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InzercIa

Vyhodnotenie Štiavnických novín 

Rent-A-Car

V pondelok 20.1.2014 sa 
konalo v zasadacej miestnosti 
historickej Radnice každo-
ročné slávnostné vyhodno-
tenie Štiavnických novín za 
rok 2013.

 Medzi pozvanými hosťami ne-
chýbali primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková, zástupca pri-
mátorky JUDr. Dušan Lukačko, 
prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrej-
mišková, členovia redakčnej rady a 
prispievatelia Štiavnických novín. 
Úvodné slová patrili primátorke 
mesta, ktorá vo svojich slovách zbi-
lancovala predchádzajúci rok vydá-
vania Štiavnických novín. Minútou 
ticha sme si pripomenuli našu dl-
horočnú členku redakčnej rady, p. 
PhDr. Noriku Bujnovú, CSc., kto-
rá nás minulý rok náhle opustila. 
Všetci prítomní zhodnotili Štiav-
nické noviny v uplynulom obdo-
bí a zaspomínali si na predchádza-
júce roky ich vychádzania. Práve v 

tomto roku si pripomíname jubilej-
ných 25.rokov od vzniku týždenní-
ka mesta Banská Štiavnica - Štiav-
nických novín. Pri tejto príležitosti 
v mesiaci marec vydáme Špeciálnu 
prílohu, ktorá bude mapovať štvrť-
storočnú históriu vydávania Štiav-
nických novín. Na záver sa treba 
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľ-

vek spôsobom pomohli pri tvorbe 
Štiavnických novín, vedeniu mesta 
Banská Štiavnica, za pomoc a spo-
luprácu, členom redakčnej rady, pri-
spievateľom a v neposlednom rade 
aj našim verným čitateľom, pre kto-
rých Štiavnické noviny s láskou pri-
pravujeme. Ďakujeme. 

Michal Kríž    

Slávnostné vyhodnotenie činnosti ŠN foto Ingrid Šediboková

Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov,  §-u 12 
odst. 1 a §-u 13 ods.4a) zvolávam za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Štiavnici na deň 29. ja-
nuára 2014 (streda) o 13.hod. Za-
sadnutie sa uskutoční v zasadacej 
miestnosti historickej radnice, prí-
zemie č.dv. 4. Priestor pre občanov 
od 15:00. Srdečne pozývame!

Mgr. Nadežda Babiaková 

Január je obdobie, ktoré majú občania 
a podnikatelia spojené s podávaním 
daňových priznaní na Mestský úrad, 
a to konkrétne daňové priznanie na 
daň z nehnuteľností.
Ak ste v roku 2013 nadobudli nehnu-

teľnosť, alebo ste ju predali či darova-
li, alebo ste napríklad pristavovali k 
domu, potom musíte vyplniť tlačivo 
k dani z nehnuteľnosti a odovzdať ho 
na mestskom úrade. Povinnosť podať 
daňové priznanie máte do konca janu-

ára. Platiť daň budete až neskôr – keď 
vám príde z mestského úradu výmer. 
Na rozdiel od roku 2013, kedy nove-
la zákona priniesla viaceré významné 
zmeny, tento rok sa postupuje tak ako 
minulý rok.

Podávanie daňových priznaní 

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská Štiav-
nica, prevádzka Mestské kúpele – 
plaváreň, oznamuje obyvateľom 
a návštevníkom mesta Banská 
Štiavnica, že dňa 8.2.2014 (so-
bota), bude prevádzka plavecké-
ho bazénu pre verejnosť otvorená 
z dôvodu konania sa plaveckých 
pretekov až od 16.00 hod. Za 
tento posun otváracích hodín sa 
ospravedlňujeme.  Otváracie ho-
diny pre saunu ostávajú nezmene-
né. Slezáková Denisa
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z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

20. 1

Zápis prvákov  ZŠ

Škola Dátum / čas zápisu Kontakt

ZŠsMŠ Svätý Anton 4.február 2014 / 14.-16.00 672 6204

ZŠsMŠ Banská Belá 5.február2014 / 14.-16.00 693 3116

ZŠsMŠ M.Hella Št.Bane 5.február 2014 / 13.-16.30 692 9187

ZŠsMŚ Prenčov 11.február 2014 / 13.-15.00 699 5249

ZŠ J.Horáka B.Štiavnica 12.február 2014 /13.-17.00 692 0553

ZŠ J.Kollára B.Štiavnica 12.február 2014 /13.-17.00 692 0627

Cirkevná ZŠ B.Štiavnica 12.február 2014 / 14.-17.00 692 1050

SZŠ Bakomi 5.február 2014/13.30-16.30 0948337639

Školský úrad Banská Štiavnica oznamuje termíny  zápisu detí na plne-
nie povinnej školskej dochádzky v základných školách  na školský rok 
2014/2015:

Povinnosť zapísať dieťa do školy vy-
plýva rodičovi zo zákona , pričom 
sankcia za jeho nedodržanie  je až 
do výšky 331,50 €.
Na zápis do prvého ročníka sa do-
staví dieťa, ktoré k 31.augustu 2014 
dovŕši vek 6 rokov .
Dosiahnutie veku a školskej spôso-
bilosti sú podmienkou na prijatie 
dieťaťa do prvého ročníka. Ak die-
ťa nesplnilo podmienky zápisu,  ria-
diteľ príslušnej školy rozhodne o 
odklade plnenia povinnej školskej 
dochádzky  a dieťa sa vráti do ma-
terskej školy.
V prípade záujmu môže rodič die-
ťa, ktoré dosiahlo požadovaný vek, 
ale nedosiahlo školskú zrelosť (a sú-
časne splní náležitosti §19ods.6 zá-
kona č.245/2008 Z.z.) zapísať die-
ťa  do 0.ročníka základnej školy, čím 
mu začne plynúť 10 ročná povinná 

školská dochádzka.
V školskom roku 2014/15 bude 
0.ročník základnej školy zriadený v 
ZŠsMŠ Štiavnické Bane (bližšie in-
formácie: 0905 258 847, 045/694 
9619, viera.ebert@banskastiavni-
ca.sk).
Na žiadosť rodiča a súčasne s pred-
ložením súhlasného vyjadrenia  za-
riadenia výchovného poradenstva 
a prevencie a všeobecného lekára 
pre deti a dorast,  môže byť do školy 
prijaté aj dieťa, ktoré ešte nedovŕši-
lo vek 6 rokov.
ZŠ zo zákona  pri zápise vyžadujú 
nasledovné osobné údaje:
- meno a priezvisko, dátum a miesto 
narodenia, RČ dieťaťa, jeho národ-
nosť, občianstvo a trvalé bydlisko
- meno a priezvisko, adresa zamest-
návateľa, trvalé bydlisko zákonných 
zástupcov dieťaťa. Viera Ebert

Verejno-
obchodná súťaž
Spojená škola, Kolpašská 1586/9, 

969 56 Banská Štiavnica vyhlasu-
je: Verejnú obchodnú súťaž na 
prenájom nebytových  priestorov  
- garáže. Podrobnejšie informácie 
na webovej stránke www.sosbs.
sk v časti Dokumenty,  prípadne 
na vchodových dverách do hlav-
nej budovy školy  v budove Spoje-
nej školy, Kolpašská 1586/9, 969 
56 Banská Štiavnica.

Pracovné stretnutie so zástup- �
cami OOCR, CHKO Štiavnické 
vrchy, Mestských lesov Banská 
Štiavnica, s.r.o. a Obce Hodruša 
Hámre k úprave bežkárskych tra-
tí a cyklotrás. 
Príprava materiálov pre Mestskú  �
radu v Banskej Štiavnici.
Účasť na Komisii rozvoja a vý- �
stavby mesta pri MsZ v Banskej 
Štiavnici. 
Vyhodnotenie činnosti Štiavnic- �
kých novín za rok 2013.  
21. 1.
Uskutočnilo sa rokovanie Rady  �
ZMOS v Bratislave. 
Pracovné rokovanie na Minister- �
stve životného prostredia SR v 
súvislosti so zahájením budova-
nia zberného dvora.  
22. 1.
Riešenie problematiky havarijné- �
ho stavu strechy na budove ZŠ J. 
Horáka. 
Účasť na zasadnutí Valného  �
zhromaždenia a Dozornej rady 
spoločnosti Bytová správa, s.r.o.  
23. 1.
Účasť na zasadnutí Mestskej  �
rady v Banskej Štiavnici.  
24. 1.
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Znečistenie verejného 
priestranstva 
   Dňa 12.1.2014 o 20.30 hod. bolo 
zistené na základe vyhodnotenia 
kamerového systému, že v Ban-
skej Štiavnici  na Zvonovom vŕšku  
neznáma osoba  znečistila verej-
né priestranstvo tým, že  na tom-
to mieste vyložila veľké množstvo  
rôzneho odpadu a z miesta  odiš-
la na motorovom vozidle. Na zá-
klade vyhodnotenia kamerového 
systému bola zistená osoba, kto-
rá sa svojim konaním dopustila 
priestupku. Išlo o osobu  trv. by-
tom  Prenčov. Menovaný bol za 
svoj skutok postihnutý uložením 
blokovej pokuty.     
Nepovolený výlep plagátov
Dňa 20.1.2014 o 07.30 hod. hliad-
ka MsPo počas hliadkovej služby v 
meste Banská Štiavnica zistila, že 
na autobusových zastávkach na 
Ul. A.T.J. Sitnianskeho a na Ul. 
lesnícka  sú neoprávnene vylepe-
né plagáty. Bolo vykonané objas-
ňovanie veci v priebehu ktorého 
bola zistená osoba, ktorá bola zod-
povedná za daný skutok. Vec bola 
vybavená v zmysle priestupkové-
ho zákona a plagáty boli odstráne-
né. MsPo upozorňuje, že na auto-
busové zastávky presnejšie do ich 
reklamných tabúľ je možné vyle-
povať plagáty v zmysle platného 
cenníka prostredníctvom MsÚ – 
oddelenia kultúry. Samovoľné vy-
lepovanie  plagátov na autobuso-
vých zastávkach  je zakázané. 
Verejný poriadok     
Dňa 17.1.2014 o 12.40 hod. hliad-
ka MsPo počas hliadkovej služ-
by  zistila, že v Banskej Štiavnici 
na chodníku v blízkosti Základnej 
školy J. Horáka sa zdržujú osoby, 
ktoré sú pod vplyvom alkoholu a 
znečisťujú verejné priestranstvo. 
Bola zistená totožnosť osôb, pri-
čom išlo o Š.V.,  Ľ.K. a  A.V.. Miesto 
vyčistili a za priestupok  proti ve-
rejnému poriadku boli postihnutý 
v zmysle priestupkového zákona. 
Následne miesto opustili.     

Vladimír Kratoš

V stredu 22.1.2014 sa konala na Povrazníku obhliadka novozre-
konštruovaných 48 bytových jednotiek, ktoré realizovala firma 
SimKor, s.r.o.  foto M. Kríž

Obhliadka nájomných bytov
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Základná škola J. Kollára v Ban-
skej Štiavnici na sídlisku Drieňová 
pozýva všetkých budúcich prváči-
kov na slávnostný zápis do prvé-
ho ročníka v šk. roku 2014/2015, 
ktorý sa uskutoční  dňa 12. febru-
ára 2014 v čase od 13:00 – 17:00 
hod v budove školy. Rodičia si so 
sebou prinesú občiansky preukaz, 
rodný list dieťaťa a  10€ na školské 
potreby.
Naša škola ponúka: 
- výučbu cudzích jazykov od 1. roč-
níka (ANJ), na 2.stupni aj NEJ a 
REJ 
- vyučovanie v moderných počí-
tačových a jazykových učebniach, 
chemickom laboratóriu, fyzikálnej 
učebni, hudobnej triede s karaoke 
štúdiom
- individuálny prístup k žiakom
- zážitkové vyučovanie a projektové 
dni vo vyučovacom procese
- hravé vyučovanie v moderne vyba-
vených triedach
- veľkú telocvičňu a športoviská v 

areáli školy (basketbalové ihrisko, 
futbalové miniihrisko s umelým 
trávnikom, tenisový kurt)
- lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč-
níka,  plavecký výcvik pre žiakov 2. 
ročníka
- rôzne školské akcie počas celého 
školského roka – Šarkaniáda, Via-
nočná burza, Vianočná akadémia, 
karneval, Deň Zeme,...
- pobyt v školskom klube "Drieňo-
váčik" od 6.00 do 16.00h v samo-
statných triedach
- stravovanie v školskej jedálni – 
mliečne desiate, výber z dvoch obe-
dových menu, možnosť uhrádzať 
stravu formou internetbankingu
- školský bufet v priestoroch školy 
- vlastná skrinka na oblečenie pre 
každého žiaka
- informácie o akciách školy 
prostredníctvom webovej stránky 
www.zsjkollara.edupage.org, inter-
netová žiacka knižka
- účasť žiakov v okresných, kraj-
ských, celoštátnych súťažiach

- „Škola v múzeu“ – hodiny výtvar-
nej výchovy a pracovného vyučova-
nia aj priamo v budove Galérie J. 
Kollára v Banskej Štiavnici a návšte-
vy tvorivej dielne v Kammerhofe
- práca v rôznych záujmových útva-
roch
- možnosť zúčastniť sa poznávacích 
zahraničných zájazdov – Viedeň, 
Paríž, Londýn, Praha
- oddelenie mestskej knižnice i Cen-
trum voľného času v našej škole
- pedagogicko-psychologickú sta-
rostlivosť v spolupráci s CCCPaP v 
B. Štiavnici
Našou snahou je,  aby sa Vaše deti 
v našej škole cítili príjemne, mali z 
učenia radosť, získali nové vedo-
mosti a rozhodne sa u nás nenudili.
Na spoluprácu s Vami sa teší kolek-
tív pracovníkov školy. 
Ďalšie informácie Vám radi poskyt-
neme:
www.zsjkollara.edupage.org
mail: zsjkollara@centrum.sk
č. tel.: 045 692 06 27

Zápis v ZŠ Jozefa Kollára

Zmena termínu 
výtvarnej súťaže
Oznamujeme deťom, ktoré radi 
a pekne  kreslia a maľujú, a samo-
zrejme aj ich vyučujúcim,  že termín 
uzávierky výtvarnej súťaže SALA-
MANDER 2013 očami detí a mlá-
deže je preložený na 28. 2. 2014. 
Takže ešte do konca februára nám 
môžete prinisť alebo poslať Vaše 
práce do súťaže na adresu: Pohron-
ské osvetové stredisko, Námestie 
sv. Trojice 7, Banská Štiavnica. Pro-
pozície sú na školách, ale pripome-
nieme najdôležitejšie body: Téma – 
Salamandrový sprievod a podujatia 
Salamandrových dní,  formát A4 a 
väčšie, technika ľubovoľná.
Bližšie informácie na č.t.: 0915 
819 989, mail: petrova@osve-
taziar.sk. Vyhodnotenie bude v 
mesiaci marec, keď si spolu opäť 
zaspomíname na Salamander.  Te-
šíme sa na Vaše pekné práce. Za 
organizátorov (POS ZH – Praco-
visko Banská Štiavnica a Mesto 
Banská Štiavnica) Mária Petrová

Nový rok 2014
Nový rok je tu už v plnom prúde, 
oslávený a privítaný ako sa pat-
rí. Tento rok bol banskoštiavnický 
ohňostroj naozaj krásny. Odštar-
tovali ho obyvatelia mesta na pre-
lome poslednej i prvej noci dvoch 
rokov. Ohňostroj sa pýšil farebnou 
krásou nad hlavami obyvateľov a 
priateľov mesta. Pôsobivé svetelné 
fontány a farebné ,,iskry“ vylieta-
vajúce od Nového a Starého Zám-
ku, Kalvárie a Námestia sv. Trojice, 
boli tradičným spestrením osláv 
Nového roku 2014. Milí Štiavni-
čania, prajem Vám všetko dobré v 
tomto novom roku, aby Vám pri-
niesol veľa zdravia, šťastia a lásky 
v kruhu Vašich najbližších. Nech 
Vaše srdcia plesajú láskou a čis-
totou. Prajem Vám, aby ste mali 
dobrých priateľov okolo seba, kto-
rí nikdy nezradia. Mnoho radosti, 
nových poznatkov a veľa krásnych 
stretnutí s dobrými ľuďmi Vám 
všetkým praje               Filip Golian

Rybársky ples
V sobotu 25. januára 2014 v je-
dálni Združenej strednej školy ob-
chodu a služieb na Kolpašskej 9 
(internáty) pod Drieňovou. Predaj 
vstupeniek: Rybárske a chovateľské 
potreby DIANA, Dolná 2, tel: 0903 
556 916, info: www.tajchy.sk. 

 Aj tlačivo platí to isté, je-
den formulár zahŕňa daň z nehnu-
teľnosti, za psa, predajné automaty 
a nevýherné hracie prístroje. Každý 
daňovník podá priznanie za daň, kto-
rá sa ho týka. Mestské zastupiteľstvo 
sa uznieslo v súlade s ustanovením § 
6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) záko-
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov v nadväznosti na zákon 
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné staveb-
né odpady, v znení neskorších práv-
nych predpisov na vydaní všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnych 
daniach (ďalej len VZN). Toto VZN 
upravuje podmienky určovania a vy-
berania miestnych daní v meste Ban-
ská Štiavnica, ktoré zahŕňa katastrál-
ne územie Banská Štiavnica a Banky, 
ako aj poskytovanie zníženia a oslo-
bodenia miestnych daní. Uvede-
né  Všeobecne záväzné nariadenie je 
účinné a je zverejnené na www.ban-
skastiavnica.sk (samospráva mesta, 
nariadenia).V nasledujúcom článku 
sa vás bližšie poinformujeme o po-
vinnostiach súvisiacich s podávaním 
daňových priznaní. 
- Daňové priznanie sa podáva na 
mestský úrad v katastri ktorého sa 

nehnuteľnosť nachádza.
- Daňové priznanie podáva len ten 
daňovník, u ktorého nastala zme-
na v predmete dane v roku 2013 a  
samozrejme nový daňovník. Daňo-
vé priznanie podáva teda len ten ob-
čan a podnikateľ, u ktorého nastala 
zmena v dani z nehnuteľnosti, ale aj 
v dani za psa, prípadne tie podnika-
teľské subjekty, kde je zmena v pred-
mete dane za predajné automaty a 
nevýherné hracie prístroje. 
- Keď daňovník (občan) kúpil ne-
hnuteľnosť podáva priznanie k dani 
z nehnuteľností, k dani za psa, k 
dani za predajné automaty a k dani 
za nevýherné hracie prístroje.
- Keď daňovník predal nehnuteľ-
nosť (alebo časť nehnuteľností), po-
dáva čiastkové priznanie na zánik 
daňovej povinnosti.
- Keď daňovník dokúpil nehnuteľ-
nosť podáva čiastkové priznanie, 
kde sa uvedie iba nadobudnutá ne-
hnuteľnosť, (ostatné nehnuteľnosti, 
ktoré už evidujeme sa neuvádzajú).
- Termín na podanie daňových pri-
znaní je do 31. 01. 2014.
- Daňovník pri jednotlivých nehnu-
teľnostiach vypĺňa len výmeru v 
m2 – výšku dane  vypočíta správca 
dane. 
- Na základe daňového priznania 

každý dostane jedno rozhodnutie, 
v ktorom bude vyrubená daň z ne-
hnuteľností, daň za psa, daň za pre-
dajné automaty a daň za nevýherné 
hracie prístroje.
- Daň na základe rozhodnutia bude 
možné uhradiť bankovým prevodom 
z účtu, alebo osobne v pokladni Mest-
ského úradu v klientskom centre.
- Všetky oslobodenia a úľavy na dani 
z nehnuteľností a na dani za psa zo-
stali v rozsahu predchádzajúceho 
roka.
- Tlačivá je možné prevziať si v 
klientskom centre alebo na ekono-
mickom oddelení mestského úradu, 
prípadne vytlačiť zo stránky www.fi-
nance.gov.sk (stránka ministerstva 
financií).
- Daňové priznanie je možné doru-
čiť osobne do klientskeho centra, na 
ekonomické oddelenie mestského 
úradu, alebo poštou.
- V prípade, že potrebujete pomôcť 
s vypĺňaním tlačiva, alebo potrebu-
jete poradiť, pracovníci Mestské-
ho  úradu oddelenia ekonomického 
vám ochotne s vyplnením prizna-
nia pomôžu. V prípade ďalších in-
formácií sa kontaktujte na zodpo-
vedných zamestnancov Mestského 
úradu na tel. číslach: 045/6949633, 
045/6949634. MsÚ

•1.str.

Podávanie daňových priznaní 
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Máme za sebou župné voľby, 
tento rok nás čakajú ďalšie. 
Počas mojej kampane som 
absolvoval veľa stretnutí a 
dostal mnoho otázok.

 Niekedy zaujímavých, niekedy pre-
kvapivých. Uvedomil som si pri tom 
ako ľahko vznikajú rôzne mýty a ču-
desné informácie, ktoré sa šíria me-
dzi ľuďmi. A aké je relatívne to, čo o 
sebe vlastne vieme. Jedna z tých otá-
zok bola, čo som urobil pre mesto v 
ktorom žijem.  Tak si  môžem tro-
chu zaspomínať na pár vecí, ktoré sa 
podarili. Na všetky tie malé aj väčšie 
veci, ktoré sa za roky udiali a ku kto-
rým som nejakým spôsobom prispel. 
Niekedy sú to možno maličkosti, z 
dnešného pohľadu až úsmevné.
Keď som nastúpil na MsNV, ako 
čerstvý absolvent, v r. 1988, napa-
dlo ma, že by bolo veľmi dobré za-
bezpečiť ĺuďom príjem satelitných 
programov, aby neboli odkázaní  
len na prvý a druhý program ČSTV. 
Ešte bol socializmus. Možno som na 
ONV v ZH šokoval touto myšlien-
kou, ale peniaze som zohnal, našiel 
firmu a obyvatelia sídliska Drieňová 
odvtedy mohli sledovať množstvo 
satelitných programov. Aké úsmev-
né z dnešného pohľadu v čase káblo-
viek a internetu. 
Štiavnica bola pred pár rokmi viac 
ponorená do tmy ako je tomu dnes. 
Ani jej krásne dominanty neboli v 
noci osvetlené. Opýtal som sa vte-
dajšieho primátora M. Lichnera, čo 
by povedal na nápad osvetliť Nový 

zámok. Nemáme peniaze, znela od-
poveď. Dal som preto dokopy pár 
priateľov, zohnal som sponzorov a 
netrvalo dlho a spolu s primátorom 
sme mohli spoločne prvýkrát stla-
čiť gombík a Nový zámok je odvte-
dy osvetlený.
Popri týchto perličkách a konkrétnos-
tiach som sa už spolu s ďaľšími zapá-
lenými ľuďmi od začiatku 90-tych 
rokov intenzívne snažili zabezpeče-
nie revitalizácie Banskej Štiavnice a 
uznanie jej výnimočnosti v celoslo-
venskom meradle. Podrobne tieto 
snahy opísal Ján Novák vo svojom 
článku k 20. výročiu zápisu Banskej 
Štiavnice do UNESCO. Boli to snahy 
a kroky, vykonávané aj na parlament-
nej a vládnej úrovni, ktoré vytvorili 
cestu pre zápis Banskej Štiavnice do 
zoznamu UNESCO a vďaka tomu aj 
pre vytvorenie a schválenie zákona o 
Banskej Štiavnici.  Jedna z vecí, ktorá 
Štiavnicu posúvala na vyššiu úroveň, 
bolo zriadenie vysokej školy. Bol som 
prezidentom FNM, keď za mnou pri-
šiel primátor mesta spolu s vtedajším 
rektorom TU vo Zvolene so žiadosťou 
o pomoc. Chýbali peniaze na presťa-
hovanie  fakulty ekológie do Banske 
Štiavnice. Neváhal som ani chvíľu, 
presvedčil členov vlády, že je to uži-
točná vec a vyčlenil potrebných vyše 
9 mil. Sk z rozpočtu, vďaka tomu sa 
proces vzniku vysokého školstva v 
Banskej Štiavnici mohol zavŕšiť. Ško-
da, že táto práca a sľubne sa rozvíja-
júca fakulta bola o pár rokov zlikvi-
dovaná vďaka úzkoprsým záujmom 
niekoľkých ľudí a fakulta bola presťa-

hovaná do Zvolena.
Keď som sa stal ministrom práce a 
sociálnych vecí, naskytli sa ďalšie 
príležitosti ako pomôcť obnove Ban-
skej Štiavnici. V prvom rade bolo 
treba stabilizovať sídlo Hlavného 
banského úradu a zabrániť snahám 
o presun do iného mesta. V spolu-
práci s L. Miklósom, vtedajším mi-
nistrom životného prostredia, som 
zabezpečil priestory pre Obvodný 
úrad životného prostredia na Trojič-
nom námestí. Zrekonštruovali sme  
opustenú  a schátranú budovu býva-
lých Rudných baní a v nej našiel svo-
je nové sídlo Úrad práce pre okresy 
Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom 
a Žarnovica. 
Moje pôsobenie na vládnej úrov-
ni som ukončil koncom roka 2005.  
Ani potom však môj záujem o roz-
víjanie potenciálu Banskej Štiavni-
ce neustal. Výsledkom je moderné 
SKI Centrum, ktoré poskytuje svo-
je služby už niekoľko sezón. Aj keď 
v ňom už dávno nie som vlastnícky 
angažovaný, teší ma, že tento pro-
jekt bol uskutočnený a slúži ľuďom.
Nie je to nič špeciálne, čo som tu po-
spomínal. Je to len malá spomien-
ka na niekoľko príležitostí, keď 
som  som mal možnosť pomôcť. Je 
toho ešte veľmi veľa, čo by sa dalo 
pre Banskú Štiavnicu urobiť, a nie-
len pre ňu. Pre mnohé mestá a obce. 
Celý náš kraj, v ktorom žijeme, je 
krásny a má obrovský potenciál roz-
voja. Len ho treba vedieť využiť. 

Ľudo Kaník
poslanec NRSR

Pár malých spomienok …Anketa - Dali ste si no-
voročné predsavzatie?
,,Všimla som si, že ak niekto spra-
ví sto dobrých skutkov a jedinú 
chybu, ľudia ho posudzujú práve 
podľa nej. Čas a  energiu, ktoré by 
mohli vynaložiť na pochvalu, mí-
ňajú na hľadanie a odsudzovanie 
nedostatkov. Predsavzala som si, 
že budem o ľuďoch zmýšľať a ho-
voriť len v dobrom, aj keby urobi-
li sto chýb a len jeden jediný dobrý 
skutok.“ J. B. 
,,Chcem byť čo najviac s mojou 
láskou.“ V. S.
,,Som dobrá v tom, čo viem, a bu-
dem robiť všetko preto, aby som o 
rok bola ešte lepšia.“ E. CH.
,,Mojím vrúcnym prianím sú lep-
šie susedské vzťahy, a to najmä so 
staršími spoluobčanmi.
Som domová dôverníčka, tak-
že viem, o čom hovorím. Budem 
sa snažiť, aby sme sa všetci pek-
ne znášali, pomáhali si a mali sa 
radi.“ E. U.
,,Budem sa viac usmievať, snažiť 
sa byť tolerantnejšia k ľuďom a 
mať ich viac rada.“ T. P.
,,Ja začnem cvičiť a žiť zdravšie.“ 
M. K.
,,Ja si veľmi prajem, aby sme boli 
k sebe tolerantnejší, vážili si ľudí, 
aj keď majú možno iný názor ako 
my, aby sme sa nedelili, ale spája-
li.“ D. L.
,,,Chcem viac pomáhať ľuďom, 
byť lepší a pozornejší, lebo tak ako 
sa ja budem správať k nim, tak aj 
oni ku mne.“ F. G.
,, Chcem sa naučiť rozlišovať dôle-
žité, od nepodstatného, aby som 
môj čas na tomto svete ,,nepre-
mrhal“. Tento rok navštívim ľudí, 
ktorí v mojom živote veľa zname-
nali a poďakujem sa im, prečítam 
knihy, ktoré som si kúpil a dopo-
siaľ neotvoril, a je toho ešte veľa. 
Ale chcem byť úprimný aj k sebe 
a povedať ,,NIE“, ak to tak budem 
cítiť.“ J.P.  Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Pozvánka
Duo Jamaha a Ozefa Omáčkech 
Vás pozývajú na hudobno-zábav-
ný program, ktorý sa uskutoční 
4.2.2014 o 19:00 v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1, Banská 
Štiavnica, vstupné 5,-Eur. Pred-
predaj vstupeniek: Informačné 
centrum, Nám. sv. Trojice 6, Ban-
ská Štiavnica, 045/694 96 53, e-
mail: ic@banskastiavnica.sk.  

Mesto Banská Štiavnica v roku 
2012 úspešne ukončilo projekt 
rekonštrukcie verejného 
osvetlenia na sídlisku 
Drieňová, ktorý bol financo-
vaný prostredníctvom Operač-
ného programu Konkuren-
cieschopnosť a hospodársky 
rast z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF), 
štátneho rozpočtu a rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica. 

Projekt bol zameraný na vý-
menu a rekonštrukciu  stožiarov 
verejného osvetlenia a montáž 

osvetľovacích telies na verejnom 
osvetlení. 

Rekonštrukcia VO prebehla v 
súlade so Svetelno-technickou 
štúdiou stavu verejného osvetle-
nia a so Zmluvou o dielo zo dňa 
16.05.2012. V rámci rekonštruk-
cie VO bolo celkovo vymenených 
143 svietidiel.

K uvedenému projektu bol v no-
vembri 2013 zrealizovaný odpočet 
meračov spotreby elektrickej ener-
gie. Prostredníctvom realizácie re-
konštrukcie verejného osvetlenia 
na sídlisku Drieňová došlo v roku 
2013 oproti roku 2012 k úsporám 
energie vo výške 51,588 GJ/rok. 

RRaMV

Projekt rekonštrukcie verejného 
osvetlenia na sídlisku Drieňová

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

www.economy.gov.sk           wwww.opkahr.sk               www.siea.sk
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Odovzdávanie šeku riaditeľovi ZŠ J. Horáka Jánovi Maruniakovi
  foto Archív autora

Odovzdávanie šeku riaditeľke ZŠ J. Kollára Nadežde Dobrovičovej 
foto Archív autora

Spoločnosť Lidl Slovenská 
republika odovzdala žiakom 
dvoch základných škôl v 
Banskej Štiavnici – Základnej 
školy Jozefa Horáka a 
Základnej školy Jozefa Kollára 
– športové a pedagogické 
potreby v hodnote po 3000 eur. 

Obchodný reťazec takýmto spô-
sobom podporil študentov škôl v 
blízkosti svojej 123. predajne na 
Slovensku, ktorá sa nachádza na 
Drevenej ulici v Banskej Štiavnici.  
„Veľmi radi sme takýmto spôsobom 
podporili dve základné školy v Ban-
skej Štiavnici. Pedagógovia si v rám-
ci sumy 3000 eur vybrali športové a 
vzdelávacie pomôcky, ktoré najviac 
potrebujú. Veríme, že toto vybave-
nie pomôže zlepšiť školské i mimo-
školské aktivity žiakov,“ povedal 
Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti 
Lidl.  Do podpory banskoštiavnic-
kých žiakov sa zapojili všetci, kto-
rí 21. októbra 2013 v novootvore-
nej predajni nakúpili za aspoň 10 
€. Lidl venoval za každý takýto ná-
kup 50 centov na podporu Základ-
nej školy Jozefa Horáka a Základnej 
školy Jozefa Kollára. Celkom sa tak 
podarilo získať 622 eur, čo by pre 
každú z vybraných škôl znamena-
lo 311 €. Spoločnosť Lidl sa rozho-
dla túto sumu navýšiť a spomenu-
tým základným školám venovala po 
3000 eur. 

Lidl venoval žiakom dvoch základných 
škôl v Banskej Štiavnici po 3000 eur 

Vážení rodičia, 
dovoľte aby sme Vás informovali o 
možnosti vzdelávania Vašich detí, 
detí s odloženou školskou dochádz-
kou. Základná škola s materskou 
školou Maximiliána Hella otvára 
Nultý ročník. Nultý ročník je určený 
pre deti, ktoré sa zúčastnili zápisu 
(dosiahnu k 31. 08. 2014 - 6 rokov), 
ale školská dochádzka im nebola do-
poručená Centrom pedagogicko-
psychologickej poradne a zároveň sú 
to deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Nultý ročník otvárame v 
škole od septembra 2014.  Sme pre-
svedčení na základe našich skúse-
ností, ale aj skúseností odborníkov 
v oblasti školstva a psychológie, že 
napomáha deťom získať zručnosti 
potrebné pre povinnú školskú do-
chádzku, a tým sa deťom uľahčí ply-

nulejší a jednoduchší prechod medzi 
materskou a základnou školou.
Organizácia nultého ročníka:
- vyučovanie žiakov kvalifikovaným 
učiteľom
- spolupráca medzi materskou ško-
lou a základnou školou, ktorá je prí-
nosom
- zabezpečenie odvozu žiakov škol-
ským autobusom na trase B. Štiav-
nica  a okolia  do  Štiavnických Baní 
a späť
-  zabezpečenie vyučovania aj pomo-
cou hier s didaktickým zameraním, 
ako aj  formou práce na PC s interak-
tívnou tabuľou.
Vaše deti môžu byť na základe po-
žiadavky zapojené do futbalovej prí-
pravy. Okrem športu sa v škole ve-
nujeme vzdelávaniu v odbore chov 
koní a jazdectvo pod vedením uči-

teľa a cvičeniu pernatých dravcov 
– orly, sokoly, čím je naša škola je-
diná základná škola na svete, v kto-
rej sa vyučuje a klasifikuje  predmet 
sokoliarstvo. Na škole máme vybu-
dovaný nový účelový areál pre vy-
učovanie jazdectva a sokoliarstva 
schválený Slovenským klubom so-
koliarov pri Slovenskej poľovníckej 
komore. Pre deti zaškolené máme 
pripravený zápis do prvého ročníka 
5.2.2014 od 13:00 do 16:30. 
Kontakt: Základná škola s mater-
skou školou Maximiliána Hella, 
Štiavnické Bane č. 128, 969 81, e-ma-
il: zsmhella@pobox.sk, www.zaklad-
naskola.com. Tel: 045/ 6929187, 
mob: riaditeľ 0905 258847. Sme 
ochotní sa s Vami osobne stretnúť a 
informovať Vás o možnostiach Nul-
tého ročníka.  Pavel Michal

Kam v BŠ a okolí?
24.1. Oldies disco-Hrá DJ Bukňa, 
vstupné 2 €.-Rezervácie stolov: 
0918 601 149.-Penzión Cosmo-
politan-bowling, 20:00.
25.1. Rybársky ples 2014-O dob-
rú náladu sa postará živá hudba 
Kašubovci. Predaj vstupeniek: p. 
Majerová, Rybárske potreby DIA-
NA, 
Dolná 2, tel.: 0903556916. Cena 
vstupenky je 25 €.  Ples  v Združe-
nej strednej škole obchodu a slu-
žieb na Kolpašskej, 19:00. 
25.1. Swingový bál - Program: 
swing dance, Pista Bartuš and 
Jazz Brothers, Ondrej Saling a  ta-
lianske cansonetti, prekvapenie, 
skvelé jedlo. Páni  vo fraku, dámy 
pripravte si swingové šaty!Vstup: 
50 € / osoba. Info: penzionco-
smopolitan.sk. Bál v Cosmopoli-
tan I-bowling, 19:30. 
26.1. O troch grošoch - Humo-
risticko-realistická rozprávka P. 
Dobšinského, kde zvíťazí dob-
ro nad zlom a rozum nad hlúpos-
ťou. Hrajú: K. Olasová, J. Valocká, 
P. Boublík, E. Peťovský, S. Spišák. 
Vstupné: dospelý 17 € /dieťa (do 
12r.) 15 €. Rezervácie: 0918 182 
859.Divadlo Pivovaru Erb, 16:00.  
PREBIEHAJÚCE VÝSTAVY
Výstava fotografií: Yuri Dojc 
Posledná kapitola / Last folio 
Výstava potrvá do 31.1.2014. 
SBM, Galéria J. Kollára.
Patrícia Koyšová: Ťažké ľahkosti  
Výstava potrvá do 10.2.2014. 
Schemnitz Gallery.

Región Banská Štiavnica        

Nultý ročník na základnej škole
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Základná škola s materskou 
školou v Banskej Belej sa 
zapojila do projektu výstavby 
dopravného ihriska v areáli 
školy so Slovenskými elek-
trárňami Mochovce. 

Projekt mal tri kolá a práve my sme 
boli vo všetkých troch úspešní. Nav-
štívili nás zamestnanci elektrární, 
ktorí vo svojom voľnom čase strá-
vili s našimi žiakmi a deťmi MŠ prí-
jemné chvíle. Počas ich návštev sa 
vykonali prípravné práce na mies-
te budúceho ihriska. Následne sme 
zaktivizovali celé blízke aj vzdialené 
okolie, aby zamestnanci EMO v hla-
sovaní podporili zámer našej ško-
ly. Podarilo sa nám vyhrať hlaso-
vanie a naša škola získala finančné 
prostriedky vo výške 3000€. Z tejto 
sumy sme pre žiakov školy a pre deti 
materskej školy zakúpili detské bi-
cykle, kolobežky, cyklistické helmy, 
autíčka, kostýmy policajtov, farbu a 
materiál na vymaľovanie dopravné-
ho ihriska. Nastal deň slávnostné-
ho otvorenia, ktorého sa zúčastnili 
riaditeľka školy pani PhDr. Andráši-
ková, starosta obce pán MVDr. Ba-
birád, tanečný krúžok pod vedením 
Mgr. Dobákovej a Bc. Ivaničovej, 
učitelia, rodičia, školáci a škôlkari. 
Pozvaní boli aj príslušníci Policajné-
ho zboru v Banskej Štiavnici. Žiakov 
oboznámili so základnými pravidla-
mi cestnej premávky a porozprávali 
im príbehy z praxe, ktorými upozor-
nili deti na možné riziká na cestách. 

Záujem o nové vozidlá bol obrov-
ský, avšak bolo potrebné ich odskú-
šať. Jazdilo sa bezpečne, bez úrazov, 
ohľaduplne – tak, ako by sa na ces-
tách malo správať. 
Do príprav sa zapojili aj samotní žia-
ci 7. - 9. ročníka, ktorí na hodinách 
informatiky pripravovali pre svo-
jich rovesníkov prezentácie na tému 
„Bezpečne na cestách“. Z jednotli-
vých prác sa vybrali najdôležitejšie 
informácie a žiakom sa odprezento-
vala konečná verzia, ktorú sme pri-
pravili aj v anglickom a nemeckom 
jazyku, aby sme sa trénovali v cu-
dzích jazykoch, ktoré sa učia na na-
šej škole. Technické problémy zvlá-
dali žiaci na jednotku, čím ukázali 
svoju počítačovú zručnosť. V rámci 
podpory bezpečného správania na 
cestách žiaci nacvičili modelové si-
tuácie ako prevenciu pred doprav-

nými nehodami. Aby nechýbala zá-
bava, vyrobili aj papierové puzzle a 
deti vo svojom voľnom čase skúšali, 
kto najrýchlejšie zloží auto, autobus 
a iné dopravné prostriedky, vďaka 
čomu si opakovane mohli preskú-
šať, čo ich môže na cestách do ško-
ly a zo školy postretnúť, kde aké do-
pravné nebezpečenstvo im hrozí a 
pod. Zo žiackych prác sme vybrali 
tú NAJ.
V deň otvorenia ihriska sa jazda zruč-
nosti všetkým zúčastneným veľmi 
páčila, atmosféra bola súťaživá akoby 
išlo o život a najrýchlejší mali neskrý-
vanú radosť zo sladkej odmeny. 
Naše srdečné poďakovanie patrí Na-
dačnému fondu Slovenských elek-
trární v Nadácii Pontis za poskytnu-
tie finančného príspevku: v 1.kole 
300€, v 2.kole: 3000€.

Ivana Andrášiková 

Nové dopravné ihrisko v Banskej Belej 
vďaka podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Nové športové ihrisko  foto Archív autora

Sociálne zariadenie pre seniorov
Vážení  spoluobčania, príbuzní a 
známi, radi by sme vás obozná-
mili,  že dňom  7.januára 2014 sa 
otvorilo nové sociálne zariadenie 
pre seniorov - s novým vybavením,  
kvalitným odborným personálom  a 
vysokým štandardom  služieb pre 
vaše šťastné dni jeseni života, kde 
sa  v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a doplnení  
zákona  455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní v znení neskorších 
predpisov poskytuje :
Činnosť odborná:
- pomoc pri odkázanosti  na pomoc  
inej fyzickej osoby
-sociálnu rehabilitáciu 
- základné sociálne poradenstvo

-ošetrovateľská starostlivosť
-pracovná terapia 
Činnosť obslužná:
-ubytovanie celoročné
-stravovanie (5 x denne a diabetici 
6 x denne)
-upratovanie
-žehlenie a údržba bielizne a šat-
stva
Ďalšie činnosti:
-utváranie podmienok na nevy-
hnutnú základnú osobnú hygienu
-úschova cenných vecí
-záujmová činnosť (kultúrna, spo-
ločenská ,športová a rekreačná čin-
nosť ,ktorá je zameraná na rozvoj 
schopností a zručností prijímateľa 
sociálnej služby).

-prepravná činnosť
-osobné vybavovanie
Dom seniorov Vitalita n.o., so síd-
lom v Banskom Studenci  (v zre-
konštruovanej bývalej chate Dinas) 
realizuje Dni otvorených dverí pre-
bieha denne v čase od 8:00 hod. do 
14:00hod, prípadne i mimo daného 
času  po telefonickom dohovore na 
telefónom čísle 0905 132 396, kde 
Vám radi poradíme a podáme bliž-
šie informácie. Možnosť informácii 
i na internetovej stránke  www.vit-
talita.sk. Tešíme sa na Vás a ďakuje-
me za prejavenú priazeň a zároveň  
Vás  srdečne pozývame na prehliad-
ku nášho zariadenia. 

Andrea Štefanková

Prvý futbalový zápas 
V nedeľu 19.1.2014  odohrali prvý 
zápas naši najmenší futbalisti pro-
ti rovesníkom zo Žiaru nad Hro-
nom. Chlapci bojovali počas celé-
ho zápasu 4 x 20 min., ale hlavne 
treba chlapcov pochváliť za pek-
nú kombinačnú hru s ešte kraj-
šími gólmi. Hráči ako Maťo Pari-
la, Kubo Marko, Maťo Pavlenda 
sa budú ešte veľakrát tešiť so svo-
jej hry. Chrbát im kryli už skúsení 
harcovníci Denis Glézl, Maťo Ne-
ubauer a v bráne náš Petr Čech, v 
malom vydaní Aďo Šimo. Výsle-
dok nie je rozhodujúci i keď pote-
ší. Chlapci zaslúžene vyhrali 11:1.

Richard Neubauer  

Šepkám prosby
do plameňa

Šepkám prosby do plameňa
v slovách modlitieb.
V  ich spojení všetky mená,
ktorým chýba chlieb,
ktorým chýba pohladenie,
láska anjelov,
aj tých, ktorí dosť jej majú,
hazardujú s ňou.

Šepkám prosby do plameňa
v slovách modlitieb,
vďačná aj za to, čo nemám,
čo ma núti bdieť,
čo ma núti kráčať ďalej,
vyššie vyletieť,
prebrodiť aj smútku závej,
nepozerať späť.
Čo ma núti v knihách hľadať,
v ľudských úsmevoch,
veď čo naozaj mám rada
vďačne dá mi Boh.

Janka Bernáthová



7číslo 2 • 23. január 2014
sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Smútočné 
oznámenie
S hlbokým 
zármutkom 
oznamuje-
me priateľom 
a ctenej verejnosti, že dňa 
21.1.2014 navždy dotĺklo 
srdce významného sloven-
ského prozaika, básnika a 
scenáristu  ANDREJA CHU-
DOBU. Posledná rozlúčka 
so zosnulým sa uskutoční v 
piatok 25.1. 2014 o 14. ho-
dine v Pukanci.

Nesmejte sa z nás...
Už dlhú dobu počúvam v 
televízii, na rozhlasových 
staniciach, dokonca je už na 
to zákon, nosiť vo večerných 
hodinách a na neosvetlených 
úsekoch ciest z dôvodu bezpeč-
nosti chodcov reflexné prvky.

Nakoľko patrím do skupiny tzv. 
psíčkarov, dennodenne trávim čas 
prechádzkami po Križovatke  a 
blízkom okolí s priateľkou a jej psí-
kom. 
Hoci autá nedodržiavajú dopravné 
predpisy cez deň a hlavne po za-
tmení, napr. tabuľa s označením 
predpísanej rýchlosti 30 na kon-
ci Ulice dolná, Križovatka sa mení 
na autodróm. Policajti už ,,skúša-
jú“ všelijaké finty, ako dolapiť ne-
spratníkov. Chodia na civilných 
autách s evidenčnými značkami. 
A tak sa im podarí sem tam rých-
lo zapnúť maják, zablokovať letia-
ce auto a urobiť poriadok.
Šoféri sú však silno spätí a infor-
mujú sa medzi sebou . Je potom 
zaujímavé pozorovať, ako aj tí naj-
väčší diabli idú pekne, predpisovo 
zoradení, ako húsky.
Sledovanie správ o haváriách a o 
zhasnutých životoch na cestách je 
desivé. Veď len od začiatku roka 
prišlo na cestách SR o život 14 oby-
vateľov, detí. Hrôzostrašné. Pria-
teľka ma raz obdarovala reflexnou 
vestou a ona si ju kúpila tiež. 
Od nového roka sme sa rozhodli 
začať nosiť na vetrovkách reflexné 

vesty.
Známi nás oslovo-
vali s úsmevom, 
uznaním. No väč-
šina ľudí, cudzích, 
mladých sa na nás 
dobre bavia.
,,To technické služ-
by už pracujú aj ve-
čer?“
,,Kde máte vrecia a 
baterky, by ste vide-
li zbierať smeti?“
,,Cestári už prijíma-
jú už aj ženy?“
,,Oblečte aj psov 
do reflexných viest, 
aby vás videlo celé 
mesto.“
,,Čakáte, že vám mestskí páni dajú 
odmenu, že udávate módny večer-
ný trend na prechádzky?“
 A dalo by sa pokračovať.
Ako ukážku prikladám dve foto-
grafie, takto nás vidia rodičia cez 
deň, a takto – nás vlastne nevidia, 
len dva reflexné pásy. Ale o to prá-
ve ide.
Na posmešky ľudí nedbáme, ďaku-
jem však rodičom, ktorí nám sku-
točne nesenie týchto viest odobrali 
a hoci sú ešte dosť ďaleko od pre-
chodu pre chodcov, ubrzdia a uká-
žu nám, že môžeme prejsť.
My si chránime životy, ale je to aj 
pomoc pre šoférov, keď už z diaľ-
ky vidia, tieto ochranné prvky a 
predídu aj oni napr. nepríjemnej 
kolízii s chodcami, cyklistami v 

čiernych odevoch bez akéhokoľvek 
osvetlenia, až človeka mrazí, aké 
nebezpečenstvo na nich číha a či si 
to vôbec uvedomujú.
Jazdia po Banskej Štiavnici. ,,zná-
me firmy“ za volantom, robia si 
v neskorých nočných hodinách 
rýchlostné preteky. Smerovky, 
značky, prechody pre chodcov im 
nič nehovoria. Takíto zabíjajú ne-
vinných ľudí na cestách a ohrozujú 
cestnú premávku. 
Ďakujem vzorným, triezvym a 
ostražitým rodičom a policajti, vy 
buďte nekompromisní na diablov, 
frajerov a gaunerov za volantmi. 
Nie citróny a pomaranče, ale mast-
né pokuty. Elena Ihrická

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účin-
nosť novela zákona č. 8/2009 Z. z.  
o cestnej premávke a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
Novela zákona rozširuje povinnosť 
chodcov idúcich po krajnici alebo po 
okraji vozovky za zníženej viditeľ-
nosti mať aj v obci na sebe viditeľ-
ne umiestnené reflexné prvky ale-
bo oblečený reflexný bezpečnostný 
odev. 
V tejto súvislosti si dovoľujeme 
chodcom odporučiť umiestnenie 
reflexného prvku na dobre viditeľ-
nom mieste pohyblivej časti tela, 
na horných alebo dolných končati-
nách, bližšie ku vozovke – stredovej 
deliacej čiare.
Ďakujeme, že svojim zodpovedným 
správaním si chránite život a zdra-
vie  pred nepriaznivými následkami 
dopravných nehôd.

KR PZ v BB"Psíčkarky pri venčení" s reflexnými vestami  foto Archív autora

Poďakovania 
Chcela by som sa poďakovať 
všetkým príbuzným a známym, 
že sa boli dňa 15.1.2014 rozlúčiť s 
mojou mamkou a starou mamou 
Magduškou Horníkovou, ktorá 
zomrela 13.1.2014 po ťažkej cho-
robe. Zároveň ďakujem pohrebnej 
službe Requiem, p. Luptákovej za 
pohrebné služby. Spinkaj sladko.

 Dcéra s deťmi

Chcel by som sa poďakovať p. Aux-
tovi z B.Bystrice ako aj p. Kratošo-
vi a jeho pracovníkom za ocho-
tu a skoré vyriešenie problému so 
strešnými lapačmi na adrese Rad-
ničné námestie č.7, ktoré sa ťaha-
lo skoro rok. Ďakujem! P. Helcz

Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým zamestnancom interného 
oddelenia našej nemocnice v Ban-
skej Štiavnici, pod vedením pána 
primára MUDr. Strešku,  ktorí sa 
vzorne starajú o pacientov: nielen 
odborne, ale hlavne aj ľudským prí-
stupom. Za to im patrí veľká vďa-
ka.  Andrea Lauková

Výročná schôdza
Výbor miestnej organizácie Slo-
venského rybárskeho zväzu v 
Banskej Štiavnici oznamuje svo-
jim členom, že Výročná členská 
schôdza sa uskutoční dňa 8.marca 
2014 a nie ako bolo písomne 
oznámené 15.marca, kedy sa ko-
najú voľby prezidenta SR. Za po-
chopenie Ďakuje 

Výbor MO SRZ 
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Bryndzové koláčiky
Kvások
100 ml mlieka, 20 g droždia
Cesto
500 g polohrubej  múky, 1 lyžič-
ka soli, 2 lyžice masla, 1 žĺtok, 
300  ml mlieka
Bryndzová plnka
250 g bryndze, štipka soli, 1 žĺ-
tok, 2 lyžice masla, 4 veľké ze-
miaky, uvarené v šupke a ošú-
pané 
Postup:
Do hrnčeka s mliekom pridáme 
droždie a necháme vykysnúť. 
Do preosiatej múky zamiešame 
soľ, pridáme rozpustené mas-
lo, žĺtok, mlieko a kvások. Všet-
ko spolu vareškou dobre vypra-
cujeme a dáme na teplé miesto 
vykysnúť. Vykysnuté cesto pre-
ložíme na pomúčenú dosku a 
trochu rozvaľkáme (nie naten-
ko). Okrúhlou formičkou vy-
krajujeme koláčiky. Uprostred 
každého urobíme malú jamku a 
dáme ešte chvíľku podkysnúť. 
Pripravíme plnku. K bryndzi pri-
dáme soľ, žĺtok, maslo, nastrú-
hané zemiaky a dobre vymieša-
me. Okraje koláčikov potrieme 
bielkom rozšľahaných so soľou 
a do každej jamky vložíme bryn-
dzovú plnku. Koláčiky poukla-
dáme na vymastený plech a pe-
čieme v rúre vyhriatej na 180ºC 
asi 20 minút.           

Dobrú chuť!

Mesto Banská Štiavnica pripravi-
lo dotazníkový prieskum k projek-
tu s názvom „Vzdelávanie seniorov 
v meste Banská Štiavnica“, ktorého 
cieľom je preveriť záujem verejnos-
ti o pripravované vzdelávacie témy. 
Školení, ktoré budú prebiehať počas 
roku 2014, sa môžu zúčastniť osoby 
staršie ako 50 rokov. V prípade zá-
ujmu je možné prihlásiť sa aj na via-
cero školení. Vyplnený dotazníkový 
prieskum môžete doručiť osobne do 
Klientskeho centra, prípadne na od-
delenie Regionálneho rozvoja a MV, 
vhodiť do schránok ŠN, alebo doru-
čiť poštou na adresu Mestského úra-
du,  v termíne do 31.1.2014.
                                      RRaMV

Vzdelávanie 
seniorov

Kurz Grafológie
Nový kurz grafológie v štyroch 
lekciách - 1.2., 8.2., 15.2. a 
22.2.2014.
PÍSMO AKO NÁSTROJ POZNÁ-
VANIA SEBA AJ INÝCH
Lektor kurzu: Mgr. Peter Bakay
Cena kurzu: 35 €
Miesto: Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 0944 
600 086, 045/678 13 01 alebo e-ma-
ilom: osveta@osvetaziar.sk.

10 ROKOV S PASTELOM

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča 
v Detve a autor Július Ciglan pripravi-
li v poradí už 19. samostatnú výstavu 
tohoto umelca, tentokrát s veľavrav-
ným názvom ,,10 ROKOV S PASTE-
LOM“. Slávnostná vernisáž sa usku-

točnila 17. januára. 2014 v krásne 
zrekonštruovanom kultúrnom dome, 
kde to hudbou, spevom, tancom, vý-
tvarnou poetikou, ale najmä ,,človeči-
nou“ doslova vrelo. Kurátorkou výsta-
vy, ktorú tu bude možné obdivovať do 
17. februára, je PaedDr. Katarína Lu-
cinkiewiczová, PhD.Na podujatí sa 

stretli mnohí priatelia, ktorých okrem 
výtvarného umenia spája aj láska k 
Banskej Štiavnici. Pán Július Ciglan 
je organizátorom septembrových ma-
liarskych sympózií neprofesionálnych 
výtvarníkov, pre ktorých je práve naše 
mesto nevyčerpateľnou studňou in-
špirácií. Janka Bernáthová
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Vážení lúštitelia!
Výhru poukážku na nákup to-
varu v hodnote 10,-€ v predaj-
ni ALLCOM, Radničné nám. 11, 
Banská Štiavnica si výherca môže 
vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-
ne znenie krížovky z č.46/2013: 
„Najviac sa teší z bohatstva ten, kto 
po ňom najmenej túžil.“ Výhercom 
sa stáva Verona Bachledová, 
Križovatka 15, Banská Štiavni-
ca. Srdečne blahoželáme! Tento 
týždeň hráme o poukážku na ná-
kup tovaru v hodnote 10,-Eur v 
predajni Afasion (pri soche Nác-
ka), Radničné nám. 14, Banská 
Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Senecu:  
A., Začiatok tajničky, 
B., Obava, žinčica, druh syra s 
tvarohom, upálený muž z Prahy,   
C., Čistil praním, myšlienka, 
strom i plod, sánky, dopravný 
uzol,   
D., Krop, sľub česky, časť atolónu, 
hlísty, drevená veľká nádoba,
E., Koncovka zdrobnenín, juž-
ná rastlina, horúčava, opak maxi, 

rastlinné maslo,  
F., Polomer, stará 
žena, dedina, po-
ranenia, čaro,   
G., Miesta v púšti, 
značka zubnej pas-
ty, nie inú, oslička, 
učiteľské noviny,       
H., Dni česky, 
stred slova posíri, 
ruka, sólo v opere, 
na stom mieste,      
I., Textová skrat-
ka, 3.časť tajnič-
ky, škrabka na 
pluhu,
J., Úlohy po česky, 
nie živá, žabka, mydlo anglicky.
1., Pond, 2. časť tajničky,   
2., Bezprávny človek, pracuje pod 
zemou,   
3., Kamenný útvar, chyby, áno,      
4., Stred slova siali, severské zvie-
ratá, olej,   
5., Povzdych, Ilona, malá os,
6., Občania, neostanú,       
7., Lós, oblečenia na cvičenie, me-
ter, 

8., Žen. meno, výzva, pníky,  
9., Osobné zámeno, jeden z rodi-
čov, čínska jednotka hmotnosti,          
10., Ozn. áut Španielska, časť 
chôdze, razenie,        
11., Išiel, ťažko robí, teraz,        
12., Kopec, strovia, Adriana,
13., Taliansky súhlas, srnky, vrch 
v Čechách, 
14., Silné opálenie, strážne zvie-
ratá, študentská akadémia,

15., Samice jeleňov, ochota, 
oska,
16., Odporovacia spojka, druh 
detskej stavebnice, 100,
17., Ruský súhlas, prázdna, kač-
ka po rusky, 
18., Eman, koniec tajničky, texto-
vá skratka.
Pomôcky: Soap, Kras, Utka, Seva, 
Tael, Palach, Mrle, Koka, Veto

Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka
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Pozývame vás na najnovšie filmy
Piatok 24.1. – Kapitál
Francúzsko, 2012, 114min.
Vstupné: 3€     MP:15, 18:30 hod.
Politický triler nás zavedie do naj-
vyšších finančných kruhov v dobe 
svetovej finančnej krízy a prine-
sie odveký príbeh o vplyve moci 
a peňazí na človeka, zrežírova-
ný francúzskym buričom Costa-
Gavrasom.Rozpráva príbeh o ne-
zastaviteľnom vzostupe Marca 
Toutneuila, poníženého sluhu Ka-
pitálu, ktorý sa napokon stane 
jeho nespochybniteľným pánom-
novým riaditeľom najväčšej európ-
skej banky Phenix.Akú však musí 
človek zaplatiť cenu za takéto ví-
ťazstvo?

Sobota 25.1. – Kameňák 4
Komédia,ČR,2013,90min. Vstupné: 
4€   MP:15, 18:30 hod.
Po desiatich rokoch sa nám opäť 
predstavujú obľúbení hrdinovia 
mestečka Kameňákov v plnej pará-
de. Pepanovi (V.Vydra) odišla žena 
Vilma do Austrálie za ich dcérou a 
Pepan so synom Jožkom tak žijú v 
mužskej domácnosti, kde nie je na-
varené a vyžehlené a kde vybuchu-
jú vajíčka v mikrovlnnej rúre. Oko-
lo Pepana usilovne krúži učiteľka 
Vlasta (D. Morávková), ktorá vycí-
tila príležitosť zaplniť miesto po 

Vilme. Pepan je však úplne zane-
prázdnený novou budúcnosťou - 
stal sa starostom Kameňákova.

Nedeľa 26.1. – Cesta za vianočnou 
hviezdou
Dobrodružný/Rodinný/Fantasy, 
Nórsko, 2012, 80min. Vstupné: 4€  
MP, 15:00 hod.
Základ príbehu v štýle „kde bolo -tam 
bolo“ sa dozvieme v  animovanej for-
me od rozprávača v úvode filmu: 
Malá princezná "Zlatovláska" za-
túžila na Štedrý večer zavesiť na vr-
chol vianočného stromčeka Vianoč-
nú hviezdu, ktorá žiarila na oblohe. 
Rodičia jej vysvetlili, že je to nemož-
né, ale intrigánsky gróf ju nahovo-
ril, aby sa pokúsila hviezdu nájsť 
v lese. Tam však už na ňu striehla 
zlá čarodejnica a Zlatovláska zmiz-
la. Nešťastná kráľovná od smútku 
za dcérou zomrela a kráľ Vianočnú 
hviezdu preklial. Kráľovstvo sa pono-
rilo do temnoty. Prešlo desať rokov , 
je opäť Štedrý večer a podľa predpo-
vede je to posledná možnosť, aby sa 
opäť rozžiarila Vianočná hviezda a 
princezná sa vrátila.

Streda – štvrtok -  29.1.-30.1.- Špina-
vý trik
Dráma/Krimi,USA,2013,129 min.  
Vstupné: 4€   MP:12, 18:30 hod.
Snímka Špinavý trik je príbehom 

prvotriedneho podvodníka Irvinga 
Rosenfelda (Christian Bale), ktorý 
je so svojou nemenej rafinovanou 
partnerkou a milenkou Sydney 
Prosser (Amy Adams) donútený 
pracovať pre vyšinutého agenta FBI 
Richieho DiMasa (Bradley Cooper). 
Ocitajú sa v nebezpečnom, no zá-
roveň fascinujúcom svete vládnych 
funkcionárov a mafiánov. Jeremy 
Renner sa predstaví v úlohe Car-
mina Polita, vášnivého politického 
manipulátora z New Jersey, ktorý 
má na krku nielen Irvinga a Syd-
ney, ale i vládnych agentov. Skry-
tú hrozbu predstavuje aj Irvingova 
nevyspytateľná manželka Rosalyn 
(Jennifer Lawrence). Film je na-
krútený podľa skutočného prípadu 
FBI, ktorý sa odohral v 70-tych ro-
koch a vyvrcholil korupčným škan-
dálom a následným odsúdením 
amerického senátora a piatich čle-
nov Snemovne reprezentantov.

Bližšie info: Odd. kultúry, špor-
tu a mediálnej komunikácie, tel.č.
:045/679 0 362, e-mail: zuzana.pat-
kosova@banskastiavnica.sk. 
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Nejeden čitateľ sa možno 
zamyslí nad týmto čudným 
nadpisom, ale vysvetlenie je 
veľmi jednoduché. IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže - je 
príspevková organizácia, ktorá 
má množstvo programov pre 
mladých ľudí.

Jedným z nich je aj tzv. KomPrax 
– Kompetencie pre prax. Práve 
prostredníctvom neho som aj ja zre-
alizovala malý projektový zámer pod 
názvom: „V mladom tele – zdravá 
strava“. 
Základnú školu vo Svätom Antone 
som si vybrala nielen preto, že pani 
riaditeľka Mgr. Ingrid Kosmeľová 
prejavila záujem, vytvorila výborné 
podmienky na spoluprácu, ale aj pre-
to, že škola nesie názov „Zelená ško-
la“. To znamená, že presadzuje myš-
lienky environmentálnej výchovy 
pod čo patrí aj preferencia zdravého 
stravovania. Realizačný tím pozostá-
val z desiatich žiakov 2.stupňa, kto-

rí sa so mnou dlhšiu dobu stretávali, 
aby dali dokopy svoje nápady na ra-
cionálne jedlá, pripravovali si elek-
tronické prezentácie, podieľali sa na 
tvorbe plagátov a celkovej výzdo-
by, ktorá bola neskôr použitá. Deň 
„D“ nastal 17. 1. 2014 o 15,00 hod. 
v Šenku na Vatrárni vo Svätom An-
tone. Prezentácia projektu bola ve-
rejná. Sme preto radi, že sme mali 
hojnú účasť rôznych vekových ka-
tegórií - od škôlkárov po tých skôr 
narodených. Členovia realizačného 
tímu dôstojným spôsobom repre-
zentovali svoju školu. Dokázali tak, 
že mladí ľudia bez toho, aby navšte-
vovali stánky rýchleho občerstvenia, 
sa môžu najesť rýchlo, lacno a pri-
tom zdravo! Ukážky racionálnej stra-
vy boli súčasťou švédskych stolov, 
kde boli naozaj jedlá rôznych druhov. 
Od ovocných jednohubiek, cez rôz-
ne cestovinové a krabie šaláty, špe-
nátové halušky, mliečne koktaily a 
iné špecialitky. Spestrením podujatia 
boli aj súťaže pripravené členmi reali-

začného tímu.
V závere akcie sa žiaci vyjadrili k 
tomu čo im projekt priniesol, prípad-
ne ako rozšíril ich obzor, čomu sa na-
učili, aká bola spolupráca v tíme atď.
Hoci som to povedala priamo na 
mieste, ešte raz by som chcela po-
ďakovať všetkým, ktorí na projekte 
spolupracovali, alebo pomohli akým-
koľvek spôsobom: Mgr. Kosmeľovej 
za výbornú spoluprácu, Obecnému 
úradu vo Sv. Antone za poskytnu-
tie priestorov, pracovníkom Šenku 
na Vatrárni vo Sv. Antone, rodičom 
žiakov za sponzorskú pomoc, pani 
Králikovej za organizačnú pomoc, 
pani Ďuricovej a celému tímu škol-
skej jedálne za pomoc pri príprave 
jedál, Broni a Filipovi za video a foto 
záznam, OÚ za požičanie časti ku-
chynského riadu a všetkým členom 
môjho realizačného tímu, že urobi-
li niečo viac ako museli - pre seba aj 
pre ostatných a stáli tak pri zrode tej-
to úžasnej akcie.

Daniela Sokolovičová

IUVENTA vo Svätom Antone

Nie všetci si to síce pripúšťajú, 
ale v európskej (a teda aj našej, 
slovenskej) spoločnosti prebieha 
v súčasnosti zápas o tradičné 
hodnoty, o ktorých si mnohí 
myslíme, že majú bez ohľadu 
na neustále sa meniacu dobu 
nespochybniteľnú dôležitosť. 

Jednou z nich je rodina. Časť verej-
nosti – väčšinou tá, ktorá sa o prob-
lematike dozvedá len z médií a hlbšie 
sa o ňu nezaujíma – je síce názoru, že 
ide o planý poplach a prehnanú hys-
tériu, ale hádam nikto nemôže igno-
rovať fakt, že sa v poslednom čase 
rozprúdila vo veci ochrany tradičnej 
rodiny búrlivá spoločenská debata, 
dovtedy nevídaná. Najvypuklejšími 
príkladmi boli v minulom roku sna-
ha prijať v Európskom parlamente 
uznesenie Estrela, presadzujúce šir-
šiu podporu potratov a sexuálnu vý-
chovu od útleho detstva, a u nás zas 
búrlivé, až „alergické“ reakcie na bis-
kupský pastiersky list. Ten bol často 
označovaný skôr za prejav nenávis-
ti než za snahu ostať na strane zdra-
vého rozumu a ochrany jedinečnosti 
klasickej rodiny. No nepodliehajme 
mediálnemu rozruchu a všimnime 
si, že rovnaké ohrozenie rodiny na-
vrhovanými legislatívnymi normami 

vnímajú a vyjadrujú aj iné inštitúcie 
a jednotlivci (napr. Matica sloven-
ská, evanjelická cirkev na Slovensku, 
Václav Klaus, ekonomický žurnalista 
Sheldon Richman, antropológ Stan-
ley Kurtz, cirkvi v iných štátoch, a 
ďalší). Samotný pojem “kultúra smr-
ti”, na ktorý bola časť občanov zrazu 
taká háklivá, používal už pred mno-
hými rokmi Ján Pavol II. Aj pápež 
František, ktorého novinári radi vy-
kresľujú liberálne, píše v ostatnej en-
cyklike, že „rodina prežíva hlbokú 
kultúrnu krízu, ktorá je osobitne váž-
na, pretože rodina je základná bunka 
spoločnosti”. V súvislosti s manžel-
stvom kritizuje názor, že manželstvo 
je „forma jednoduchého emocionál-
neho uspokojenia, ktoré môže byť 
zostavené akýmkoľvek spôsobom 
alebo upravené podľa želania.”
Najnovšie vznikla na Slovensku Alian-
cia za rodinu. Medzi jej ciele patrí: 
- aby manželstvo zostalo pevne de-
finované v slovenskej legislatíve ako 
zväzok jedného muža a jednej ženy 
a aby bola táto definícia zabezpeče-
ná na najvyššej možnej legislatívnej 
úrovni;
- aby boli mladí ľudia lepšie informo-
vaní o zmysle, výnimočnosti a príno-
soch manželstva a rodiny, ktorá vzni-
ká manželstvom;

- aby rodina založená manželstvom 
bola spoločensky, kultúrne, sociálne 
a legislatívne podporovaná a rešpek-
tovaná ako základná bunka spoloč-
nosti, od ktorej závisí dobro jednot-
livcov, rodín, detí, seniorov i  celková 
prosperita spoločnosti;
- aby nedochádzalo k oslabovaniu je-
dinečného postavenia manželstva v 
spoločnosti, napríklad zavádzaním 
nových rodinnoprávnych inštitútov, 
ktoré by sa svojou povahou  pripo-
dobňovali manželstvu;
- aby v adopčnej politike štátu zostal 
vždy na prvom mieste záujem dieťa-
ťa vyrastať v kompletnej a stabilnej 
rodine s matkou a otcom a aby ne-
boli na jej úkor rozširované možnos-
ti adopcie ľuďmi, ktorí tieto kritériá 
nespĺňajú.
„Na to, aby manželstvo mohlo pro-
sperovať, je potrebné neustále budo-

vať silnú manželskú kultúru. Potre-
buje podporu a posilnenie, nie novú 
definíciu či náhrady,“ tvrdia zaklada-
telia Aliancie.
Aliancia za rodinu je občianska inicia-
tíva, otvorená pre všetky organizá-
cie (momentálne je ich vyše štyroch 
desiatok), ktoré združujú ľudí dobrej 
vôle stotožnených s jej cieľmi. Vyzýva 
organizácie najrôznejšieho druhu aj z 
Banskej Štiavnice, aby sa k nej prihlá-
sili a podporili jej vyhlásenie (http://
www.alianciazarodinu.sk). Dúfaj-
me, že sa také v našom meste nájdu. 
V podrobnejšom vysvetlení dôvodov 
Vyhlásenia Aliancie sú tiež uvedené 
viaceré príklady, kedy sa aj na našej 
politickej úrovni začali objavovať ten-
dencie a aj konkrétne kroky, podporu-
júce zavádzanie LGBT orientovanej le-
gislatívy na Slovensku.

Michal Švec

Nová iniciatíva v prospech rodiny

DIVADLO 
PIVOVARU ERB

uvádza rozprávku

O TROCH GROŠOCH
Humoristicko-realistická rozpráv-
ka Pavla DOBŠINSKÉHO, v ktorej 
víťazí nielen dobro nad zlom, ale 
aj rozum nad hlúposťou. 
účinkujú: Karin OLASOVÁ, Jana 
VALOCKÁ, Přemysl BOUBLÍK, 
Erik PEŤOVSKÝ, Samuel SPIŠÁK
réžia: Róbert MATYUS
Miesto a čas: nedeľa 26. januára 
2014 o 16.00 v Divadle Pivova-
ru ERB, Novozámocká 2, Banská 
Štiavnica, Vstupenky: dospelý 17 
€, dieťa do dvanásť rokov 15 €
Predpredaj (do 6. januára):  do-
spelý 13 €, dieťa do dvanásť ro-
kov 11 €
Dieťa do troch rokov, ktoré s do-
spelým obsadí jedno miesto, má 
vstup zdarma.
Rezervácie a bližšie informácie: 
kultura@pivovarerb.sk
Mob.: (+421) 918 182 859,

Reštaurácia Pivovaru ERB 
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6. kolo

V novom roku začali naši 
šachisti úspešne, keď vo 
vyrovnanom a napínavom 
zápase dokázali súperovi 
oplatiť prehru z minulej se-
zóny.
V 7.kole, ktoré sa hrá 2. 
februára 2014 cestujú do 
Lučenca, kde sa tiež čaká 
vyrovnaný boj. 
Opevnenie Banská Štiavni-
ca - FTC Fiľakovo B  4,5:3,5
Za Banskú Štiavnicu vyhrali 
Šurka, Zicho, Rendla a Maj-
sniar, remizoval Kuchyňa
Slovan Nová Baňa - ŠK Če-
bovce B  2:6
ŠK MsL Kremnica - ŠK Slo-
van Modrý Kameň  3,5:4,5
Slovan Sliač - ŠO Podbrezo-
vá  3:5
ŠK Vinica - ŠK Podpoľanie 
Detva  4,5:3,5
ŠK Magnezit Jelšava - ŠK 
Garde CVČ Detva A  4,5:3,5
ŠK B6 Lučenec - PŠK Rimavská 

Sobota  2,5:5,5
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK TH Juni-
or Banská Bystrica CVČ  3,5:4,5

ŠK Garde CVČ Detva B - Slovan 
Hrnčiarske Zalužany  0,5:7,5

S. Kuchyňa

šport

INZERCIA

služby
Taxi: 0940 747 999 �
Projektovanie, stavebné povole- �

nia, kolaudácie, vyhľadávanie a vy-
sporiadanie vlastníctva, zmluvy do 
katastra, tel.č.: 0915 868 660

Poskytujem pôžičky pre zamest- �
naných, nezamestnaných, matky 
na materskej dovolenke v hotovos-
ti aj v sobotu a nedeľu, volajte non-
stop 0907 693 596

Pôžičky Provident len  BŠ a blíz- �
ke okolie, tel.č.: 0908 570 157 

Plavecký klub Banská 
Štiavnica mal v roku 2013  
27 registrovaných plavcov 
v Slovenskej plaveckej 
federácii a viac ako 30 detí 
v najmladšom školskom a 
predškolskom veku, ktoré sú 
začiatočníci a vlastne sa ešte 
len učia plávať.

Spolu sa teda klub staral v trénin-
govom procese o 57 plavcov a za-
čínajúcich plavcov. Plavci klubu sa 
zúčastnili v roku 2013 na 28 prete-
koch na Slovensku, v Českej repub-
like a v Rumunsku. Najvýkonnejší 
plavci, ktorí splnili predpísané limi-
ty pre Majstrovstvá Slovenska sa 
zúčastnili letných a zimných maj-
strovstiev Slovenska pre mladších a 
starších žiakov, juniorov, dospelých 
a veteránov. Všetci, ktorí sa zúčast-
nili M SR sa umiestnili do 10. mies-
ta vo svojich kategóriách, titul Maj-
stra Slovenska získal Ján Čamaj ml. 
ako veterán. Z ostatných plavcov sa 
najlepšie umiestnili Timea Potančo-
ková, Barbora Michalová, Matej Er-
nek, Daniel-Dalibor Orság, Marek 
Konečný a Michaela Beracková.

Na takúto rozsiahlu činnosť sú 
potrebné ročne značné finančné 
prostriedky. Len doprava na viac 
ako 28 rozličných podujatí sto-
jí klub viac ako 2500 EUR. Ďal-
šie položky ako štartovné, nocľa-
hy, strava a prenájom si vyžadujú 
veľké finančné zaťaženie klubu. Fi-
nančné prostriedky sa darí získavať 
od sponzorov 2% z dane z príjmu, 
prostredníctvom darov od sponzo-
rov, z vlastných prostriedkov rodi-
čov a hlavne z dotácie  na šport z fi-

nančných prostriedkov Mestského 
úradu Banská Štiavnica. Plavecký 
klub tiež využíva prostriedky z Cen-
tra voľného času. Záverom sa chcem 
poďakovať všetkým sponzorom a 
rodičom, ktorí svojimi prostried-
kami prispeli na činnosť Plavecké-
ho klubu Banská Štiavnica, osobit-
ne Mestskému úradu a poslancom 
MZ, za porozumenie a podporu pla-
veckého športu v Banskej Štiavnici 
v roku 2013.

Ján Čamaj

Stručné  vyhodnotenie  činnosti  v roku 2013 Vyhodnotenie 
Celkové vyhodnotenie 
pohárovej súťaže Bansko-
bystrického plaveckého 
pohára 2013   

Ženy kategória Z :   
1. Tenkelová Denisa 4 988 bodov 
3. Maruniaková Monika  3 802 
bodov 
Ženy kategória A :   
2. Beracková Michaela  3 820 
bodov 
4. Potančoková Timea 3 668 
bodov 
Ženy kategória B :   
4. Michaľová Barbora 2 617 
bodov 
Ženy kategória C :   
7. Melicherčíková Timea 1 461 
bodov 
Muži kategória M :   
2. Hriňák Dávid 4 314 bodov 
3. Čamaj Ján 3 776 bodov 
4. Konečný Marek 3 596 bodov 
7. Adamský Marián 3 143 bodov 
Muži kategória J :   
1. Orság Dalibor Daniel 4 001 
bodov 
2. Ernek Matej 3 878 bodov 
5. Doletina Dárius 3 383 bodov 
6. Longauer Jakub 3 261 bodov 
Muži kategória A :   
1. Babús Benjamín 3 700 bodov 
4. Ernek Šimon 2 491 bodov 
Muži kategória B :   
8. Dóczy Filip 934 bodov 
Muži kategória C :   
8. Maruniak Matej 587 bodov 

PK BŠ
1 ŠK Vinica 6 5 0 1 10 111.50

2 ŠO Podbrezová 6 5 0 1 10 96.50

3 Slovan Sliač 6 4 0 2 8 106.50

4 ŠK Čebovce B 6 4 0 2 8 96.00

5 ŠK Magnezit Jelšava 5 4 0 1 8 82.00

6 ŠK Podpoľanie Detva 6 3 1 2 7 102.00

7 PŠK Rimavská Sobota 6 3 1 2 7 86.50

8 Slovan Nová Baňa 6 3 0 3 6 108.00

9 Opevnenie Banská Štiavnica 6 3 0 3 6 106.00

10 ŠK B6 Lučenec 6 3 0 3 6 101.00

11 ŠK Garde CVČ Detva A 6 3 0 3 6 87.50

12 ŠK TH Junior Banská Bystrica CVČ 6 3 0 3 6 84.00

13 ŠK Slovan Modrý Kameň 6 2 1 3 5 59.50

14 Slovan Hrnčiarske Zalužany 6 2 1 3 5 56.50

15 ŠK Orlová Pohorelá 6 2 0 4 4 91.00

16 FTC Fiľakovo B 6 2 0 4 4 86.50

17 ŠK Veža Banská Bystrica B 6 1 1 4 3 77.00

18 ŠK MsL Kremnica 6 1 1 4 3 66.50

19 ŠK Garde CVČ Detva B 6 0 1 5 1 60.00

III. liga v šachu - skupina C2

Plavecký klub Banská Štiavnica foto archív šn



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 
šéfredaktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, 
Vladimír Poprac, JUDr. Gejza Volfjazyková úprava: Mgr. Tatiana Protopopovásadzba a dizajn: Libor 

Chmelíčekadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 
045 6790388, 0918 688 850. Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská 
Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia 
si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie 
a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. 
Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s názorom redakcie. e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk © Redakcia Štiavnických novín

12 číslo 2 • 23. január 2014
sn@banskastiavnica.skInzercIa

inzercia

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

Predám pozemok na Štefultove,  �
výmera 1 050m², 20,-€/1m². Na po-
zemku je voda, elektrina, plyn, tel.č.: 
0903 121 901

Dám do prenájmu 2-izbový byt na  �
Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

Ponúkam podnájom v podkro- �
ví RD pod Kalváriou pre 1-2 osoby, 
tel.č.: 0910 488 211

Prenajmem byt na Križovatke v  �
BŠ, cena 230,-€ + energie, tel.č. 0918 
304 969

Dám do prenájmu RD v B.Studenci  �
slušnej rodine, tel.č.: 0907 712 460

Prenajmem 2-izbový byt na Drie- �
ňovej, tel.č.: 0904 255 972 

Predám 2-izbový byt na Drieňovej,  �
cena 23 000,-€, tel.č.: 0908 531 875

Požičiavam karnevalové kostýmy,  �
tel.č.: 0908 190 312

Prenajmem na Povrazníku veľkú ga- �
ráž na podnikanie, 57 m², WC, voda, 
cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901

Prenajmem na Povrazníku halu s  �
možnosťou bývania, 360 m² + dvor, 
cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901

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

Predám novú liaheň na 50 ks  �
vajec, cena 85,-€, www.liahen.sk, 
tel.č.: 0907 181 800

Auto-Spojky, rozvody, náhradne  �
diely, www.autowit.sk, tel.č.: 0907 
181 800

Kúpim palivové drevo suché,  �
tel.č.: 0908 539 338

reality

práca
Reštaurácia v centre mesta prijme  �

kuchára/kuchárku. Vek do 30 rokov 
podmienkou. Životopisy posielajte na 
stiavnica@stiavnica.sk. 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kadernícky salón 
nechtové štúdio
Lenka Lazárová

Strihanie vlasov bez
 objednania, Križovatka 5 
(bývalá Barbora 1.posch.)
969 01 Banská Štiavnica 

Jedinečný úver!
na splatenie dlhov v bankách, s níz-
kym úrokom, bez poplatku vopred, 
aj na dlhšiu dobu, nevadí ak máte 
nízky príjem, bez ručiteľa
10 000 od 70,-€/mes., 20 000 od 
138,-€/mes. 30 000 od 200,-€/mes. 
Volajte: 0903 551 484

Kancelársky/obchodný  
priestor na prenájom 
Výhodná cena, dobrá 
poloha (110 €/mesiac 

+ energie, Dolná ul. č. 7) 
0902 244 902, 
office@lct.sk

Ponúkame bezplatné omladenie pleti pomocou 
neinvazívnych metod: 1. iontoforéza - vpravovanie 
kyseliny hyaluronovej do najhlbších vrstiev pokožky 

2. radiofrekvencvia - zmenšovanie tukových 
vankúšikov na tele a tvári, odstraňovanie celulitídy, 
spevňovanie pokožky. Divná Pani ( 1. poschodie)

 Kontakt: 0905 885 690; tanja.vortex@gmail.com

Fúkaná izolácia
Štukatérske stropy, strechy, atď.

Tel.č.: 0902 519 245


