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Inzercia

Dňa 22.02.2011 sa v priesto-
roch Kultúrneho centra usku-
točnil jeden z prvých worksho-
pov v rámci projektu ViTo. 
Ako ste zrejme zaregistrovali, 
stretnutie sme sa snažili spro-
pagovať upútavkou na možnú 
odmenu 10 000 eur. Účastníci 
stretnutia, a nebolo ich málo, 
sa hneď na začiatku dozvedeli 
prečo bola na plagátoch táto 
suma a akou formou bude pou-
žitá. Ide o alokáciu v rámci roz-
počtu projektu ViTo, ktorá je 
určená na dva konkrétne drob-
né, investičné projekty v rámci 
verejných priestranstiev v his-
torickom centre mesta Banská 
Štiavnica. Výber konečných pi-
lotných projektov z množstva 
nápadov, ktoré na stretnutí 
odzneli, bude uskutočnený 
transparentným procesom na 
základe presne stanovených 
výberových kritérií.

A aké nápady a pripomienky od-
zneli? Spomeňme aspoň potrebu 
riešiť bezpečnosť chodcov a parko-
vanie na Námestí sv. Trojice, sezón-
ne klzisko v centre s pekným výhľa-
dom, otvorenú zónu pre rodičov s 
deťmi v záhradách Starého zámku, 
základné detské ihrisko v priesto-
roch pred pomníkom padlých nad 
poštou, očistenie skalných stien na 
Glanzenbergu (Staré mesto), či re-
tro plaváreň na Klingeri. Nesporne 
zaujímavou bola aj diskusia o pešej 
zóne, trhoch a festivaloch v centre.

V nasledujúcich dňoch budú 
výstupy projektu dopracované a 
rozposlané na pripomienkovanie  
účastníkom stretnutia. O ďalšom 
postupe sa budete môcť dozvedieť 
zo Štiavnických novín, Facebooku 
a stránky Mesta Banská Šttiavnica.

Michal Pálka

Baten & Partners Slovakia

Táto iniciatíva je súčasťou pro-

jektu ViTo, kód projektu SEE/
A/169/4.1/X, ktorý je fi nancovaný 
z Programu nadnárodnej spoluprá-
ce Juhovýchodná Európa. Cieľom 
projektu ViTo je defi novať spôsob 

ako vrátiť život do historického 
centra mesta Banská Štiavnica

Kto „vyhral“ 10 000 eur ?
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Workschop v rámci projektu Vito v priestoroch Kultúrneho centra

Dňa 3. februára 2011 Mestské 
zastupiteľstvo v Banskej Štiav-
nici schválilo rozpočet mesta 
na roky 2011 – 2013. Rozpočet 
bol schválený nasledovne:

Príjmy rozpočtu (bežné a kapi-
tálové): 5 761 546 €.

Výdavky rozpočtu (bežné a ka-
pitálové): 7 594 062 €.

Rozdiel medzi príjmami a vý-
davkami mesto vyrovná dočerpa-
ním dotácií z roku 2009 a 2010 a 
čerpaním komerčného úveru a 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania.

Rozpočet mesta v svojej bežnej 

časti zahŕňa daňové, nedaňové 
príjmy a dotácie, ktoré mesto do-
stane na prenesený výkon štátnej 
správy, ale aj dotácie, ktoré sú už 
schválené v štátnom rozpočte, 
napr. dotácia na pokračovanie 
úprav verejných priestranstiev v 
historickom centre mesta. 

Bežné výdavky tvoria výdav-
ky na bežnú prevádzku úradu, na 
Mestskú políciu, Dobrovoľný ha-
sičský zbor, na údržbu miestnych 
komunikácií, verejnej zelene, ve-
rejného osvetlenia, cintorínov, vý-
davky na kultúru a šport (hlavne 
kultúrne podujatia v meste, pre-
vádzka športových zariadení – pla-

váreň, štadión), výdavky na kniž-
nicu, na školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta, cirkvi a súkromného zriaďova-
teľa, výdavky na kluby dôchodcov, 

opatrovateľskú službu.
Kapitálová časť rozpočtu za-

hŕňa investičné výdavky mesta, z 
ktorých za významné považujeme 
pokračovanie úpravy...  3.str.

Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2011 – 2013
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Z programu primátorky

Oznam

Mestská polícia 
informuje
Dňa 16.2.2011 o 11.55 hod. 

bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v priestoroch nemocnice na 
sídlisku Drieňová sa nachádza 
neznáma osoba, ktorá vulgárne 
nadáva pacientom. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, že 
ide o M.H. z Banskej Štiavnice, 
ktorý bol pod vplyvom alkoho-
lických nápojov. Menovaný bol z 
priestorov nemocnice vykázaný. 
Priestupok bol riešený v zmys-
le zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch.

Dňa 16.2.2011 o 20.30 hod. bola 
hliadka MsPo privolaná na Ul. Bu-
dovateľská v Banskej Štiavnici, kde 
sa v jednom z bytov hlučne sprá-
vali nájomníci. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto nájomníkov 
bytu upozornila na dodržiavanie 
domového poriadku,  nakoľko ne-
bolo po 22.00 hodine.     

Dňa 18.2.2011 o 01.10 hod. bola 
hliadka MsPo požiadaná OO PZ 
v Banskej Štiavnici  o spoluprácu 
pri narušení objektu  pohostinstva 
na sídlisku Drieňová. Po príchode 
hliadky  na miesto boli spoločne s 
hliadkou OO PZ prezreté priesto-
ry pohostinstva.  Vec je v riešení 
OO PZ.  

Dňa 18.2.2011 o 18.00 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Križovatku pred 120 – bytovku, 
kde sedel na zemi mladý chlapec, 
ktorý bol pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že ide o 
M.Š. zo Svätého Antona. Priestu-
pok bol riešený v zmysle zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch.

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Dňa 18.2.2011 o 13,00 hod. sa 
konalo zasadnutie Valného zhro-
maždenia Bytovej správy, s. r. o. 
Na valnom zhromaždení bola 
prijatá rezignácia p. Ivana Drgo-
ňu z funkcie konateľa spoločnosti 
dňom 18.2.2011 a za nového ko-
nateľa spoločnosti bol vymeno-
vaný p. Michal Pika.

Dňa 21.2.2011 o 16,00 hod. za 
účasti primátorky mesta zápis-
nične odovzdal bývalý konateľ  
Bytovej správy, s. r. o., p. Ivan Dr-
goňa, zmluvy a všetky dokumen-
ty súvisiace s prácou konateľa 
novému konateľovi  p. Michalovi 
Pikovi.

Oľga Nigríniová

21.2.

Prvé pracovné rokovanie po-
radného orgánu primátorky 
mesta.  

Za účasti primátorky mesta sa 
uskutočnilo odovzdanie funk-
cie bývalým konateľom  Bytovej 
správy, s. r. o., p. Ivanom Drgo-
ňom novému konateľovi  p. Mi-
chalovi Pikovi.

Uskutočnilo sa pracovné roko-
vanie so zástupcami DEXIA ban-
ky Slovensko, a. s. 

22.2.

Uskutočnilo sa pracovné ro-
kovanie primátorky mesta s Ing. 
Júliusom Hudecom generálnym 
riaditeľom Sekcie CR Minister-
stva dopravy SR na tému rozvoja 
CR v Banskej Štiavnici a vzniku 
Oblastnej organizácie CR.

Účasť na prvom pracovnom 
stretnutí, tzv. workshope, kto-
rého hlavným cieľom je zozbie-
ranie a prezentovanie nápadov, 
myšlienok a predstáv o tom, ako 
oživiť historické centrum Ban-
skej Štiavnice. 

23.2.

Pracovné stretnutie ku ko-
munikačným a informačným 
prostriedkom mesta.

Pracovné rokovanie k verej-
nému obstarávaniu – projekt 
verejného osvetlenia na sídlisku 
Drieňová.   

Účasť na spoločnej členskej 
schôdzi Kalvárskeho fondu a 
Kalvárskeho výboru. 

Zasadnutie Komisie ochrany 
verejného poriadku.

24.2.

Účasť na poslednej rozlúčke s 
občanom nášho mesta p. Pavlom 
Macákom

25.2.

Zasadnutie Komisie športu a 
mládeže. 

26.2.

Zasadnutie správnej rady Hu-
dobnej a umeleckej akadémie 
Jána Albrechta v Banskej Štiav-
nici.

Andrea Benediktyová 

Zberný dvor

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či 
je plánované niečo robiť so zberným 
dvorom?? Je super, že sme sa zapoji-
li do separácie odpadu, ale bol som 
pred pár dňami na TS a keď som to 
zbadal, no nejdem sa radšej vyjad-
rovať. A to si neviem predstaviť, keď 
príde niekto na kontrolu alebo náv-
števu na Mestské lesy alebo Technic-
ké služby, akú má reakciu, keď pre-
chádza cez takú hromadu odpadu. A 
ešte ma tam zaujali tie hrdzavé kopy 
železa, čo možno niekedy v minu-
lom tisícročí slúžili, ale už ich dáv-
no nikto nepoužil, či sa s tým niečo 
plánuje, alebo tam len hrdzavejú a 
po ďalších 100 rokoch sa pozametá 
hrdza a odloží sa tam ďalší vrak. Ďa-
kujem za odpoveď.

Juraj

Odpoveď:

Pri zriaďovaní zberového dvora 
bolo cieľom poskytnúť občanom 
možnosť odovzdať také druhy odpa-
dov, ktoré nepatria do bežných ná-
dob na zmesový komunálny odpad 
(ďalej ZKO). Dôvodom môžu byť 
rozmery odpadu (napríklad nábytok, 
pneumatiky atď.), ďalej nebezpečné 
zložky odpadu (autobatérie, staré 
motorové oleje, chladničky a pod.), 
biologicky rozložiteľný odpad (ďa-
lej BRO) ako pokosená tráva, orez 
konárov atď., elektroodpad (žiariv-
ky, žiarovky, televízory, počítače...), 
drobný stavebný odpad (ďalej DSO), 
ktorý vznikne občanovi pri údržbe 
a oprave bytu, domu a podobne. V 
minulosti sa väčšina týchto odpa-
dov riešila vyhodením na verejné 
priestranstvo, k nádobám na odpad, 
resp. končila aj vo veľkokapacitných 
nádobách na cintorínoch. Toto rie-
šenie bolo v rozpore s legislatívou, 
neestetické a neekonomické. O tom, 
že to už pochopila veľká časť ľudí, 
svedčí aj spomenutý dosť plný zbe-
rový dvor. Je tu možné tiež legálne 
odovzdať autovrak a získať potvrde-
nie potrebné pre odhlásenie vozidla. 
Občan tým ušetrí cestu so starým 
vozidlom ku spracovateľovi, čo je 

cca 30 km. Ročne túto možnosť vy-
užije v priemere do 100 ľudí. Tiež je 
asi potrebné vysvetliť „hrdzavé kopy 
železa“. Myslíme si, že občan Juraj 
tým myslel vozidlovú a manipulač-
nú techniku. Má pravdu, že pochá-
dzajú z minulého storočia ( máme 
aj vozidlo z roku 1960 ), ale väčšina 
ešte nebola nahradená a musí slúžiť 
aj v súčasnosti. Sme radi, že sa nám 
zachovali dva nakladače UNK 320, 
pretože mesiac šetríme peniaze a 
opravujeme jeden stroj a zatiaľ dru-
hý môže vykonávať činnosť a potom 
sa to zvyčajne vymení. Tiež postup-
ne likvidujeme niektoré vozidlá a 
funkčnými náhradnými dielami si 
vypomáhame pri opravách iných 
vozidiel. Nie sú to naše rozmary, ale 
otázka existencie pri súčasnej zložitej 
ekonomickej situácii. Pohľad na kopu 
starých, rozobratých a poškodených 
vecí iste nie je veľmi príjemný, máme 
však za to, že nech to radšej končí u 
nás na zberovom dvore, hoci nie je 
ideálne vybudovaný, ako niekde v 
lese alebo na poli. 

Sme tiež dosť prekvapení, že pán 
Juraj, hoci sa zrejme zaujíma o veci 
verejné, nevie nič o prijatých kro-
koch samosprávy na úseku odpado-
vého hospodárstva i napriek tomu, 
že to bolo nejednou témou rokova-
nia mestského zastupiteľstva, možno 
to bolo aj 10x publikované v Štiav-
nických novinách a miestna televízia 
VIO to tiež prezentovala asi 4x. No 
i napriek tomu to nemáme problém 
zopakovať. Projekt „Zavedenie efek-
tívneho systému separovaného zberu 
odpadov v Meste Banská Štiavnica“ 
bol v roku 2010 úspešný a realizácia 
niektorých jeho častí sa uskutoční 
už aj v roku 2011. Jeho súčasťou je aj 
spomínaný zberový dvor, ktorý bude 
vybudovaný v časti areálu bývalé-
ho AKUTRADE na Ulici Antolská. 
Bude novovybudovaný, mal by teda 
spĺňať nielen legislatívny, ale aj este-
tický rámec. Poprosíme teda ešte zo 
dva roky trpezlivosti. 

Heiler Peter 

riaditeľ podniku

Odpovedáme občanom...
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Klubový autobus FC Barcelona zavítal aj k nám...
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Pozvánky

Polícia informuje 

Vyhlásenie výberového konania
Mesto Banská Štiavnica, v zastú-

pení primátorom mesta, vypisuje 

výberové konanie na obsadenie 

funkcie: 

Vedúci oddelenia výstavby, rozvoja 
mesta, územného plánovania a ži-
votného prostredia

Výberové konanie sa uskutoční 

dňa 11. marca 2011 (t. j. v piatok) 

o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ v 

Banskej Štiavnici, č. dv. 4

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úra-
de v čase od 07.00 hod. do 15.00 
hod. alebo na tel. č. 045/6949612.

Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť do 28.02.2011 na 
adresu: Mestský úrad, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica. 

Na obálke s označením: Výbe-
rové konanie – vedúci oddelenia 
výstavby, RM, ÚP a ŽP.

Kvalifi kačné predpoklady:

- VŠ vzdelanie II stupňa, odbor 
technického zamerania

Iné požiadavky:

- 3 roky praxe v danej oblasti
- občianska bezúhonnosť
- organizačné schopnosti

- odborná spôsobilosť v oblasti 
stavebníctva a verejného obstará-
vania vítaná

Uchádzači o výberové konanie k 

prihláške doložia:

- písomnú žiadosť o zaradenie 
do výberového konania

- stručný profesijný životopis
-  overený doklad o dosiahnu-

tom stupni vzdelania
- čestné vyhlásenie o bezúhon-

nosti (u úspešného kandidáta sa 
bude vyžadovať odpis registra  
trestov nie starší ako 3 mesiace)

Mgr. Nadežda Babiaková
 primátorka mesta

Mesto Banská Štiavnica, Rad-
ničné námestie č. 1 si Vás dovoľu-
je pozvať na verejné prerokovanie 
úpravy verejných priestranstiev - 
Ulica Akademická, ktoré sa bude 
konať dňa 01. marca 2011 o 15.00 
hodine v zasadacej miestnosti 
radnice, prízemie, č. dverí 4. 

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta 

Krádež   

Obvodné oddelenie Policaj-
ného zboru vykonáva trestné 
konanie vo veci prečinu krádeže 
neoprávneného odberu elektric-
kej energie, ku ktorému došlo v 
čase od 14.11. do 14.12. v Banskej 
Štiavnici v byte č. 28 Ul. Šobov 7, 
čím SSE a.s., Žilina bola spôsobe-
ná škoda 651,20.- €. Ako pácha-
teľ bol zistený Š. S., ktorému bolo 
vznesené obvinenie pre prečin 
krádeže.
Útok na verejného činiteľa

Dňa 19. 02. 2011 vyšetrovateľ 
vzniesol obvinenie voči osobám 
M. Š. a J. L. pre prečin útoku na 
verejného činiteľa. Menovaní dňa 
19. 02. 2011 o 17.45 hodine v 
Banskej Štiavnici na Ulici J. Stra-
ku 13 použili voči hliadke MsP 
fyzické násilie, bez ujmy na zdraví 
a majetku. Hliadka MsP na Ulici 
J. Straku vykonávala služobný zá-
krok za porušenie VZN č. 2/2008, 
požívanie alkoholických nápo-
jov na verejných priestranstvách. 
Osobám hrozí trest odňatia slo-
body na 1 až 5 rokov.
Krádež traktora

Doposiaľ neznámy páchateľ v 
čase od 15.30 h dňa 14. 02. 2011 
do 18.10 h dňa 14. 02. 2011 odcu-
dzil traktor zn. Zetor 7011, ev. č. 
BS-646AA, VIN 16373, červenej 
farby, r. v. 1982, ktorý bol odsta-
vený v areáli družstva v obci Be-
luj, okres Banská Štiavnica, čím 
majiteľovi RD SITNO Prenčov, a. 
s., so sídlom v obci Prenčov č. 260 
spôsobil škodu vo výške 8.000.- €. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

riaditeľ Obvodného oddelenia PZ BS

Čitateľov ŠN mimoriadne zau-
jalo podrobné vysvetlenie ce-
lej problematiky v súvislosti s 
prípravou výstavby supermar-
ketu TESCO v Banskej Štiav-
nici v predchádzajúcom čísle 
ŠN. Súčasne sme sľúbili našim 
čitateľom, že ak sa záležitosti 
pohnú dopredu, budeme ich o 
tom informovať. Keďže sa tak 
stalo, o aktuálnu informáciu 
sme požiadali opäť Ing. Rober-
ta Vavru z banskoštiavnického 
stavebného úradu:

„Ako som už uviedol v predchá-

dzajúcom čísle ŠN, dňa 15.2.2011 
bolo na Mestskom úrade v Banskej 
Štiavnici uskutočnené stavebné 
konanie pre stavbu „Supermar-
ket TESCO Banská Štiavnica“, a 
to objektov samotného TESCA s 
potrebnou infraštruktúrou a so 
spevnenými plochami. Na konaní 
nebola zo strany účastníkov ko-
nania a ani zo strany dotknutých 
organizácií vznesená žiadna ná-
mietka a pripomienka voči vydaniu 
stavebného povolenia. Z uvedené-
ho dôvodu bolo všeobecným sta-
vebným úradom /Mestom Banská 
Štiavnica/ dňa 18.2.2011 vydané 

stavebné povolenie na výstavbu 
budovy samotného supermarketu 
s potrebnou technickou infraštruk-
túrou. Na moju otázku, ktorú som 
dal zástupcovi spoločnosti TESCO 
STORES, či po nadobudnutí prá-
voplatnosti stavebného povolenia 
začnú s výstavbou na pozemkoch, 
ktoré sú voľné /myslí sa tým mimo 
pozemku Zberných surovín Žili-
na/, odpoveď znela, že s výstavbou 
začnú až po celkovom usporiadaní 
pozemkov /t.j. po uvoľnení pozem-
ku Zberných surovín/“.

Ján Novák

Banskoštiavnické rezonancie
Ďalší posun k výstavbe supermarketu TESCO

1.str. verejných priestranstiev, 
v roku 2011 to bude rekonštrukcia 
Ul. Akademickej, pokračovanie 
projektu na zhodnocovanie odpa-
dov, v rámci ktorého sa vybudujú 
stojiská na zberné nádoby v meste, 
nakúpi sa vybavenie pre Technické 
služby, m.p., ktoré odpad zbierajú a 
pripravujú na zhodnotenie. Ďalšou 
významnou investičnou akciou je 
výstavba nájomných bytov na síd-
lisku Drieňová – táto investičná 
akcia je zahrnutá v rozpočte mes-
ta, jej realizácia však závisí od po-
skytnutia  nenávratnej dotácie na 
výstavu bytov (dotáciu poskytuje 
Ministerstvo dopravy, výstavby a 
RR SR) a  od schválenia úveru zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania. 
V roku 2011 by mala pokračovať 

aj rekonštrukcia objektu Rubigall. 
Rozpočet mesta počíta aj s rekon-
štrukciou mestského rozhlasu a 

fi nančne sa ukončí zateplenie pa-
vilónov ZŠ J. Kollára.

Kamila Lievajová 

ekonomické oddelenie MsÚ

Rozpočet mesta B. Štiavnica na roky 2011 – 2013
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Mesto Banská Štiavnica Vás 
srdečne pozýva na prezentáciu 
knihy „Banskoštiavnický Sala-
mander“, ktorá sa uskutoční dňa 
28.2.2011 o 16.hod. v priestoroch 
Kultúrneho centra na Kammer-
hofskej ul. č. 1. Tešíme sa na Vašu 
spoločnosť.                              MsÚ
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Anketa Štiavnických novín
1. ŠN si kupujete pravidelne?   Áno   Nie
2. Myslíte si, že ŠN poskytujú dostatočné informácie o dianí v meste?  Áno  Nie
3. Ktoré rubriky (témy) považujete za najzaujímavejšie?

4. Ktoré rubriky (témy) vás nezaujali? 

5. Vaše návrhy, podnety na zlepšenie kvality ŠN:

6. Prípadné ďalšie pripomienky:

AKTUALITY

Dňa 16. februára sa v mestskej 
časti Počúvadlo – Jazero usku-
točnilo stretnutie obyvateľov a 
podnikateľov v tejto časti mesta s 
vedením mesta, zamestnancami 
Mestského úradu a štátnej polície. 
Mesto Banská Štiavnica na stret-
nutí zastupovali primátorka N. 
Babiaková, zástupca primátorky 
D. Lukačko a vedúci komisie ces-
tovného ruchu, obchodu a služieb 
J. Čabák. Na takmer 3 hodinovom 
stretnutí boli miestnymi prezento-
vané kľúčové problémy, súvisiace 
najmä s infraštruktúrou a doprav-
nou situáciou počas letnej turis-
tickej sezóny. Dôležitým bodom 
bola aj diskusia o otváracích ho-
dinách zariadení, ako aj o doprav-
nej dostupnosti zo strany verejnej 
hromadnej dopravy. Nechýbali 
ani témy kempingu, odpadového 
hospodárstva či kultúrnych podu-
jatí realizovaných v tejto mestskej 
časti. Vedenie mesta informovalo 
o tom, čo všetko sa udialo od po-
sledného podobného stretnutia 
konaného v minulom roku, aké 
kroky sa podnikli pri odstraňo-
vaní kľúčových problémov a zá-
roveň prisľúbilo riešenie nových 
tém, ktoré sa objavili na stretnutí. 
Ďalšie podobné stretnutie či už na 
úrovni komisie obchodu, služieb 
a cestovného ruchu alebo vede-
nia mesta by sa malo konať ešte v 
tomto roku.

R. Marko

Milí čitatelia, 

našou snahou je urobiť ŠN pre 
vás zaujímavejšie a príťažlivejšie. 
Preto vás prosíme, aby ste zodpove-

dali na naše nasledovné otázky. Mô-
žete ich vhodiť do týchto schránok: 
Drieňová - nemocnica, Križovatka, 
predajňa Bala, Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, prípadne e-mai-
lom: michal.kriz@banskastiavnica.
sk. Z prispievateľov vylosujeme 3, 
ktorí získajú vecné ceny.

Chcete prispieť k skvalitneniu ŠN?

OOCR sme plánovali založiť 
hneď začiatkom roka. Život ale 
prináša zmeny. Prvou bolo one-
skorené schvaľovanie rozpočtu 
Banskej Štiavnice, ktoré nako-
niec dopadlo dobre. Štiavnica 
vloží do vznikajúcej organizá-
cie 30 000 eur. Je to významná 
čiastka a mestu a poslancom za 
to patrí veľká vďaka. 

Druhým dôvodom zdržania je 
fakt, že vláda pozastavila platnosť 
zákona o podpore CR, ktorý mal 
vstúpiť do platnosti 1.1.2011. Dô-
vodom bolo spolufi nancovanie 
organizácií štátom, ktoré duplo-
valo príspevok obcí. V chystanej 
novele zákona sa pripravuje nový 
model. Ak sa nič nezmení, bude sa 
odvíjať od vybranej dane za uby-
tovanie. Treba povedať, že v pô-
vodnom modeli zákona (tzn. ešte 
pred schválením bývalou vládou) 
sa príspevok štátu do OOCR tiež 
odvíjal od dane za ubytovanie. Je 
to tak logické a správne, pretože 
daň za ubytovanie v celej Európe 
vznikla a slúži na fi nancovanie 
rozvoja turizmu. Okrem toho je to 
jediný dostupný údaj o výkonnosti 
turizmu v jednotlivých lokalitách. 
Ďalší dôvod je, že ak ubytovatelia 
pocítia, že vybraná daň sa vracia 
do rozvoja a prináša im viac spo-
kojných hostí, budú ju isto odvá-

dzať radšej ako doposiaľ. Podľa 
prieskumu bratislavského Ústavu 
turizmu tzv. čierne ubytovanie, 
kde sa neodvádza daň, dosahuje v 
našom regióne 60-70%.

Ministerstvo dopravy, ktoré pra-
cuje na novele v tlačovej správe, 
potvrdilo, že organizácie, ktoré 
vzniknú v roku 2011, budú mať 
plný nárok na štátnu podporu za 
tento rok spätne.

Napriek pozastaveniu platnosti 
zákona nám nič nebráni OOCR 
založiť čím skôr. Preto primátorka 
mesta Nadežda Babiaková 7.2.2011 
na stretnutí starostov obcí okresu 
BŠ a starostov Hodruše Hámrov, 
Vyhní a Sklených Teplíc vyzvala, 
aby do najbližších obecných zastu-
piteľstiev predložili na schválenie 
uznesenia o založení a vstupe obcí 

do OOCR a o členskom príspevku. 
Najbližšie zastupiteľstvá budú vo 
väčšine obcí v marci. Do tej doby 
snáď Ministerstvo dopravy dá po-
kyn, akú právnu formu má mať 
(predchodca) OOCR do tej doby, 
kým, zákon vstúpi do platnosti. 
Podľa najnovších informácií v obci 
Banská Belá poslanci obecného 
zastupiteľstva schválili uznesenie o 
vstupe do OO CR a príspevok vo 
výške 1200 eur.

V okamžiku, keď bude jasná 
právna forma organizácie, zorgani-
zujeme stretnutie podnikateľských 
a nepodnikateľských subjektov 
- záujemcov o členstvo v OOCR. 
Cieľom stretnutia bude dotiahnuť 
náležitosti vstupu.

Igor Kuhn, OKCRaŠ

Plán ďalších krokov pri zakladaní OOCRProblémom Jazera Počúva-
dlo je najmä infraštruktúra

Občianske združenie SENIOR
Pri Domove MÁRIE v Ban-

skej Štiavnici, ktoré je založené 
s cieľom podpory, starostlivosti 
a práce so seniormi a zdravotne 
postihnutými dospelými ľuďmi, 
ľuďmi trpiacimi Alzheimerovou 
chorobou, demenciou, schizofré-
niou a inými duševnými choro-
bami. Sú to možno vaši príbuzní, 
bývalí  susedia, či známi.Prispejte 
na zlepšenie kvality života obyva-
teľov Domova MÁRIE príspev-
kom  2 % z vašich daní, alebo hoci 
i symbolickou sumou v hotovosti, 
alebo bezhotovostne na číslo účtu 
1444743002/5600 v DEXIA a. s. 
Potešíme sa aj vecným darom.

Viac informácií na webovej 
stránke www.domovmarie.sk, 
prípadne telefonicky na číslach 
045/6921366,7 a 0903 694522

ĎAKUJEME za Vašu spolupatričnosť

Oznam
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Diskusia pri zakladaní Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
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Od 23. do 27. februára sa v 
Banskej Štiavnici koná druhý 
ročník zimného festivalu urče-
ného najmä deťom s názvom 
Zimomravenie. Príjemné zimo-
mriavky by mali deťom behať 
počas celého programu, ktorý 
vyvrcholí v sobotu 26.2. v Kul-
túrnom centre.

V uvedený deň čaká na účast-
níkov akcie pátranie po stratenom 
obraze. Premenia sa na malých 
detektívov a prostredníctvom rôz-
nych indícií a šifi er budú blúdiť 
ulicami mestečka, aby vyriešili 
novú záhadu, ktorá na nich čaká 
po roku od vyriešenia prvej záha-
dy počas vlaňajšieho podujatia. 

Na svoje si prídu aj detskí fanú-
šikovia Richarda Čanakyho a Má-
rie Podhradskej. Táto najúspešnej-
šia dvojica v tvorbe hudby pre deti 
sa predstaví v závere programu v 
sále Kultúrneho centra. Ešte pred 
nimi predvedú svoje umenie her-
ci z divadla Babadlo a mím Miro 
Kasprzyk, ktorý svojím neopako-
vateľným šarmom vtiahne malých 

návštevníkov do sveta pantomímy. 
Deti budú mať zároveň možnosť 
uplatniť svoju kreativitu v tvori-
vých dielňach, ako aj so známymi 
aj neznámymi vyskúšať  osvedčené 
spoločenské hry a aspoň na deň sa 
tak odpútať od počítačov. Chýbať 
nebudú ani rozprávky od V. Ku-
bala, zaujímavá výstava hračiek a 
výtvarných diel študentov dvoch 
umeleckých škôl a interaktívna zá-
bava s moderátorom.

Pre malých športovcov bude 
iste bonbónikom originálny klu-

bový autobus FC Barcelona. Zrej-
me najdrahší európsky autobus, 
plný fantastického vybavenia a 
modernej techniky ešte pred pár 
mesiacmi vozil najväčšie hviezdy 
súčasného futbalu. Počas akcie si 
ho bude možné pozrieť a odfotiť 
sa na miestach, ktoré patrili sveto-
vým futbalovým hviezdam.

Podrobnejší program akcie 
nájdete na www.banskastiavnica.
sk. Na podujatie srdečne pozýva-
me!

R. Marko

AKTUALITY

Pred rokom sme v ŠN uverejnili 
článok pod názvom ,,Štiavnický 
magazín ako ho nepoznáme“, 
v ktorom sme našim čitateľom 
predstavili sympatickú dvojicu 
jeho tvorcov, redaktorku Mgr. 
Ingrid Šedibokovú a kamera-
mana Ivana Tökölyho. Ingrid sa 
dnes naplno venuje krásnym 
povinnostiam mladej mamičky 
a miesto pred kamerou zaujala 
mladá redaktorka Mgr.Andrea 
Voštiarová, absolventka Uni-
verzity M. Bela, odbor systémo-
vá ekológia, ktorú vám chceme 
predstaviť.

Čo Vás priviedlo k tejto práci? 

„V prvom rade to, že som bola 
nezamestnaná a keďže ma vždy 
fascinovala práca reportérov, tak 
som sa tejto šance chytila. Keď som 
sa dozvedela, že ma vybrali na túto 
pozíciu, bola som veľmi šťastná.“
Aký je Váš vzťah k Banskej Štiavnici? 

„Je to moje rodné mesto, kde 
som vyrastala, študovala a mám tu 
takmer celú svoju rodinu. Banská 
Štiavnica je krásne mesto, ale, žiaľ, 
veľa možností na uplatnenie mla-

dých tu nie je.“
Najzaujímavejší zážitok, alebo 

osobnosť, s ktorou ste sa pri svojej 

práci stretli? 

„Nakoľko som na poste redaktor-
ky len pol roka, nemala som veľmi 
veľa príležitostí stretnúť sa s veľkým 
množstvom osobností. No ak by 
som mala vybrať jedného, tak to bol 
spisovateľ Anton Hykisch. Pamä-
tám si, keď som sa o ňom učila ešte 
v školských laviciach a jedného dňa 
sedel oproti mne. S nemým úžasom 
som počúvala, čo všetko v živote 
zažil, čím prešiel, ale vždy dokázal 
vstať a ísť ďalej.“
Vaše záujmy, koníčky ? 

„Jeden z mojich najväčších ko-
níčkov sú moje psy, ktorým venu-
jem takmer všetok svoj voľný čas. 
Celkove mám rada všetky zvieratá 
a aj preto som sa stala vegetarián-
kou. Ďalej rada čítam, chodím na 
dlhé prechádzky v prírode a bicyk-
lujem.“
Plány do budúcnosti, profesionál-

ne, osobné ? 

„Snažím sa na sebe stále pracovať 
a obohacovať magazín vždy niečím 
novým. Nie je to síce jednoduché, 

pretože za všetkým stoja peniaze. 
V každom prípade by som chcela v 
tejto práci zotrvať čo najdlhšie, pre-
tože je to práca, do ktorej aj napriek 
ťažkej dobe chodím s úsmevom na 
tvári.“
Životné motto ? 

„Nič nečiní človeka ľudskejším 
ako láska k zvieratám.“ (Henry 
Fielding)

V mene našich čitateľov Vám 
ďakujem za rozhovor, prajem veľa 
pekných a zaujímavých reportáží, 
spokojných divákov, veľa úspechov 
v osobnom i profesionálmom ži-
vote.“

Janka Bernáthová

Rozhovor s redaktorkou VIO TV Mgr. A. Voštiarovou
Domov MÁRIE Banská Štiav-

nica sa zapojil do projektu budo-
vania kontaktných miest Sloven-
skej Alzheimerovej spoločnosti 
v rámci Slovenskej republiky. V 
súčasnosti sa nachádza a svoju 
činnosť vykazuje jediné kontakt-
né miesto na Slovensku v Holíči 
pri DD a DSS, ktoré získalo sta-
tus kontaktné miesto. Status kon-
taktné miesto udeľuje Slovenská 
Alzheimerova spoločnosť zaria-
deniu sociálnych služieb s cie-
ľom poskytovania poradenstva a 
pomoci ľuďom, ktorí trpia poru-
chami pamäti a Alzheimerovou 
chorobou a ich rodine.

V našom Domove MÁRIE 
poskytujeme sociálnu službu aj 
v špecializovanom zariadení pre 
chorých s ACH, a demencia-
mi rôzneho typu etiológie. Aj z 
týchto dôvodov sme sa rozhodli 
zapojiť sa do projektu a stať sa 
uchádzačom o status kontaktné-
ho miesta pre náš širší región. 
Ide o okresy, Banská Štiavnica, 
Žarnovica, Žiar nad/Hronom, 
prípadne i Krupina.  

Preto  sa obraciame na vás, 
milí rodinní príslušníci, priatelia, 
známi, starostovia obcí, pred-
nostovia miest, primátori miest, 
ak poznáte ľudí a nie je vám ľa-
hostajný život ľudí s ACH, našou 
snahou je pomôcť týmto rodi-
nám aj chorým  vo forme pomoci 
pri riešení sociálnej problemati-
ky, vytváranie činnosti podpor-
ných skupín, rozvíjať sociálne 
kontakty, výmenu informácií a 
skúsenosti, ale predovšetkým 
emocionálnu podporu. Budeme 
uskutočňovať vzdelávacie podu-
jatia pre rodinných príslušníkov 
zamerané na osvojenie si nových 
vedomostí, spôsobov a metód 
práce s chorými aj v domácom 
prostredí a výmenou skúsenosti 
v podporných skupinách, kde si 
osvojíte a uľahčíte už i tak sťaže-
né životné, sociálne a emocionál-
ne podmienky v rodine, v ktorej 
sa nachádza chorý trpiaci ACH.

Ak máte záujem o stretnutie, 
ozvite sa nám, kontaktujte nás 
písomne na adrese: Domov MÁ-
RIE, Ul. Špitálska 3, 969 01 Ban-
ská Štiavnica, 

E- mail: riaditel@domovmarie.
sk,  zdravdm@domovmarie.sk., 

Tel: 045/6921366,367,401
PhDr. Viera Chladná

riaditeľka Domova MÁRIE 

Domov Márie 
oznamuje...

Sobota v B. Štiavnici bude plná detskej radosti
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2. ročník zimného festivalu „Zimomravenie“ nielen pre deti
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V päťdesiatych rokoch sa ži-
vot v štiavnickej nemocnici 
rozvinul do modernej formy. 
Vznikli viaceré nové samostat-
né oddelenia (interné, gyne-
kológia s pôrodnicou, detské, 
krčno-nosno-ušné), rozrástol 
sa odborný personál a pribudli 
aj nové priestory (v budove na 
Povrazníku).

Chirurgia však bola po celý čas 
doménou Dr. Majdáka. Na svojom 
oddelení pôsobil formou perma-
nentnej pohotovosti, v prípade 
vážnejších prípadov ho prišli ke-
dykoľvek zavolať – v ktorúkoľvek 
dennú či nočnú hodinu. 

Dr. Majdák sa veľmi zžil s Ban-
skou Štiavnicou a aktívne vystu-

poval na podporu rozvoja mesta a 
najmä jeho zdravotníctva. Keď sa 
pripravovala štátna reforma v roku 
1960 a politické orgány rozhodli 
o presune sídla okresu zo Štiav-
nice do Žiaru nad Hronom, do-
stal stranícku úlohu na verejnom 
zhromaždení občanov podporiť 
toto rozhodnutie. Dr. Majdák však 
vedel, čo mestu Banská Štiavnica a 
jeho zdravotníctvu po strate okre-
su hrozí, a tak takúto úlohu jed-
noducho odmietol. Ako sám spo-
mínal, na zhromaždení mu potom 
zakázali verejne vystúpiť. Posadil 
sa teda vedľa statočného Štiavni-
čana a  zásoboval ho argumentmi, 
čo treba povedať na podporu Ban-
skej Štiavnice. Bolo to však márne, 
a Štiavnica v roku 1960 o okresné 

sídlo prišla....
Zhoršujúci sa zdravotný stav Dr. 

Majdáka ho priviedol k rozhodnu-
tiu ukončiť aktívny život a odísť na 
dôchodok aj s rodinou do rodičov-
ského domu do Prešova. Ku koncu 
roka 1962 nastúpil preto do riad-
neho dôchodku a 19.6.1963 opúšťa 
s celou rodinou Banskú Štiavnicu, 
kde strávil takmer štvrťstoročnicu 
profesionálneho života. 

Štafetu primára štiavnickej chi-
rurgie odovzdal nástupcovi – Štiav-
ničanovi MUDr. Eduardovi Kré-
besovi, ktorý predtým roky viedol 
chirurgické oddelenie v Prešove.

(Pripravované do publikácie 
Banskoštiavnické zdravotníctvo)

Pokračovanie v budúcom čísle
Ing. Myron Majdák 

Žili medzi nami...

Klub dôchodcov na Štefultove 
patrí medzi najväčšie a najagilnej-
šie v rámci okresu. Jeho členovia 
sa pravidelne schádzajú dvakrát 
do týždňa v pondelok a vo štvrtok 
v hojnom počte. Zúčastňujú sa na 
všetkých spoločenských poduja-
tiach, prednáškovej činnosti, zá-
jazdoch po rôznych kútoch  Slo-
venska. Majú družbu s viacerými 
klubmi dôchodcov.  Z tohto dôvo-
du bilancovali svoju prácu na vý-
ročnej schôdzi za prítomnosti 33 

členov. Zúčastnil sa na nej aj Ing. 
Piliar za MsÚ a obaja poslanci za 
miestnu časť – Ing. Blaškovičová a 
Ing. Palovič. Schôdzu viedol člen 
KD Štencl Milan, ktorý prednie-
sol aj báseň z vlastnej tvorby pod 
názvom „Bilancujeme“. Správu 
o činnosti predniesla kronikárka 
klubu p. Mýttová. Správu o stave 
pokladne predniesol p. Čerchla. 
Zo zdravotných dôvodov sa vzda-
la funkcie vedúcej klubu p. Šebe-
ňová, ktorá ho viedla od začiatku 

po dobu 24 rokov. Za jej prácu a 
angažovanosť sa jej poďakoval vo 
svojom príhovore Milan Štencl. Vo 
verejnej voľbe potom bola jedno-
hlasne do tejto funkcie schválená 
p. Ružena Dobrovodská. Nasledo-
vala diskusia a po nej zotrvali čle-
novia   klubu pri družnom rozho-
vore pri fašiangovom občerstvení. 
Na nasledujúce mesiace majú veľa 
plánov, veľa akcií, o ktorých vás 
budeme informovať cestou ŠN.

Milan Štencl  

Dôchodcovia bilancovali 

Dňa 14.februára 2011 sme na 
poslednú cestu odprevadili pána 
Júliusa Šemodu vo veku nedoži-
tých 82 rokov, ktorý náhle odo-
vzdal svoju dušu Spasiteľovi dňa 
10.februára 2011 o 16.00 hod.  
Július Šemoda sa narodil dňa 
30.3.1929 ako druhé dieťa rodičom 
Jánovi Šemodovi a Anne, rodenej 
Ivanovej, všetci to rodáci z Banskej 
Štiavnice časti Jergištôlne. Náš Jul-
ko bol dlhoročný vedúci predajne 
Potraviny - Zdroj a neskôr praco-
val ako inšpektor podniku Zdroj, 
š.p., Žiar nad Hronom, prevádzka 
Banská Štiavnica.

Veľa rokov strávil i pri obnovení 

kostolíka na Jergištôlne, za čo sa 
mu veľmi pekne poďakoval  pán 
farár Štefan Legény pri poslednej 
rozlúčke v dome smútku v Banskej 
Belej.

Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo,
ako vyschnutá, pustá zem bez 

vody,
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.
Veď tvoja milosť je lepšia než 

život,
Moje pery budú ťa oslavovať.
(Žalm 63, 2-9)

Julko náš, odpočívaj v pokoji.
Manželka Valika, sestra Helenka 

a celá rodina.
Vladimír Poprac

Július Šemoda, Banská Štiavnica časť Jer-

gištôlňa ( *30.3.1929 - + 10.2.2011)

,,Stupeň úcty k starobe udáva 
stupeň ušľachtilosti a pravej ceny 
u všetkých národov a kultúr.“ 
(L.Klíma)

Je to hrozné. Už sú takmer 
na dennom poriadku správy o 
ľudskom hyenizme, páchanom 
na bezmocných starých ľuďoch.
Podvody, krádeže, prepady, ťažké  
ublíženia na zdraví, žiaľ, nezried-
ka aj vraždy. Prečo? Pre tých pár 
eur, ktoré si statočne našetrili na 
ťažké časy, ba neraz aj na vlastný 
pohreb? Preto, že vo svojej pod-
state sú dobromyseľní, dôverči-
ví a súcitní ? Vyčítame im tieto  
vlastnosti, lebo neraz sa stávajú 
obeťami práve pre dobrý úmysel, 
naivitu  a snahu pomôcť iným (aj 
podvodníkom) v nešťastí ? Starí 
ľudia sú citliví a zraniteľní ako 
deti, ba možno ešte viac, keď si k 
ich bezmocnosti prisadne aj osa-
melosť a ľahostajnosť okolia, ale-
bo ak sa, nedajbože, príčinou ich 
sklamania a preplakaných nocí 
stávajú vlastné deti, či vnúčatá. 

Viem, že dnes sa to už ,,ne-
nosí“, ale ako žiaci ZŠ sme dob-
rovoľne navštevovali osamelých  
ľudí z našej dediny. Ja som si 
vtedy ,,osvojila“ milý manželský 
pár, žijúci v malej dreveničke 
blízko školy. Zo začiatku som im 
chodievala len na menší nákup, 
pomohla priniesť drevo, alebo 
omiesť sneh. Neskôr  ma už ča-
kávali každý deň, len tak, na kus 
reči, úsmev, ba i objatie. Vytvorili 
sme si taký krásny vzťah, že keď 
som odchádzala na internát, pla-
kali. Moja mamička, aj napriek 
tomu, že mala veľa inej práce, 
navštevovala ich naďalej miesto 
mňa. Keď prišiel ich čas, starala 
sa aj o to, aby mali vždy pekne 
upravený hrob.(Podotýkam, že 
nezištne.) 

Viem, že dnes je iná doba. Po-
zornosť patrí mladým, krásnym 
a úspešným. Na tých ostatných, 
bez ohľadu na to, čo pre túto 
spoločnosť urobili, sa akosi zabú-
da. A pritom je to možno práve 
nezáujem okolia, ktorý  napo-
máha kriminalitu, stále častejšie 
páchanú na úbohých starčekoch 
a starenkách. Mali by sme si uve-
domiť, že staroba je prirodzenou 
súčasťou života a speje k nej kaž-
dý z nás.

J.Bernáthová

Staroba nie je zločin
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Spomienkové oslavy

Mesto Banská Štiavnica – ZO 
SZPB v Banskej Štiavnici Vás 
pozýva na spomienkové oslavy  
66. výročia oslobodenia mesta 
Banská Štiavnica  Sovietskou  a 
Rumunskou armádou, ktoré sa 
uskutočnia dňa 4. marca 2010 o 
9.00 hod. pri pamätníku padlých 
na Ulici Kammerhofská 
Program:

1. Položenie kytice kvetov pri 
pamätníku padlých na ulici Kam-
merhofská o 9,00 hod

2. Otvorenie spomienkových 
osláv zástupcom ZO SZPB o 10,00 
hod. v Klube dôchodcov na Ná-
mestí sv. Trojice 7.

3. Slávnostný príhovor – Pri-
mátorka mesta.

4. Ukončenie osláv
Po ukončení osláv bude pokra-

čovať členská schôdza ZO SZPB. 
Program rokovania bude členskej 
základni predložený pri otvorení 
členskej schôdze.

Prípravný výbor spomienko-
vých osláv

 Pozvánka na pravidelné stretnu-

tie baníkov a ich priateľov

Dňa 25. februára 2011 o 16.00 
hod. v baníckej krčme u pána Ka-

rabellyho sa uskutoční pravidelné 
piatkové posedenie baníkov a ich 
priateľov. Na vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

Tanečná škola

POS Žiar nad Hronom otvára 
tanečnú školu WANTED - taneč-
ný  štýl : street dance.

Lektor : Štefan CHLEBO, maj-
ster a vicemajster Slovenska v hip-
hope za rok 2010.

Zápis: 25. 2. 2011 o 15.00 hod. v 
Pohronskom osvetovom stredisku 
Žiar nad Hronom, Duklianskych 
hrdinov 21 (za Planetáriom). 
Účasť nie je vekovo obmedzená. 

Bližšie informácie: A. Kmetko-
vá, č.t.: 0908 962 514, kmetkova@
osvetaziar.sk

Obec Podhorie, ako zriaďo-
vateľ Materskej školy, oznamuje, 
že prijíma deti na školský rok 
2011/2012 (v prípade potreby aj 
skôr) od veku dvoch rokov. Bližšie 
informácie na tel.č.: 045/699 21 25 
alebo 0915 817 675.

 
Ospravedlnenie

Ja, Ing. Ján Sedilek, bytom Ba-
nícka 3 Banská Štiavnica, sa verej-
ne ospravedlňujem za nepravdivé 

a zneucťujúce tvrdenia, ohovára-
nie a krivé obvinenie Jozefa Ci-
bulku na sociálnej sieti Facebook 
uverejnené 28.11.2010, v ktorom 
som uviedol nasledovný text:..."

"Ján Sedilek. Síce som pove-
dal, že nebudem dávať statusy, ale 
Štiavničania, čo poznáte Igora a 
Jozefa Cibulkovcov, a ste s nimi 
priatelia, dávajte si na nich pozor, 
je to banda zlodejov, a mám za 
nich doplatiť úver v Stavebnej spo-
riteľni z roku 2002, ktorý neplatili. 
Dávajte si na nich pozor, hlavne 
keď budú chcieť požičať peniaze, 
ktoré zásadne nevracajú."

Poďakovanie

Rodina Pavla Ivašku ďakuje 
pani primátorke N.Babjakovej a 
J.Simonidesovej za uskutočnenie 
dôstojnej rozlúčke v dome smút-
ku so zosnulou E. Ivaškovou. Pá-
novi Turčanovi za veľmi citlivé 
hudobné kreácie počas obradu. 
Tiež ďakujem Pohrebnej službe 
REQUIEM, že príprava zosnu-
lej a aj aranžmá kvetín na truhle 
zosnulej bolo k plnej spokojnosti 
pozostalých.

Rodina Pavla Ivašku

Stalo sa...

Dňa 20.2.2011 tragicky skončil 
svoj život v deň svojich 48.naro-
denín riaditeľ ZUŠ p. Pavol Ma-
cák, kapelník banskoštiavnickej 
dychovej kapely Sitňanka. Verej-
nosť v ňom stráca významného 
kultúrneho dejateľa nášho mesta. 
Rodine vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť. 

Redakcia ŠN 

O d i š i e l 
si rýchlo a 
n e č a k a n e , 
ako keď vie-
tor stromy 
láme. Osud 
Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, ale zato v 
našich srdciach budeš stále 
žiť. Dňa 15.2.2011 uplynu-
lo 21. rokov ako nás navždy 
opustil manžel, otec, starý 
otec, švagor a brat Anton To-
polčáni. S láskou vždy budú 
na teba spomínať manželka, 
syn Anton s rodinou, dcéra 
Žanetka s rodinou a dcéra 
Lucka s rodinou.

OZNAMY

Oznamy

Keďže je obdobie fašiangov, 
Štefultov sa ani tento rok nedal 
zahanbiť. Športový klub znovu 
zorganizoval jednu z najlepších 
akcií - 4. ročník Maškarného 
bálu. Svedčí o tom nielen veľký 
záujem zúčastniť sa ho, ale aj 
chýr a dobré meno tejto akcie, 
keďže prišli hostia ,,masky" z 
B. Bystrice, Zvolena a širokého 
okolia, čo nás nesmierne teší. A 
masky ...? 

Za tie by sa nemuseli hanbiť ani 
v Riu. Boli krásne, kto nevidel, ani 
neuverí, preto sa im za ich kreativi-
tu a precíznu pripravenosť na túto 
akciu chcem poďakovať. Začiatok 
Maškarného bálu bol o 20. hodine 
a otvoril ho predseda ŠKŠ Michal 
Tokár. Potom začala super zábava 
a môžem povedať, že nik nesedel. 
Po polnoci bolo vyhodnotenie ma-
siek kráľa a kráľovnej bálu. Stali sa 
nimi Avatari Michaela Tokárová 
a Michal Szegéň, ktorí suverénne 
zvíťazili. II.miesto obsadili Vi-

kingovia, III. miesto Mušketieri, 
IV. miesto Šmolkovia. Všetkým 
v mene ŠKŠ ešte raz gratulujeme. 
Chcem sa poďakovať členom ŠKŠ, 
ktorí pomohli zorganizovať túto 
akciu a postarali sa o jej dobré 
meno. Chcem dodať, že na záver 
sa všetci hostia prišli poďakovať a 
odchádzali domov s úsmevom na 
tvári , s kopou skvelých zážitkov 
zo sobotňajšieho večera a s prísľu-
bom, že o rok sa sem určite vrátia.

ŠKŠ ďakuje všetkým sponzorom 
ktorí prispeli do tomboly: AVG-g-
roup p. Krajčovic, ALMIK- plasto-
vé okná, WURTH, Durpal-p. Ďuri-
ca, rod. Tynkovanová, BS-Trans-p. 
Ľupták, p. Baláž, p. Melicherčík, p. 
Ernek, rodiny Tokárová, Stehlíko-
vá, Zajacová, Povinská,  Jányová, 
Voštiarová,  Hrušovská, Weissová, 
Hrudková, Bosáková, Zelenina- 
p.Szegéňová, p.Hrušovská Z., p. 
Palovič, p. Lešičko, Záhradníctvo- 
p.Weissová, Kvetinárstvo-p. Rákay-
ová, Lekáreň Ametyst, V-SPOJ, p. 
Celderová, p. Spišiak, Goldven ,p. 

Celder,  Čínsky obchod-Barbora, 
Súkromná hotelová akadémia.

Výťažok z tomboly poslúži na 
výstavbu hokejového ihriska pri 
kultúrnom dome a zároveň by som 
rada vyzvala aj iných sponzorov, 
ktorí by chceli prispieť akoukoľ-
vek fi nančnou, alebo materiálnou 
podporou, keby sa prihlásili na tel. 

0907 857 354. Vopred všetkým ďa-
kujeme. Zároveň ďakujeme spon-
zorom, ktorí už prispeli na zakú-
penie mantinelov: ŠK Štefultov, 
SIMKOR, p. Balžanka, p. Marian 
Adamský, p. Tóth, p.Ďurica, p. Po-
vinský. Ďakujeme.

Milota Tokárová, ŠKŠ

Najlepší Maškarný bál bol na Štefultove
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Kráľ a kráľovná bálu Michaela Tokárová a Michal Szegéň
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Inzercia

Pozvánka

Hudobná a umelecká 
akadémia Jána Albrech-
ta - Banská Štiavnica

Vážení uchádzači o štúdium, 
milí priatelia, naša spoločnosť 
Hudobná a umelecká akadémia 
Jána Albrechta - Banská Štiav-
nica, s.r.o., vznikla v novembri 
2008 so zámerom pôsobiť ako 
vzdelávacia  inštitúcia a ako súk-
romná vysoká škola.  

V júli 2009 sme na základe spl-
nenia odborných i priestorových 
podmienok získali odporúčanie 
Akreditačnej komisie, na štátny 
súhlas sme však museli čakať až 
do 19. januára 2011, keď nové 
vedenie Ministerstva školstva a 
nová vláda uznala našu spôso-
bilosť pôsobiť ako súkromná od-
borná vysoká škola. 

Už na jeseň 2011 začneme po-
skytovať vzdelávanie v dvoch ba-
kalárskych programoch: 1. Hu-
dobná teória a interpretácia a 2. 
Hudobná teória a tvorba.

Zároveň budeme pokračovať 
vo vzdelávaní formou štúdia v 
spolupráci s Vienna Konservato-
rium, ako aj v kurzoch v oblasti, 
hudby, drámy a výtvarného ume-
nia.

Podrobnejšie informácie vám 
radi poskytneme na Dni otvore-
ných dverí (26. 2. 2011, 15:00 – 
17:00), na našej webovej stránke 
(www.huaja-bs.eu), ale aj elek-
tronickou poštou a telefonicky. 
Tešíme sa na váš záujem a pozý-
vame vás na naše vzdelávacie a 
umelecké aktivity.

Hudobná a umelecká 
akadémia Jána Albrechta 
– Banská Štiavnica, s. r. o., 

odborná vysoká škola 

Vás srdečne pozýva na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

26. februára 2011, 15.00 – 17.00

v priestoroch našej inštitúcie, 
Botanická 2, Banská Štiavnica  

Radi vám poskytneme podrob-
nejšie informácie o bakalárskych 
programoch a ďalších formách 
vzdelávania

Prvým významnejším pokusom 
nahradiť svalovú energiu ľudí 
a najmä zvierat vodnou ener-
giou sa datuje od roku 1625 s 
príchodom Zugmantelského 
strojníka Petra Leglera, ktorý 
navrhol výstavbu čerpacieho 
zariadenia (Stangenkunstu) s 
tzv. kyvadlovopákovým prevo-
dom. Pod jeho vedením sa za-
čal stavať v rokoch 1626-1628. 
Súčasťou strojného čerpacieho 
zariadenia bolo vodné koleso o 
priemere cca 12 m, ktoré pohá-
ňala banská voda vytekajúca 
z Bieberovej dedičnej štôlne a 
tiež voda na tento účel z vybu-
dovaného tajchu tzv. Spodný 
Windšachtský. 

Výstavbu tajchu taktiež navrhol 
Peter Legler, ktorú sa budoval r. 
1625 pri ústí Bieberovej dedičnej 
štôlne.

Predtým však musel nájsť spôsob 
ako nevytopiť samotnú štôlňu a tiež 
vyriešiť jej náhradné vetranie, lebo 
štôlňa vyúsťovala na dne tajchu. S 
týmto cieľom vybudoval umelú vet-
raciu šachticu cca 12m vysokú, ktorá 
vyčnievala cca 1 m nad maximálnou 
hladinou a bola špeciálnou pologu-
ľatou strieškou zastrešená a tiež od-
tok z dedičnej štôlne do novovybu-
dovanej hrádzovej štôlne, cez ktorú 
sa vypúšťala aj voda z tajchu.

Od toho času ústie štôlne bolo 
cca 10 m pod hladinou nádrže a 
akýkoľvek prístup do nej kvôli špe-
cifi ckému hermetickému utesne-
niu, prispôsobenému špeciálnemu 

zariadeniu len na odtok vody, bol 
znemožnený.

Baníci, ktorí predtým vchádzali 
do bane touto štôlňou, museli na 
tento účel využiť podstatne nároč-
nejšie fáranie šachtou Špitaler, kde 
značný výškový rozdiel museli pre-
konať lezením po rebríkoch.

Predtým minimálne dve storočia 
dedičná štôlňa odvodňovala roz-
siahle banské pole z väčšieho počtu 
šachiet v oblasti Windšachty a Sig-
lisbergu ( terajšej obce Štiavnické 
Bane), ktoré v minulosti patrili s vy-
razenými šachtami medzi najstaršie 
a najhlbšie (Siglisberg, Windšachta, 
Terézia, Magdaléna, Karol, Jozef, 
Kristína, Einselseich, Königseg a 
iné) a tiež zabezpečovala chôdzu 
baníkom do niektorých z tých baní.

S postupom času a najmä po vy-
budovaní najdôležitejšieho a najväč-
šieho vodohospodárskeho systému 
v danej lokalite tzv. piarsky systém 
konštruujú sa ďalšie strojné, banské 
a úpravnícke zariadenia, ktoré vo 
svetovom baníctve zaujímajú vý-
znamné miesto.

Vyrazenie dedičnej štôlne Fran-
tiška Lotrinského, pôvodne Hod-
rušskej, o razení ktorej sa rozho-
dovalo okolo roku 1490 „starcami“ 
z Bieberovej štôlne, kde už v tom 
čase vznikali problémy s čerpaním 
vody z dobývok, ktoré sa nachádza-
li hlboko pod jej úrovňou. Podľa 
niektorých údajov s razením štôl-
ne sa započalo r. 1494 z Hodruše, i 
keď dlhšiu dobu bolo razenie štôlne 
odstavené z rozhodnutia Jej Výsosti 
Márie Terézie vydaním jej dekrétu 

z roku 1748, sa s razením pokračo-
valo. O naliehavosti vyrazenia tejto 
štôlne svedčí aj záznam návštevy 
Jeho Výsosti Františka Lotrinské-
ho, ktorý v júni 1751 sfáral do tejto 
štôlne, aby symbolicky v jej čelbe 
vlastnoručne vyrazil začiatok vývr-
tu. Od toho času Hodrušská dedič-
ná štôlňa bola pomenovaná podľa 
cisára Františka Lotrinského (Franz 
Erbstollen). 

Prerazením dedičnej štôlne cisá-
ra Františka do banskoštiavnických 
baní v druhej polovici 18. storo-
čia voda sa už nemusela čerpať do 
Bieberovej štôlne, ale cca o 150 m 
hlbšie.

Z dôvodu toho, ale najmä vy-
budovaním oveľa väčších a vyš-
šie položených vodných tajchov, 
stratil spodný Windšachtský tajch 
význam, preto bol vypustený a jeho 
zátopová plocha využívaná na od-
kalisko. Keďže v tom čase výťažnosť 
bola nízka 50-60%, kal, ktorým bola 
zátopová plocha vyplnená, obsa-
huje ešte značné množstvo zlata 
a striebra. Takže kedysi „zlatá a 
strieborná“ Bieberova dedičná štôl-
ňa „matka všetkých baní“ jej ústie 
(portál) a časť chodby je pochovaná 
pod cca 10m vrstvou bohatou na 
zlato a striebro, akoby symbolicky 
patrilo len jej, a preto nechce ukázať 
svoju tvár, a to i napriek tomu, že je 
zapísaná ako najvýznamnejšia tech-
nická pamiatka, hoci len Banskej 
Štiavnice, do svetového dedičstva 
UNESCO, ale významná je pre celú 
Európu.

Ján Novotný

Matka baní, všetkých baní
Pokračovanie z predchádzajúceho čísla
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Sobota 26.2.2011 

FOTRI SÚ LOTRI
Komédia, USA, 2010, 98 minút, MP-12,Vstupné: 2,30 eur
Najhoršou vecou v živote Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho svokor Jack 
Byrnes (Robert De Niro). Na to si už za ten čas, čo žije s dcérou býva-
lého elitného agenta tajných služieb, stačil zvyknúť. Vzťah vzájomne 
trpenej tolerancie prežil fázu zoznamovania, svadobných príprav, do-
konca aj vzájomného stretnutia rodičov Grega a jeho ženy Pam (Teri 
Polo). V treťom diele Jebalovej komediálnej rodinnej kroniky sa však 
schyľuje k Veľkému tresku. Greg sa konečne chce stať neformálnou 
hlavou rodinného klanu, čomu sa pochopiteľne Jack bráni zubami 
nechtami.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Nedeľa 27.2.2011 

TOY STORY 3
Animák,USA,2010,103 min.,Vstupné: 2,50 eur
Tvorcovia obľúbených fi lmov „Toy Story“ opätovne otvárajú škatuľu s 
hračkami a vťahujú divákov do nápaditého sveta najobľúbenejšej par-
tie hračiek. Už je to pár rokov, odkedy sa v Andyho detskej izbe stretli 
kovboj Woody a plastový kozmonaut Buzz Lightyear. Andy vyrástol, 
chystá sa na vysokú školu a Woody s Buzzom a ostatnými hračkami sa 
obávajú o svoju budúcnosť. Ostanú spolu? Dostanú ešte šancu uro-
biť radosť deťom? Šťastným riešením sa zdá byť darovanie hračiek do 
škôlky, kde ich radostne vítajú miestne hračky – starousadlíci. „Nováči-
kovia“ sa tešia na deti, ale netušia, čo ich čaká. Ulepené prstíky malých 
zlomyseľných faganov nie sú jedinou a zďaleka nie najväčšou hrozbou. 
Hračky sa vrhajú do nového napínavého a veselého dobrodružstva, 
kde „nemožno veriť nikomu“ a „žiadna hračka nebude ponechaná ne-
priateľovi“. A čo je dôležité, kde Barbie konečne stretne Kena...
Začiatok premietania :15:00 hod.

Kurz Jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v den-
nom živote
Vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra 
na Kammerhofskej ul.č.1
Od 16:15 hod - I. stupeň – začiatočníci
Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí
Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová
Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a 
športu, tel.č.:045/6790362, e-mail: kultura2@
banskastiavnica.sk

Jožo Pročko, Zuzana Tlučková a Marian Labuda 
ml. v bláznivej komédii Mira Gavrana 

„Hľadá sa nový manžel“

Sobota 5. marca 2011 o 17 hod.
V divadle Pivovaru Erb, Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica
Predpredaj vstupeniek v reštaurácii 
Pivovaru Erb.
Viac info na www.pivovarerb.sk

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM A PIVOVAR ERB POZÝVAJÚ
Vtipy na tento týždeň

Koktavý a malomocný sedia 
spolu vo väzení. Zrazu malomoc-
nému odpadne ruka. Chytí ju a vy-
hodí von. Koktavy mu na to hovorí: 
- Zzzzzzzz...

Potom malomocnému odpadne 
aj noha. Chytí ju a vyhodí von. A na 
to koktavý hovorí: - Zzzzzzdrhaš? 

Čo je to nič?
Liter slivovice pre dvoch Slová
kov.
Čo je vrchol žiarlivosti?
Keď žena schová mužovi všetky 
dámy zo šachu.

Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
17.2.2011: „Poézia je pravda v 
sviatočných šatách“ Štefan Morav-
čík, Markova 7, Bratislava

V tajničke sa ukrýva výrok Publi-

liusa Syrusa.

A., Draslík, začiatok tajničky, 
kolektívna zmluva, B., Obyva-
teľ Arábie, dravý vták, úvod bez 
dĺžňa, C., Remeselníci, čo pečú 
chleba, prilepí D., Patriaci Lote 
po česky, prekvapím, E., Hliník, 
2 v Ríme, predmety, predložka, 
ozn. áut Luxemburska a Cuby, F., 
Nikto, 2. časť tajničky, vodivá lát-
ka, G., Na mnoho, neexistovali, H., 
Osobné zámeno, sme zladení, list-
natý strom, I., Meno Spelingovej, 

stred slova kočíruje, obojživelníky, 
J., Turecké meno, 3. časť tajničky, 
chyť, K., Podmienková spojka, tex-
tová skratka, slov. hokejista, spí, L., 
Kút, vykoná, pán v Anglicku, M., 
Rastlina, hviezda, celtový príbytok, 
N., 4. časť tajničky, prvá samohlás-
ka v abecede, 

1., Vynálezca turbíny, zn. v hud-
be, druh výtvarného diela, 2., Mu-
lati, súčasť aromatických olejov, 
pištoľ, 3., Taktický človek, ozaj, opáľ 
sa, 4., Kyslík, ujo, druh čokolády, 
zn. kozmetiky, 5., Prepáč slangovo, 
vlastnosť ľudí, Česká republika, skr. 
seniora, 6., Trojka, neprekáža, mak 
česky, tebe, 7., Prúd vody, ohodno-
tí kôru, nech česky, 8., Boh Mosli-
mov, Meri naopak, hneď, polomer 
a volt, 9., Tona, ukradni, odober, 
stred slova nebesia, 10., Triesoč-
ka, ochrana tovaru, časť tváre,11., 

Koplo, lúka 
bez prízvu-
ku, viacej, 
12., Muru-
jem česky, 
c v i č e n i a , 
vyrobená z 
pary.

Pomôcky: 

k ap l a n , 
aras, Nivea, 
báči, sori, 
vôľa, anol, 
Chára

Pripravuje: 

A. Rihová
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Inzercia

"19. reprezentačný banícky ples 
–11. celoslovenský“ za účasti 
133 platiacich osôb, medzi kto-
rými boli aj viaceré významné 
osobnosti baníctva a hutníc-
tva, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, 
predseda Hlavného banského 
úradu v Banskej Štiavnici, Ing. 
Peter Čičmanec, predseda pred-
stavenstva Slovenskej banskej 
komory a generálny riaditeľ 
Hornonitrianskych baní Prie-
vidza, a.s. , Ing. Richard Kaňa, 
predseda Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku 
a riaditeľ Slovenskej banskej, 
s.r.o. Hodrša - Hámre, Ing. Ján 
Hrabovský, prezident Sloven-
skej baníckej spoločnosti, , prof. 
Ing. Viliam Bauer, CSc. z fakulty 
BERG TU Košice, Dr. Nagy Lajos, 
predseda Maďarskej baníckej a 
hutníckej spoločnosti a nechý-
bal ani viceprimátor Banskej 
Štiavnice JUDr. Dušan Lukačko. 

 Podujatie sa pre účastníkov za-
čalo tradičným „skokom cez kožu“ 
a prefáraním vysvietenej banskej 
štôlne vo vestibule hotela. Slávnost-
né otvorenie plesu tradične vykonal 
zaklopaním na klopačku JUDr. Ing. 
Kúkelčík a potom už moderátor 
podujatia Ján Furinda ohlásil za-
čiatok slávnostného programu, kto-

rého prvým bodom bola intonácia 
baníckej hymny „Banícky stav“ v 
podaní operného speváka, Štiav-
ničana, Stanislava Bartku. Po ňom 
nasledovali slávnostné príhovory 
Ing. Kaňu, JUDr. Lukačku a sláv-
nostný prípitok Ing. Čičmanca. 

 Po prípitku nasledoval kultúrny 
program, vystúpenie S. Bartku s 
piesňou 

„V slovenských dolinách“ a áriou 
„Leporello“ z opery Don Giovan-
ni od W.A. Mozarta. Nasledovalo 
predtancovanie, ktoré zabezpečila 
tanečná skupina "Anna dance" zo 
Žarnovice. Po ňom už začalo otvá-
racie valčíkové kolo pod vedením 
hudobnej skupiny „Necpalanka“ z 
Prievidze, ku ktorej sa neskôr pridal 
produkciou vo vinárni aj disdžokej 
Rasťo. 

 Za vydarené spoločenské podu-
jatie patrí poďakovanie personálu 
hotela Grand -Matej,

organizačnému výboru a hlav-
ným sponzorom podujatia, ktorými 
boli Mesto Banská Štiavnica, EN-
GAS, s.r.o., Nitra a Combin Banská 
Štiavnica, s.r.o., Banská Štiavnica. 
Poďakovanie patrí aj všetkým ďal-
ším sponzorom, ktorí prispeli ce-
nami do zlosovania vstupeniek v 
celkovej sume 2 500,- €.

 Na podujatí bola uskutočnená aj 
dobrovoľná zbierka na sochu štiav-
nického Nácka, do ktorej účastníci 
plesu prispeli sumou 30,- €, týždeň 
predtým sa na maškarnom bále, 
ktorý zorganizoval Hotel Grand-
Matej, získalo na uvedený účel 1 
000,- €. Verím, že aj tieto príspevky 
prispejú k tomu, že sa so štiavnic-
kým Náckom budeme môcť stret-
núť v podobe jeho bronzovej sochy 
na štiavnickom „trotuári“ už počas 
Salamandra 2011. Zdar Boh!

Ing. Milan Durbák

Ohliadnutie sa za baníckym plesom
Dňa 11. 2. 2011 sa uskutočnil v hoteli Grand - Matej v Banskej Štiavnici 

Síce poveternostné podmienky 
tomu práve nenasvedčovali, ale 
školákom začali jarné prázd-
niny. Aj keď týchto dní voľna 
nebolo pre žiakov ani zďaleka 
tak veľa, ICM BŠ si pripravilo 
niekoľko aktivít na efektívne 
využitie voľného času. 

Od pondelka do piatku si u nás v 
centre mohli „decká“ veľkoplošne 
premietnuť akýkoľvek fi lm z boha-
tého výberu rôznych žánrov, ktoré 
sme pre nich pripravili. Pre tých 
aktívnejších a po pohybe bažiacich 
sme zorganizovali tanečnú školu. 
Lektorov sme oslovili z okruhu 
aktivistov ICM BŠ a všetky kurzy 
boli samozrejme zadarmo. V pon-
delok Maťka s dievčatami, ktoré 
prišli, trénovala latino tance. V 

utorok Róbert precvičil prvky bre-
akdancu a Miška zúčastnenú mlá-
dež naučila zostavu z hip-hopu. V 
stredu Deniska predstavila základy 
stepu v mnohých kreatívnych ta-
nečných choreografi ách. Tanečná 

škola mala veľký úspech a už teraz 
uvažujeme o ďalšom pokračovaní 
v započatom diele.  

Mgr. Katarína Tatárová, konzultant Infor-

mačného centra mladých BŠ

Jarné prázdniny v IC mladých BŠ

Liahne na vajíčka, tel.č.: 0914  
291 265

Autovýfuky, tlmiče, spojky,  
tel.č.: 0907 181 800

Predávam lacné smútočné  
vence a kytice, zdobím kostoly. 
Tel: 0904 822 531

Predám starožitné funkčné  
harmónium zn: LUCAS KOL-
LER z prelomu storočia. Cena: 
300,-EUR alebo dohoda, tel.č.: 
0902 882 707

Kto daruje zachovalú sedaciu  
súpravu študentom? Tel.č.: 0904 
214 668

Predám Škodu Felíciu 1 300,  
najazdené 97 000 km, zimné 
pneumatiky, cena 1 100 €, tel.č.: 
0902 745 575

Doučím angličtinu a francúz- 
štinu, tel.č.: 0904 822 531

Ponúkam palivové drevo na- 
pílené naštiepané klátiky cena 
1prm/40€, dovoz dohodou, tel.č.: 
0944 200 347

Spracujem jednoduché a  
podvojné účtovníctvo aj DPH, 
tel.č.: 0915 200 636

Doprava tovaru dodávkou do  
1,3 t, tel.č.: 0908 618 563

Doveziem drevo, aj suché, met- 
rovica, štiepané (25,33,50cm),-
max. 3,5m3,v paletách/2m3,štrk, 
piesok, drť, stavebný materiál, 
tel.č.: 0903 121 901

Služby

Hľadám prácu, ovládam PC a  
strojopis, tel.č.: 0918 595 635

Kariéra

Mestské kúpele – plaváreň, Mlá-

dežnícka 10, Banská Štiavnica 

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN PRE 

BAZÉN

Pondelok: sanitárny 
Utorok: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Streda: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Štvrtok: 8.00 hod. – 20.30 hod.
Piatok:  8.00 hod. – 20.30 hod.
Sobota: 8.00 hod. – 21.00 hod.
Nedeľa: 14.00 hod. – 20.00 hod.

Vstupné Bazén:

Dospelí: 1,70 €/1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 €
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Plavci: 0,50 €/vstup

Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Oznam
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Pozvaní hostia na 19. Baníckom plese  

Breakdance a hip – hop v podaní mladých tanečníkov
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Siedme kolo 3. ligy v šachu 
našim družstvám nevyšlo, keď 
Banská Štiavnica, aj Nová Baňa 
prehrali 3:5.

V nasledujúcom kole 27.2.2011 
privíta Banská Štiavnica Novú 
Baňu.
Slovan Nová Baňa - TJ Slávia TU 

Zvolen B 3:5

Za Novú Baňu vyhrali E. Budin-
ský a E. Budinský, remizovali Ran-

dis a Adamec.
Veža CVČ Banská Bystrica B - Opev-

nenie Banská Štiavnica  5:3

Za Banskú Štiavnicu vyhrali 
Toma a Koleda, remizovali Kuchy-
ňa a Toth.

Balassgyarmati Kabel - ŠK Orlová 

Pohorelá 3:5

ŠK Čebovce - Magnezit Jelšava B 

4,5:3,5

ŠO Podbrezová - ŠK Garde CVČ 

Detva 7:1

ŠK Podpoľanie Hriňová - ŠK Vinica 

5,5:2,5

S. Kuchyňa

ŠPORT

Oznam

Oznam

Pozvánka

1 Slávia TU Zvolen B 7 4 2 1 14 33,5
2 Podpoľanie Hriňová 7 4 2 1 14 33,0
3 Garde CVČ Detva 7 4 1 2 13 33,5
4 Magnezit Jelšava B 7 4 1 2 13 30,5
5 CVČ B. Bystrica B 7 4 1 2 13 28,0
6 ŠO Podbrezová 7 3 2 2 11 29,0
7 ŠK Vinica 7 3 1 3 10 33,0
8 Banská Štiavnica 7 3 1 3 10 30,5
9 ŠK Čebovce 7 2 2 3 8 27,0

10 ŠK Orlová Pohorelá 7 2 2 3 8 25,5
11 Slovan Nová Baňa 7 1 1 5 4 18,5
12 Kabel 7 0 0 7 0 14,0

Stolní tenisti LN TRADE Ban-
ská Štiavnica zaznamenali dve 
povinné víťazstvá s dvomi posled-
nými družstvami V. ligy v stolnom 
tenise. Najprv porazili posledné 
družstvo Kosorína a v nedeľu 20.2. 
porazili OŠK Hliník "B". V oboch 
prípadoch dostali príležitosť aj 

hráči z "lavičky", ktorí bez problé-
mov zdolali svojich súperov.
LN TRADE - Kosorín 18:0

body za LN TRADE: štvorhry: 
Prokaj - Mikuš a Dobrovičovci

dvojhry: Dobrovič Martin, Dob-
rovič Ján, Mikuš a Prokaj po 4
LN TRADE - Hliník "B"        14:4

body za LN TRADE:
štvorhry: Prokaj - Sedilek a 
Dobrovičovci

Dvojhry: Dobrovič Ján 4

Prokaj 3
Sedilek a Dobrovič Martin po 2
Výboch  1

JS

LN TRADE zaznamenalo dve víťazstvá

Mestské kúpele – Plaváreň
Vás pozývajú
dňa
27.2.2011 od 14:00 hod
na vstup do bazénu: GRÁTIS – 

FREE – ZADARMO

Sprievodné akcie:

- Vodník, Vodné Víly
- Karneval – deti aj dospelý
- Maľovanie na telo
- Hry a Súťaže /vo vode aj na 

suchu/
- Chytanie Kaprov
- Karaoke

1. kolo 12.2.2011, Kúpele - plavá-

reň Banská Štiavnica

Muži kategória A:

Berlanský Matúš, roč. ´97:
2. 50 m prsia – 36.39, 
1. 100 m znak - 1.12,95, 
2. 50 m voľný spôsob – 29.01, 
2.100 m voľný spôsob – 1.02,58,
1. 50 m znak – 34.26, 
1. 100 m polohový pretek – 1.12,16 

Longauer Jakub, roč. ´97:
2. 50 m motýlik – 32.45, 
4. 50 m voľný spôsob – 30.91, 
5. 100 m voľný spôsob – 1.11,09, 
3. 100 m motýlik – 1.16,72, 
4. 100 m polohový pretek – 1.21,01

Ernek Matej, roč. ´98:
3. 50 m motýlik – 33.19, 
5. 50 m voľný spôsob – 31.17, 
4. 100 m voľný spôsob – 1.10,37,
4.100 m motýlik – 1.19,99, 
5. 100 m polohový pretek – 1.22,26

Orság Dalibor Daniel, roč. ´98
3. 50 m prsia – 38.75, 
3. 200 m prsia – 3.13,86, 
6. 50 m voľný spôsob – 32.01, 
7.100 m voľný spôsob – 1.16,80,
3. 100 m prsia – 1.31,42, 
6. 100 m polohový pretek – 1.26,27

Muži kategória B:

Ernek Šimon, roč. ´00:

2. 50 m prsia – 46.23, 
1. 50 m motýlik – 40.80, 
3. 50 m voľ. spôsob – 34.65, 
3. 100 m voľný spôsob – 1.17,31,
2. 100 m prsia – 1.42,13, 
2. 100 m polohový pretek – 1.27,82

Muži kategória X:

Berlanský Andrej, roč. ´03:
2. 25 m voľný spôsob – 21.21, 
2. 25 m znak – 25.96, 
1. 25 m prsia – 28.15

Muži kategória J:

Konečný Marek, roč. ´94:
2. 50 m prsia - 36.39, 
1. 200 m prsia – 2.55,78, 
6. 50 m voľný spôsob – 30.32, 
1.100 m prsia – 1.19,93, 
4. 100 m polohový pretek – 1.15,22

Doletina Dárius, roč. ´95
3. 50 m motýlik – 30.39, 
4. 50 m voľný spôsob – 27.73, 
3.100 m voľný spôsob – 1.00,74,
3. 100 m motýlik – 1.10,50, 
3. 100 m polohový pretek – 1.11,20

Hriňák Dávid, roč. ´93:
1. 200 m voľný spôsob – 2.12,65,
1. 50 m motýlik – 26.93, 
2. 50 m voľný spôsob – 26.23, 
2.100 voľný spôsob – 57.38, 
2. 100 m motýlik – 1.02,13, 
2. 100 m polohové preteky – 1.05,47

Adamský Marian, roč. ´94:

1. 200 m motýľ – 2.21,61, 
2. 50 m motýlik – 27.33, 
1. 50 m voľný spôsob – 25.75, 
1.100 m voľný spôsob – 56.51,
1. 100 m motýlik – 1.00,51, 
1. 100 m polohové preteky – 1.03,66

Muži kategórie M:

Čamaj Ján, roč. ´78:
1. 100 m znak – 1.08,82, 
1. 50 m voľný spôsob – 26.90, 
1. 50 m znak – 31.11, 
1. 100 m poloha – 1.06,39

Ženy kategória J:

Maruniaková Monika, roč. ´96:
1. 200 m voľný spôsob – 2.25,14,
1. 200 m polohový pretek – 2.40,02, 
1. 50 m znak – 35.16, 
2. 100 m polohový pretek – 1.14,50, 
2. 50 m motýlik – 32.16, 

Tenkelová Denisa, roč. ´95:
1. 50 m motýlik – 29.87, 
1. 50 m voľný spôsob – 28.04, 
1. 100 m voľný spôsob – 1.00,97,
1. 100 m motýľ – 1.06,15, 
1. 100 m polohový pretek – 1.09,70

Štafeta 4 x 50 m voľný spôsob mix: 

Tenkelová, Maruniaková, Doletina, 
Berlanský – 1.56,54

red

7. ročník Banskobystrického plaveckého pohára

Oznam - prerušenie 
prevádzky

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, oznamuje oby-
vateľom a návštevníkom mesta 
Banská Štiavnica, že v čase od 
28.2.2011 do 07.03.2011 bude z 
dôvodu výmeny vody v plavec-
kom bazéne prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň zatvorená. Pre-
vádzka bude opätovne otvorená 
od utorka 08.03.2011. 

Mgr. Slezáková Denisa

vedúca plavárne

Žiadosť pre všetky športové klu-

by v Banskej Štiavnici – výzva!

Komisia športu vás žiada do 
termínu 18.03.2011:

- podať plán o svojej činnosti 
na rok 2011, 

- zhodnotiť vašu športovú se-
zónu 2010, 

- podať nominácie na športov-
ca roka 2010. 
Vašu správu môžete zaslať v 

elektronickej podobe na adresu:

viktoria.michalska@banskas-
tiavnica.sk alebo kultura3@ban-
skastiavnica.sk. 

RNDr. V. Michalská

zapisovateľka Komisie športu

FUTBALOVÝ TURNAJ
3 KRAJÍN

Dňa 12.03.2011 o 10:00 hod. 
na multifunkčnom ihrisku v 
Štiavnických Baniach sa usku-
toční futbalový zápas žiakov Zá-
kladných škôl z krajín

CHORVÁTSKO, ČESKÁ RE-
PUBLIKA, SLOVENSKO

Bližšie info: Z.L.Soldanova 
0948 519958 zuzannask@hotma-
il.com www.zakladnaskola.com

ZŠ s MŠ Maximiliána Hella

969 81 Štiavnické Bane 128

Opevnenie prehralo  
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INZERCIA

PONÚKAME NOVÝ GSM 
PROJEKT,

ZABEZPEČÍME ZAŠKOLENIE 
ZDARMA,

ZAUJÍMAVÉ FINANČNÉ 
OHODNOTENIE,

MOTIVAČNÝ PROGRAM + 
BONUSY.

Info na: SIMkarta@hallo.ws

Manžela Vám nahradím, v 
byte všetko opravím

• Všetky malé domáce práce • Vŕ-
tanie do panelu • Výroba skriniek na 
mieru • Výroba a montáž kuchyn-
ských liniek • Montovanie skriniek • 
Montovanie podláh • Oprava nábyt-
ku Tel.č.: 0905 785 447

„Vonkajšia krása je o to 
cennejšia, o čo viac vnú-
tornej krásy skrýva.“

QUAPA
Obchodík so zdravou 

výživou

• Makrobiotiká
• Bezlaktózové potraviny
• Bezlepkové potraviny
• Dia, Bio potraviny
• Kvitnúce čaje
• Doplnkový tovar
• Netradičné darčeky
Najdete nás pod poštou
Dolná 1818, B.Štiavnica

Kopírovanie Vašich 
domácich archívov 

videokaziet na DVD 
nosič.

Peter Ivaška
Klaudstudio

Tel.č.: 0905 349 371

Directreal Top hľadá pre svo- 
jich klientov nehnuteľnosti. 
Nájdete nás na ul. Križovatka 5, 
tel.č.: 0915 259 624

Predám  2-izbový byt s balkó- 
nom, čiastočne prerobený, zatep-
lený, v osobnom vlastníctve na 
Dolnej ulici, cena dohodou, tel.č.: 
0903 203 082, 0911 152 114

Kúpim dom (pozemok) v BŠ aj  
okolí, tel.č.: 0905 551 791

Predám pozemok (15 árov) v  
BŠ, cena za 1m2/23€, tel.č.: 0915 
740 261

Predám 3-izbový luxusný byt  
po rekonštrukcii v centre BŠ, 2. 
posch., tel.č. 0903 795 775

Hľadám  1 alebo 2-izbový byt  
do prenájmu, zn. ihneď, tel.č.: 
0902 882 707

Predám 3-izbový byt v OV  
na Drieňovej, kompletná rekon-
štrukcia, otvorený priestor me-
dzi kuchyňou a obývacou izbou, 
možnosť ponechania nábytku, 
tel.č.: 0910 920 946

Dám do prenájmu obchod- 
né priestory na Križovatke 1 v 
B. Štiavnici na obchod a služby, 
tel.č.: 0905 386 359

Hľadám podnájom v 2.-3. izb.  
byte v BŠ, tel.č.: 0907 113 608

Predám 2 izbový byt na Križo- 
vatke. Tel: 0948025672

Reality

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

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


