, tel.č.:  
0949 277 995

Elektrocentrála 3 kW, nová, cena  
280 €, tel.č.: 0907 181 800

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.: 0904 410 381 

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-

Výsledky pohárovej súťaže 
Banskobystrického plavec-
kého pohára 2011 

Kategória muži 
1. Čamaj Ján – 4160 bodov
Kategória juniori 
1. Adamský Marián – 5236 b
2. Hriňák Dávid – 4996 b
4. Doletina Dárius – 3915 b
5. Konečný Marek – 3750 b
Kategória žiaci A
3. Longauer Jakub – 3107 b
4. Orság Dalibor Daniel – 3006 b
Kategória žiaci B
4. Ernek Šimon – 2023 b 
Kategória juniorky 
1. Tenkelová Denisa – 5726 b
2. Maruniaková Monika – 4906 b
Kategória žiačky B 
4. Beracková Michaela – 3224 b

Zimné majstrovstvá Sloven-
skej republiky žiakov 11, 12, 
13 roční v Trnave 2. – 4. 12. 

Kategória muži 11 roční
Ernek Šimon 
50 m voľ. sp. - 33.50 - 15., 100 
m voľ. sp. - 1:15.53 - 17., 100 m 
prsia - 1:33.98 - 8., 100 m po-
loha - 1:22.20 - 5., 200 m polo-
ha - 2:59.33 - 7., 400 m poloha - 
6.32.86 - 9.
Kategória muži 13 roční
Ernek Matej 
100 m voľ. sp. - 1:06.14 - 19., 100 
m poloha - 1:16.46 - 16., 200 m 
poloha - 2:39.71 - 6., 400 m polo-
ha - 6:06.41 - 11.
Orság Dalibor Daniel 
50 m voľ. sp - 29.10 - 15., 100 
m voľ. sp. - 1:07.62 - 22., 100 m 
znak - 1:18.18 - 11., 100 m prsia - 
1:20.43 - 6., 200 m prsia - 2:58.88 
- 9., 100 m poloha - 1:15.03 - 13.
Kategória ženy 12 ročné
Beracková Michaela 
50 m voľ. sp - 32.69 - 20., 100 m 
voľ. sp - 1:10.81 - 16., 200 m mo-
týľ - 3:20.03 - 9., 100 m poloha - 
1:21.28 - 11. 

PK Banská Štiavnica

Plávanie

INZERCIA

Dňa 3. decembra 2011 sa v 
priestoroch telocvične SOŠ 
Ľudovíta Greinera uskutočnil 
bedmintonový turnaj vo 
štvorhrách. 

V kategóriách mladších a starších 
žiakov bojovalo na kurtoch 22 žia-
kov banskoštiavnických základných 
škôl a žiakov zo ZŠ v Banskej Belej a 
v kategórii dospelých 14 domácich 
hráčov a hráčok. Napriek tomu, že 
sa bedminton v našom meste hrá 
zatiaľ len amatérsky, mali zápasy 
veľmi dobrú úroveň. Deti predviedli 
výborné výkony a aj keď sa trénin-
gový proces koná len 2x do týždňa, 
je možné sledovať ich neustále zlep-
šovanie sa a viditeľnú radosť z hry. 
Za svoje výkony boli odmenené dip-
lomom a sladkým darčekom od Mi-
kuláša. 

Kategória mladší žiaci:
1. Mirka Ihringová, Teo Husarčík, 

2. Martin Budinský, Samuel Mi-
halčík, 3. Laura Macegová, Andrej 
Kunca
Kategória starší žiaci
1. Vladimíra Müllnerová, Nina He-
rianová, 2. Július Kotlár, Jakub Ha-
laj, 3. Stanislava Ďurdáková, J. V. 
Longauerová
Kategória dospelých
1. Peter Beňo, Alexander Ladzian-
sky, 2. Richard Žember, Peter Bed-

nář, 3. Karol Weis, Miroslav Halai

Zároveň by sme sa chceli touto ces-
tou poďakovať za pomoc a ochotu pri 
zabezpečení telocvične p. riaditeľke 
SOŠ Greinera PhDr. Viere Gregáňo-
vej a rovnako ďakujeme za fi nančný 
príspevok od Mesta Banská Štiavni-
ca, bez ktorého by organizácia také-
hoto podujatia nebola možná.

Karol Weis, Miloš Janovský

Bedmintonový turnaj

Účastníci turnaja. archív autorov 

INZERCIA

REKVALIFIKA NÉ KURZY PC, Podvojné a jednoduché ú tovníctvo, 
Mzdové ú tovníctvo, Inštruktor sociál. rehabil., Opatrovanie, Nechtový dizajn

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
pobo ka ŽIAR NAD HRONOM

riešime 
Váš problém

Jediná bezpe ná investícia je vzdelanie

JAZYKOVÉ KURZY - miesto realizácie VO VAŠOM MESTE

Štandardné jazykové kurzy 
AJ, NJ, ŠpJ, RJ, FJ, TJ 
- 48 VH/90 €, všetky vedomostné úrovne,
- po úspešnom absolvovaní ú astník 
môže získa  medzinárodný certi  kát

Konverzácia - 40VH/100 €
Krátky kurz anglí tiny - 20 VH/50 €
NJ pre opatrovate stvo - 60 VH/105 €
Individuálna výu ba - pod a požiada-
viek klienta

AKADÉMIA VZDELÁVANIA, pobo ka Žiar n/Hr., SNP 111, 
965 01 Žiar n/Hr. ,045/6725291, 0902 930 214, avzh@aveducation.sk

Termín: Zimný trimester: 16.1.-28.3.2012

Zapla te si kurz do konca roka a získajte z avu 5 €

Kúpim starý RD s väčším pozemkom  
v lokalite Banská Štiavnica a okolie ale-
bo Štiavnické Bane. 0905 833 361

Predáme 3-izbový byt (68m²) na síd- 
lisku Drieňová, zrekonštruovaný, za-
teplený, cena dohodou, 0907 105 342

Dám do prenájmu 3 - izbový byt na  
Drieňovej, tel.č.: 0911 299 144

Predám 3-izbový čiastočne prerobe- 
ný byt na sídl. Drieňová, cena dohodou, 
tel.č.: 0907 809 659

ky, brizolit a iné, tel.č.:0903 121 901
Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  

domu, lacno a spoľahlivo, 0904 416 890
Kované brány, ploty, zábradlia, lacno,  

rýchlo a kvalitne, tel.č.: 0915 810 387
Zrezávanie komplikovaných stro- 

mov tel.č.: 0908 532 996 
Ubytujem študentov alebo pracujú- 

cich v centre mesta, 0915 615 521 
Ponúkam stavebné práce, rekon- 

štrukcie budov, bytových jadier, za-
teplenie podkrovia, maľovanie, dovoz 
materiálu, 1 km/0,40 €, zimná akcia – 
20%, tel.č.: 0903 111 512

Opatrím starších ľudí, upratovanie  
domácnosti, tel.č.: 0903 542 812

Vykonávam palické práce, tel.č.:  
0904 410 381
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Reštaurácia pod Starým mestom 
vás pozýva na predvianočný 

koncert skupiny Tri prasiatka v 
piatok 16.12. o 19:00. Príďte sa s 

nami zabaviť a posedieť 
si v príjemnom prostredí.

Café & restaurant Pod Starým 
mestom, Botanická 363/11, 

Banská Štiavnica

Najširší sortiment - to najlepšie z 
elektroniky. Nákupy na splátky bez 

navýšenia ceny!

AKCIE
- k TV a LCD stolík zdarma
- k Hi-fi  vežiam MP3, discman zdarma
- k DVD prehrávačom fi lmy zdarma
- k notebookom, fotoaparátom, 

MP3 prehrávačom a mobilom 
puzdro zdarma

- nákup nad 90€ vianočná sada 
zdarma a mnohé iné

Nový sortiment: 
HUDOBNÉ NÁSTROJE

VIANOČNÉ ZĽAVY až do 50%! 
+ dovoz zakúpených aj odvoz 

starých výrobkov: TV, chladničiek, 
pračiek a podobne zdarma

+ servis elektroniky 

Denne nový tovar 
za stále nižšie ceny

Kammerhofská 2, 045 692 13 27
po - pi 8:00 -18:00, so - ne 8:00 - 12:00

KUPÓN

Garancia najnižšej ceny:
pokiaľ viete o lepšej cene ako u nás, 
doneste aktuálnu ponuku a k výrob-
ku si vyberiete darčekový bonus v 

hodnote dvojnásobku rozdielu 


