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Keďže tento rok si pripomí-

name 65.výročie ukončenia 

výstavby Trate mládeže, 

preteky Malého behu Trate 

mládeže (6.6.2014) aj 

Cestného behu Trate mládeže 

(7.6.2014) sa konali v areáli 

železničnej stanice v Banskej 

Štiavnici. 

Malý beh Trate mládeže

Atmosféra jubilejného 30. roční-

ka Malého behu Trate mládeže 

bola vynikajúca, k čomu prispe-

lo aj krásne slnečné a teplé poča-

sie. Pretekov sa zúčastnilo až 186 

malých a mladých pretekárov z 

materských a základných škôl z 

Banskej Štiavnice, Banskej Belej, 

Štiavnických Baní, Svätého Anto-

na, Levíc, 	3.str.

Rekordná účasť na Malom behu 
Trate mládeže

Účastníci Malého behu Trate mládeže foto M. Kríž

Folklórne 
slávnosti 
Dovoľujeme si Vás srdečne po-

zvať na Folklórne slávnosti „Pod-

horie 2014“. Slávnosti plné hud-

by, tanca a dobrej nálady sa budú 

konať dňa 21. júna 2014 (v so-

botu) na miestnom amfi teátri v 

obci Podhorie neďaleko Banskej 

Štiavnice. Celé podujatie pripravi-

lo občianske združenie Teplá-Ža-

kýl za fi nančnej podpory MKSR a 

iných sponzorov. Okrem hlavné-

ho folklórneho programu máme 

pre vás pripravených množstvo 

sprievodných akcií, ktorými sú 

napr.: jarmok remesiel, gazdovský 

dvor, tvorivé dielne, expozícia bá-

bok, rôzne súťaže a iné. Všetci ste 

srdečne vítaní. 

organizátori podujatia

Ku dňu otcov
Pamätáš sa ocko?
Pamätáš sa ocko, keď som sa na-

rodil?

Plakali sme vtedy spolu, bola to 

krásna chvíľa.

Či pamätáš ocko, keď som bol 

malý?

Pritúlil si ma do náručia, keď som 

sa v noci bál.

Učil si ma s mamkou prvé slová,

držal si ma za ruku, keď prvé krôč-

ky robil som sám.

Čítal si mi rozprávky, čo nemali 

koniec,

snívali sme spolu skôr, než zazvo-

nil zvonec.

Keď  sme  stáli pred školou, mal si 

ocko v očiach  slzu veľkú,

malými  krôčikmi do nového sve-

ta, videl si kráčať svojho syna.

Dnes  už chodím do strednej ško-

ly, už nie som malé dieťa,

s hrdosťou syna vravím, toto je 

môj otecko.

Filip Golian

Dňa 2. 6. 2014 prijal prezident 

SR Ivan Gašparovič na rozlúč-

kovom stretnutí pri príležitosti 

skončenia druhého funkčného 

obdobia na poste hlavy štátu 

v reprezentačných priestoroch 

prezidentského paláca niekoľko 

desiatok osobností politického, 

spoločenského a kultúrneho 

života SR, s ktorými mal za 

uplynulé dve funkčné obdobia 

najbližšie kontakty. 

Nebolo to 

veľa osob-

ností, teší 

nás však, 

že takú-

to poctu 

pri svojej 

rozlúčko-

vej audien-

cii vo funkcii prezidenta SR dostala, 

popri politikoch, vedcoch, predsta-

viteľoch kultúrneho, spoločenské-

ho života i samospráv, práve naša 

primátorka Mgr. Nadežda Babiako-

vá. Prezident SR Ivan Gašparovič v 

príhovore poďakoval všetkým hos-

ťom, s ktorými sa rád stretol, pre-

tože „majú ku mne dobrý vzťah a kto-

rí mi pomáhali pri rozhodovaní o tom, 

ako bude Slovensko vyzerať.“ Poďako-

val sa prítomným za všetko, čo vy-

konávajú pre slovenských občanov 

a pre Slovensko. Aj toto je dôkazom 

vrelého vzťahu Ivana Gašparoviča k 

mestu Banská Štiavnica a jeho obča-

nom.  red

Pocta pre primátorku mesta
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Výsledky: Testovanie 9- 2014 
(testovanie deviatakov v škol.r. 2013/14 za okres B.Š)

Slovenský jazyk a literatúra: národný priemer( %) -  62,00

Škola Počet žiakov, 
ktorí písali test

Priemerná úspeš-
nosť školy(v%)

Percentil školy *

ZŠ Jozefa Horáka B.Štiavnica 43 69,7 85,2

ZŠsMŠ M.Hella Štiav.Bane 8 69,5 84,8

ZŠsMŠ B.Belá 10 60,2 44,6

Katolícka spojená škola sv.F.Assiského 11 59,3 40,8

ZŠ J.Kollára B.Štiavnica 18 53,6 19,9

ZŠsMŠ Sv.Anton 12 47,8   8,9

Matematika: národný priemer (%) -  54,67

Škola Počet žiakov, 
ktorí písali test

Priemerná úspeš-
nosť školy(%)

Percentil školy *

ZŠsMŠ B.Belá 10 68,5 90,5

ZŠ J.Horáka B.Štiavnica 43 60,0 70,2

ZŠsMŠ M.Hella Štiav.Bane 8 56,3 59,3

Katolícka spojená škola sv.F.Assiského 11 55,9 58,4

ZŠsMŠ Sv.Anton 12 39,6 14,0

ZŠ Jozefa Kollára Banská Štiavnica 18 32,5   6,5

 * Percentil školy: vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo výsledok horší ako porovnávaná škola.

Viera Ebert, školský úrad, Zdroj: NÚCEM

Uskutočnila sa gremiálna po- 

rada zástupcov mestských spo-

ločností a vedúcich oddelení 

MsÚ. 

Pracovné rokovanie k úprave a  

prechodu vlastníctva jarkov - 

Počúvadlianske jazero za účasti 

zástupcov SVP, š. p. a Krajské-

ho pamiatkového úradu v Ban-

skej Bystrici. 

10. 6.

Riešenie problematiky povr- 

chovej úpravy ulíc Nad Klinge-

rom, Družicová, Horná Resla a 

ulíc v miestnej časti Štefultov.

Účasť na Valnom zhromažde- 

ní Stredoslovenskej vodáren-

skej spoločnosti, a.s. Banská 

Bystrica.

11. 6.

Pracovné rokovanie k proble- 

matike zberného dvora.

Obhliadka a riešenie požiadav- 

ky občanov v súvislosti s úpra-

vami Ul. Kysihýbelskej.  

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

12. 6.

Uskutočnilo zasadnutie Výboru  

pre otázky zamestnanosti pri 

Úrade práce, soc. vecí a rodiny 

v Banskej Štiavnici. 

Prijatie zahraničných partne- 

rov z Rakúska a Čiech, účastní-

kov workshopu „Barborská ces-

ta - spolupráca a partnerstvo“.  

Účasť na vernisáži študent- 

ských prác medzinárodného 

workshopu, ktorá sa uskutoční 

v kaplnke Kammerhofu. 

13. 6.

Pracovné rokovanie so zástup- 

cami OZ Savore.

Príprava materiálov pre MsR  

a MsZ. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.

Andrea Benediktyová

Na základe Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2009 

Štatútu mesta Banská 

Štiavnica vyzývame občanov 

a inštitúcie na predloženie 

podnetov, odporučení na 

udelenie:

a/ Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia 

čestne občianstvo mesta Banská 

Štiavnica možno udeliť osobám, 

ktoré sa významným spôsobom 

zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie 

jeho dobrého mena v SR a v za-

hraničí.

b/ Ceny za záchranu kultúr-

neho dedičstva a rozvoj mesta 

Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariade-

nia Cenu za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta možno 

udeliť osobám, ktoré sa význam-

ným spôsobom zaslúžili o záchra-

nu hodnôt kultúrneho dedičstva 

v regióne mesta Banská Štiavnica 

a rozvoj mesta Banská Štiavnica.

c/ Výročnej ceny mesta Banská 

Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle 

citovaného nariadenia môže ude-

liť občanom mest a, ktorí sa výraz-

ným spôsobom zaslúžili o rozvoj 

mesta, alebo šírenie jeho dobrého 

mena v SR alebo v zahraničí.

Občania a inštitúcie môžu svo-

je podnety na udelenie čestné-

ho občianstva mesta a cien mes-

ta Banská Štiavnica podať poštou 

alebo osobne do 30.júna 2014 na 

Mestsky úrad v Banskej Štiavni-

ci, Radničné nám. 1, 969 24 Ban-

ská Štiavnica, msu@banskastiav-

nica.sk.

Podnet musí obsahovať:

- názov verejného ocenenia

- identifi kačné údaje oceňované-

ho – meno a priezvisko osoby ale-

bo názov spoločnosti, adresa

- zásluhu verejného ocenenia

- identifi kačné údaje podávate-

ľa podnetu -  meno a priezvisko, 

adresa.

Podnetmi sa budú zaoberať mest-

ská rada a primátorka mesta, kto-

rí v zmysle nariadenia mesta po-

dajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na roz-

hodnutie mestskému zastupiteľ-

stvu.  MsÚ

Podávanie podnetov
na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica
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Vyhní, Žiaru nad Hro-

nom, Dolnej Ždane, Kremnice, 

Zvolena a Gymnázia A. Kmeťa v 

Banskej Štiavnici, čo bolo v po-

rovnaní s minulým rokom o 123 

viac. Po slávnostnom príhovore 

primátorky mesta Mgr. Nadeždy 

Babiakovej a organizačných po-

kynoch riaditeľa pretekov Mgr. 

Bohuslava Melicherčíka, pre-

teky o 14:30 hod. odštartovala 

„odpískaním“ účastníčka stavby 

Trate mládeže Ing. Dalma Štepá-

neková. Pre deti bola pripravená 

aj Štiavnická Anča v menšom vy-

daní. Víťazi vo všetkých kategó-

riách získali hodnotné ceny, ale 

ani ostatní neprišli skrátka, pre-

tože každý pretekár dostal slad-

kú odmenu. Víťazov dekorova-

li a ceny odovzdali primátorka 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

riaditeľ pretekov Mgr. Bohuslav 

Melicherčík a sponzori prete-

kov.  Vysoká účasť mladých pre-

tekárov je dôkazom, že obnove-

nie tradície Malého behu Trate 

mládeže bol výbornou myšlien-

kou, pretože aj na takýchto sú-

ťažiach sa formuje a rastie nová 

generácia bežcov, ktorí neskôr 

budú reprezentovať naše mesto 

na ďalších podobných športo-

vých podujatiach.

Výsledky 30. ročníka Malého 

behu Trate mládeže:

Predškolský vek dievčatá  MŠ, 

roč. 2010 – 11, 60 m:

1. Daniela Vančíková, BŠ, 

2.Margaréta Halátová, BŠ, 3.Lea 

Sedláková, BŠ

Predškolský vek chlapci MŠ, roč. 

2010 – 11, 60 m:

1. Janko Kminiak, BŠ, 2. Tim 

Kopernický, LV, 3.Matej Letko-

vič, BŠ

Predškolský vek dievčatá MŠ, 

roč. 2008 – 09, 80 m:

1. Meliska Potančoková, BŠ, 

2.Daniela Marková, BŠ, 3.Veron-

ika Kováčiková, BŠ

Predškolský vek chlapci MŠ, roč. 

2008 – 09, 80 m:

1. Sebastián Matulík, Kremnica, 

2.Tom Slezák, BŠ, 3.Matej Ka-

pusta, ZH.

Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ, 

roč. 2006 – 07, 250 m:

1. Nina Paulíková, B.Belá, 

2.Lenka Líškayová, ZH, 3.Iveta 

Hanesová, B.Belá

Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ, 

roč. 2006 – 07, 250 m:

1. Filip Ivanič, BŠ, 2.Matej Sed-

lák, BŠ, 3.Ľudovít Kostoláni, 

ZH

Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ, 

roč. 2004 – 05, 400 m:

1. Nina Krajčíková, ZH, 2.Andrea 

Nemčoková, BŠ, 3.Júlia Zámor-

cová, BŠ

Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ, 

roč. 2004 – 05, 400 m:

1. Lukáš Hatala, BŠ, 2.Filip Tot-

kovič, BŠ, 3.Martin Parilla, BŠ

Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ, roč. 

2002 – 03, 800 m:

1. Nikol Kováčová, ZH, 

2.Gabriela Maruniaková, BŠ, 

3.Jana Krajčová, Št.Bane 

Mladšie žiactvo chlapci ZŠ, roč. 

2002 – 03, 800 m:

1. Andrej Berlanský, BŠ, 2.Tobias 

Kopernický, Levice, 3.Jozef Šar-

közy, Št.Bane

Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ, roč. 

2000 – 01, 1 000 m:

1. Zuzana Krajčíková, ZH., 

2.Timea Potančoková, BŠ, 

3.Leonie Engel, ZH

Mladšie žiactvo chlapci ZŠ, roč. 

2000 – 01, 1 000 m:

1. Ján Marko, BŠ, 2.Roman Ko-

tora, B.Belá, 3.Vladimír Vozár, 

Št.Bane

Staršie žiactvo dievčatá ZŠ, roč. 

1998 – 99, 1 200 m:

1. Nikola Bahnová, ZH, 2.Lenka 

Fekiačová, ZH, 3.Silvia Hlôžko-

vá, Št.Bane

Staršie žiactvo chlapci ZŠ, roč. 

1998 – 99, 1 200 m:

1. Mário Peták, B.Belá

Dorastenky SŠ, roč. 1994 – 98, 

1 600 m:

1. Lenka Fekiačová, ZH, 

2.Zuzana Krajčíková, ZH, 

3.Timea Potančoková, BŠ

Dorastenci SŠ, roč. 1994 – 98, 2 

000 m:

1. Lukáš Muha, 2.Matej Lepeň, 

3.Áron Hortobáyi (Gymnázium 

A. Kmeťa, B.Štiavnica)

Cestný beh Trate mládeže

Po sedemročnej prestávke uspo-

riadalo Mesto Banská Štiavni-

ca už 28. ročník Cestného behu 

Trate mládeže, aby tak nadvia-

zalo na tradíciu tohto úspešné-

ho športového podujatia. Tak, 

ako aj na Malom behu Trate mlá-

deže, aj týmto pretekom počasie 

prialo. Po registrácii na železnič-

nej stanici v Banskej Štiavnici sa 

pretekári autobusom presunu-

li na štart pretekov do Hronskej 

Breznice. Preteky o 10:30 hod. 

odštartovala primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Trať 

pretekov mala 20 km a viedla z 

Hronskej Breznice, cez Kozelník, 

Banskú Belú, kde bežci odboči-

li do kysihýbelských lesov. Od-

tiaľ už bežali do cieľa pretekov, 

ktorý bol na železničnej stanici 

v Banskej Štiavnici. Pretekov sa 

zúčastnilo 45 pretekárov a jedna 

štafeta, z ktorých všetci dobeh-

li v poriadku do cieľa. O bezpeč-

nosť pretekárov sa starali a do-

pravu koordinovali príslušníci 

Krajského dopravného inšpek-

torátu Banská Bystrica.  Ceny 

víťazom jednotlivých kategórií 

odovzdali JUDr. Dušan Lukač-

ko, zástupca primátorky mesta, 

Mgr. Bohuslav Melicherčík, ria-

diteľ pretekov a Renáta Antalo-

vá, predsedníčka Komisie špor-

tu pri MsZ v Banskej Štiavnici. 

Čo je zaujímavé, víťazkou kate-

górie žien sa stala veteránka Eva 

Budinská z OÚ Poluvsie. 

Výsledky 28. ročníka Cestného 

behu Trate mládeže:

Muži do 39 rokov:

1.Roman Šlúch 1:21:31, 2. Ivan 

Benča 1:23:55, 3.Dušan Beňo 

1:33:52

Muži veteráni 40 – 49 rokov

1.Mário Bača 1:27:06, 2. Pe-

ter Matulík 1:38:04, 3. Ľudovít 

Schön 1:40:55

Muži veteráni 50 – 59 rokov

1.Pavel Bečák 1:26:55, 2.Milan 

Valocka 1:30:16, 3.Ján Môcik 

1:35:04

Muži nad 60 rokov

1.Peter Fašung 1:36:16, 

2.Ľubomír Buhovecký 1:44:32, 

3.Ján Štekauer 1:48:02

Ženy do 39 rokov

1.Veronika Gírethová 2:11.40

Ženy 40 – 49 rokov

1.Darina Vuongová 1:57:40

Ženy nad 50 rokov

1.Eva Budinská 1:44:38, 2.Eva 

Valachová  2:04:25

Celkové poradie Cestného behu 

Trate mládeže

1.Roman Šlúch, 2.štafeta Chlap-

ci spod Sitna, 3.Ivan Benča, 

4.Pavel Bečák

Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chce-

li poďakovať všetkým, ktorí sa 

zaslúžili o zdarný priebeh Ma-

lého behu Trate mládeže a Cest-

ného behu Trate mládeže: chlap-

com a dievčatám z Gymnázia A. 

Kmeťa v B.Štiavnici, p. Michalo-

vi Špuntovi, p. Danielovi Mati-

sovi s rodinou, Mgr. Alici Tala-

jovej, ktorá ošetrovala zranenia 

malých pretekárov na Malom 

behu Trate mládeže, Ing. Dalme 

Štepánekovej, JUDr. Dušanovi 

Lukačkovi, p. Jánovi Furindo-

vi, p. Martinovi Melicherčíkovi, 

MUDr. Horváthovi, p. Meszá-

rossovej, rodine Potančokovej,  

starostke obce Kozelník p. Eve 

Petákovej, p. Janke Machilo-

vej, Mestskej polícii v B.Štiavn-

ici a ostatným kolegom z MsÚ, 

Krajskému dopravnému inšpek-

torátu v B.Bystrici, Technickým 

službám, m. p.,  M+S AUDIO. 

Zároveň by sme sa chceli poďa-

kovať sponzorom, ktorí poskytli 

ceny pre víťazov a občerstvenie 

pre pretekárov, a to:  Minister-

stvo dopravy, výstavby a regio-

nálneho rozvoja SR, ŽSR, Tesco 

Stores SR, a. s., Coop Jednota 

Žarnovica, s. d., Winner, s. r. o., 

Anton Antol, s. r.o., Svetro, s. r. 

o., Tanád Sport, s. r. o., Ing. Ro-

man Šlúch, Pivovar Steiger, a. s., 

RIC Vladimír Poprac, ERMONT 

Erik Melicherčík, Obuv p. Roch, 

Vratislav Cengel, BS OKNÁ,  

Penzión Terra Banensium, MP-

PRO Milan Potančok a Pavol Bu-

rian. Henrieta Godová, 

Bohuslav Melicherčík

NOVINKY

1.str.

Rekordná účasť na Malom behu Trate mládeže

Pretekári Cestného behu Trate mládeže na štarte  foto M. Kríž
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Práve v týchto dňoch obyvatelia 

nášho mesta dostali od Bytovej 

správy s.r.o. vyúčtovanie za 

rok 2013 spojené so službami a 

užívaním bytov. 

Niektorí majú preplatky, iní nedo-

platky. V tejto súvislosti sme oslovili 

konateľa Bytovej správy RNDr. Pav-

la Bačíka a položili sme mu pár otá-

zok:

1. P. Bačík, v uplynulej vykurovacej 

sezóne bola mierna zima, odzrkadlil 

sa tento fakt aj na nákladoch na bý-

vanie a prejavilo sa to na úspore za 

teplo pri vyúčtovaní?

Cenu tepla  schvaľuje Úrad pre re-

guláciu sieťových odvetví (URSO) 

ako maximálnu, ktorú výrobca tep-

la nesmie prekročiť. Jej dodržanie 

je pravidelne kontrolované úradom. 

Po ukončení roka sa do konca mar-

ca vypočíta skutočná cena tepla na 

základe skutočných nákladov. Táto 

cena môže byť len nižšia, alebo rov-

ná ako úradom stanovená maximál-

na cena. Skutočná cena tepla je pod-

kladom k vyúčtovaniu nákladov a 

uvádzame ju na každom vyúčtova-

ní. V roku 2013 mala naša spoloč-

nosť cenu tepla nižšiu zhruba o 2 

% ako v roku 2012. Do vyúčtovania 

za rok 2013 sú zahrnuté všetky me-

siace roka 2013. Teda mierna jeseň 

2013, ale aj studené mesiace január 

až máj 2013. Mesiace január až máj 

2014 budú zahrnuté do vyúčtovania 

za rok 2014. Vo vyúčtovaní za rok 

2013 bolo našou spoločnosťou vrá-

tené z dôvodu nižšej ceny tepla 53 

083,52 € SBD Žiar nad Hronom a 

bude vrátené 45 253,50 € občanom 

v zmysle legislatívy po 15. júni. Kaž-

dé vyúčtovanie nákladov za služ-

by spojené s užívaním konkrétneho 

bytu je iné a jeho výsledok je ovplyv-

nenými týmito faktormi: výška zá-

loh, ktorú mesačne užívateľ bytu 

platí, stav na konte užívateľa- teda či  

užívateľ platil zálohy každý mesiac v 

predpísanej výške,  spotrebou tepla, 

teplej a studenej vody, elektriny spo-

ločných priestorov a ďalších polo-

žiek. Ak má užívateľ bytu preplatok 

a platí zálohové platby prevodom z 

účtu, peniaze vrátime na účet. Ak 

užívateľ platí v hotovosti, peniaze 

si môže vyzdvihnúť v pokladni cez 

úradné hodiny.

2. Ako sa dá riešiť vzniknutá situ-

ácia, ak obyvatelia nebudú mať na 

uhradenie nedoplatkov, môžu po-

žiadať o splátkový kalendár? 

Podľa zákona je povinný dodávateľ a 

odberateľ vyrovnať podlžnosť do 30 

dní od doručenia vyúčtovania. Avšak 

v prípade nedoplatku sa vždy vieme 

dohodnúť na splátkach, je potrebné 

zatelefonovať, napísať, alebo prísť 

dohodnúť termín splatenia nedo-

platku do sídla spoločnosti. Spravi-

dla dohodneme splátku nedoplatku 

do konca decembra. Úradné hodiny 

sú v pondelok od 8.00 - 14.00 hod. v 

stredu od 8.00 - 16.00 hod. a v pia-

tok od 8.00 - 12.00 hod.

3. V súčasnosti za zatepľujú bytové 

domy vo väčšej miere ako v minu-

losti, pomáha toto opatrenie znižo-

vať náklady na vykurovanie? 

Na vyúčtovaní sa nachádzajú údaje, 

ktoré stanovuje legislatíva. Jedným 

z nich je aj údaj o spotrebe tepla na 

m2 plochy bytu za kalendárny rok v 

konkrétnom bytovom dome a prie-

merná spotreba za Banskú Štiavni-

cu (za rok 2013 bola 77,16 kWh/

m2). Ak je spotreba v dome vyš-

šia ako priemer v Banskej Štiavnici, 

mali by sa vlastníci s týmto problé-

mom zaoberať. Väčšinou ide o dom, 

ktorý nie je zateplený, alebo nie sú 

nainštalované pomerové rozdeľo-

vače vykurovacích nákladov a uží-

vatelia bytov tak nemajú motiváciu 

teplotu v byte regulovať znížením 

odberu tepla. Sme pripravení záu-

jemcom poradiť a navrhnúť rieše-

nie pre ich bytový dom. Koľko tepla 

sa v konkrétnom dome zateplením 

ušetrí, určí tepelno-technický posu-

dok budovy pred realizáciou zatep-

lenia a energetický certifi kát po rea-

lizácii zateplenia. 

Od vlaňajšieho roka si tri domy dali 

nainštalovať pomerové rozdeľova-

če nákladov na vykurovanie a jeden 

dom začal proces zateplenia bytové-

ho domu.

4. Na koho sa môžu obyvatelia ob-

rátiť v prípade riešenia vyúčtovania 

za služby?

V prípade akýchkoľvek otázok s 

problémami vyúčtovania sa môžu 

užívatelia obrátiť na Bytovú sprá-

vu s.r.o. cez úradné hodiny. Radi im 

nezrovnalosti vysvetlíme, ale aj po-

radíme ako znížiť  svoje náklady na 

bývanie. Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Vyúčtovanie bytov a bytových domov za rok 2013

Mestské kúpele a plaváreň, 

Bytová správa, spol.s r.o. a 

Mesto Banská Štiavnica pripra-

vili pre žiakov základných škôl 

v okrese Banská Štiavnica 

ďalšie skvelé športové 

podujatie s výstižným názvom 

,,Deťom pre radosť“.

O tom, že v bankoštiavnickej pla-

várni to naozaj ,,žije“, svedčia  mno-

hé doteraz uskutočnené akcie plné 

zdravého pohybu a dobrej zábavy. 

Podujatie pri príležitosti MDD ,,De-

ťom pre radosť“ pozostávalo z troch 

kôl, pričom prvé kolo sa uskutočnilo 

16.apríla 2014, 2. kolo 7. mája, a v 

stredu  4.júna 2014 sa konalo veľké 

fi nále a slávnostné vyhlásenie víťa-

zov, pre ktorých už boli pripravené 

symbolické medovníkové medaily, 

diplomy a hodnotné športové ceny. 

Ocenenia najlepším plavcom odo-

vzdávala pani primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, prednost-

ka MsÚ Ing, Ivana Ondrejmišková, 

konateľ Bytovej správy s.r.o. RNDr. 

Pavel Bačík a vedúca prevádzky 

mestských kúpeľov a plavárne Mgr. 

Denisa Slezáková. Deti prejavili pra-

vého športového ducha nielen v ba-

zéne počas pretekov, ale aj pri záve-

rečnom vyhodnotení, keď svojich 

spolužiakov a kamarátov sprevádza-

li na stupne víťazov naozaj športo-

vým aplauzom. Pretekov sa zúčast-

nilo spolu 5 základných škôl a 120 

nadšených plavcov za neodmysli-

teľnej účasti nemenej športovo na-

ladených pedagógov, plavčíkov, roz-

hodcov, časomeračov. A tu sú mená 

víťazov v jednotlivých kategóri-

ách: Najmladší žiaci -25m: 1.Filip-

ko  Ivanič, 2.Nicolas Slezák, 3.Ľubko 

Povinský, 4. Ivko Šlúch. Najmlad-

šie žiačky-25m: 1.Laura Pastierová, 

2.Silvia Kondeková, 3. Daniela Hal-

činová, 4. Terezka Jedličková. Naj-

mladší plavci: 1.Paťko Maruniak, 

2.Janko Mojička, 3.Samko Macha-

rik. Najmladšie plavkyne: 1.Lara 

Melicherčíková, 2.Adelka Prefer-

tusová, 3.Nikolka Domaníková, 

4. Linda Višňovská. Mladší chlap-

ci -50m: 1.Peter Burian, 2. Juraj 

Maruniak, 3. Marek Gallo, 4. Ši-

mon Kulíšek. Mladšie dievčatá-50-

m:Paulínka Gregáňová, 2.Barbo-

ra Švenková, 3. Julka Farbiaková, 

4. Lola Soldánová.  Mladší plavci-

50m: 1.Andrej Berlanský, 2.Michal 

Belázs, 3.Matej Maruniak. Mlad-

šie plavkyne: 1.Timea Melicherčíko-

vá,2.Emma Ľuptáková, 3.Paulínka 

Lepáčeková, 4.Saška Nemčoková. 

Starší žiaci-100m:1.Ondrej Soli-

varský, 2.Jakub Kružliak, 3.Samko 

Burian, 4.Tomáš Miertuš. Staršie 

žiačky-100m: 1.Sofi a Lepeňová, 

2.Klaudia Remeňová, 3.Veroni-

ka Štirblová,4. Jeniff er Longaue-

rová. Starší plavci: 1.Šimon Ernek, 

2.David Nemčok. Staršie plavky-

ne: 1.Timea Potančoková, 2.Barbo-

ra Michalová, 3.Barbora Ivaničová. 

Najmladší účastníci: Angelika Ny-

ekiová a Ivko Šluch. Štafeta škôl: 

1.ZŠ Jozefa  Horáka, 2.Cirkevná ZŠ 

sv. Františka Assiského, 3. ZŠ Joze-

fa Kollára, 4. ZŠ Sv. Anton, a čestné 

miesto patrí aj ZŠ z Banskej Belej. 

Tak športu zdar, priatelia! A pláva-

niu zvlášť! Veď sú pred nami letné 

prázdniny, ku ktorým patrí slnko, 

voda a radosť z pohybu. Preto ne-

zabúdajme, že kondícia a športová 

zdatnosť našich najmilších pesto-

vaná počas celého roka prispieva aj 

k ich bezpečnosti v bezstarostnom 

čase prázdnin.  Janka Bernáthová

Deťom pre radosť

Odovzdávanie cien žiakom základných škôl  foto J. Bernáthová
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Vo štvrtok 5. júna 2014 sa v 

výstavnej miestnosti Kultúrneho 

centra  uskutočnilo otvorenie  

súťažnej výstavy „Svetové 

dedičstvo očami detí 2014“. 

Išlo už o 20. ročník  tradičnej súťa-

že a výstavy, ktorú pre deti z miest 

svetového dedičstva organizuje 

mesto Banská Štiavnica pri príleži-

tosti jeho zápisu do Zoznamu sve-

tového dedičstva UNESCO od roku 

1995.  Okrem vedenia nášho mesta 

na čele s primátorkou Mgr. Nadež-

dou Babiakovou sa otvorenia tohto 

svetovo známeho podujatia zúčast-

nili aj Ákos Capdebo, vedúci Regio-

nálneho sekretariátu Organizácie 

miest svetového dedičstva pre člen-

ské mestá zo strednej a východnej 

Európy, Dr. Katalin Kiss, čestná ve-

dúca Regionálneho sekretariátu Or-

ganizácie miest svetového dedičstva 

pre členské mestá zo strednej a vý-

chodnej Európy. V tomto roku orga-

nizátori dostali 663 prác z viac ako 

30 škôl v 16 mestách svetového de-

dičstva v 11 krajinách (Albánsko, 

Česká republika, Čierna Hora, Kuba, 

Lotyšsko, Maďarsko, Malajzia, Me-

xiko, Poľsko, Ukrajina a  Slovenská 

republika).Výsledky jubilejného 20. 

ročníka medzinárodnej  súťaže det-

ských výtvarných prác z miest za-

písaných v Zozname svetového de-

dičstva UNESCO, ktorú každoročne 

organizuje mesto Banská Štiavnica 

pod záštitou Organizácie miest sve-

tového dedičstva sú nasledovné:

Kategória do 9 rokov: 

1. miesto: Una 

Upmace, Art Stu-

dio „Raibulis“, 

Riga,  Lotyšsko

2. miesto: Hajnal 

Magdolna, Zrínyi 

Miklós Gimná-

zium, Budapešť, 

Maďarsko

3. miesto: Mi-

chal Chovan, SKŠ 

– CZŠ,  Banská 

Štiavnica, Slo-

venská republika

Kategória 10 – 

12 rokov:

1.miesto: Barbora Hatalová, SKŠ – 

CZŠ, Banská Štiavnica, Slovenská 

republika

2. miesto: Mykola Dudenkov, СЗШ  
№ 1, Ľviv, Ukrajina

3. miesto: Darja Jepifanova, 95 

School, Riga, Lotyšsko

Kategória 13 – 15 rokov:

1. miesto: Desar Mejdani, Studio 

„Art Kolor“, Berat,  Albánsko

Foo Sheng Yeh, Chung Ling High 

School, Penang, Malajzia

2. miesto: Ooi Kai Sheng, Chung 

Ling High School, Penang,  Malajzia 

3. miesto: Anastasiya  Dzyndza, Art 

School N 1, Ľviv, Ukrajina

Čestné uznania:

Studio “Art Color”, Berat, Albán-

sko. Základní škola, Hradecká 234, 

Telč,  Česká republika. JU OŠ „Na-

rodni heroj Savo Ilič“, Kotor, Čier-

na Hora. Chung Ling High School, 

Penang, Malajzia. Xochimilco, Me-

xiko. Spoleczna Szkola Podstawowa 

Nr 3,  Kraków,  Poľsko. Szkola Pod-

stawowa nr 3, Toruń, Poľsko. Zespól 

Szkól Nr 6, Gimnazjum Specjalne Nr 

19,  Toruń, Poľsko. СЗШ  № 1, Ľviv, 

Ukrajina. Львiвська дитяча школа  
мистецтв № 5, Ľviv, Ukrajina. Art 

School N 1, Ľviv, Ukrajina. ZŠ, Pa-

lešovo nám. 9, Spišské Podhradie, 

Slovenská republika. ZŠ J. Kollára, 

Banská Štiavnica,  Slovenská repub-

lika. ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica, 

Slovenská republika 

Od roku 1995, keď s touto veľmi ori-

ginálnou myšlienkou  prišiel vtedaj-

ší primátor mesta Ing. Marián Lich-

ner, CSc.,  do Banskej Štiavnice bolo 

zaslaných 36 300 prác z takmer 100 

miest svetového dedičstva v 49 kra-

jinách celého sveta.  V súlade s pro-

pozíciami tejto súťažnej výstavy tak 

do nej prispelo minimálne 20 000  

detí, dnes už väčšinou dospelých 

ľudí.  Je to zároveň aj jedinečná a 

veľmi efektívna propagácia  nášho 

historického mesta. ŠN

20. jubilejná výstava

Vo štvrtok 5.júna 2014 navštívila 

naše mesto uznávaná gastronomic-

ká umelkyňa Yoshimi Usui z Japon-

ska, aby nás zasvätila do tajomstiev 

prípravy dobrého jedla, ktoré je pre-

javom kultúry a má schopnosť spá-

jať ľudí, i celé národy bez ohľadu na 

to, akým jazykom hovoria.

Na pôde Súkromnej hotelovej aka-

démie v Banskej Štiavnici pred-

viedla ukážky prípravy tradičných 

japonských jedál (sushi, kura teriy-

aki, tempura) a záujemcom o gas-

tronómiu venovala niekoľko vzác-

nych rád. Milá, usmievavá a krásne 

skromná pani Usui žije a pracuje v 

japonskom meste Utsunomiya. Vy-

študovala vysokú školu výtvarného 

umenia a neskôr sa začala venovať 

gastronómii. Pracovala ako zástup-

kyňa riaditeľa pre varenie NHK TV 

program, kde mala aj vlastnú kuli-

nársku reláciu. Od roku 1990 sa ve-

nuje Present Cooking Artist. V rámci 

svojej úspešnej kariéry precestovala 

množstvo  krajín (Francúzsko, Švaj-

čiarsko, USA, Kanada, Čína, Mon-

golsko, Kórea).Veľmi úzko spolu-

pracuje s japonskou ambasádou na 

Slovensku. Úprimný záujem o stret-

nutie s pani Yusimi Usui v našom 

meste  prejavili aj profesionálni ku-

chári známych penziónov Cosmo-

politan a Kachelman, ktoré poduja-

tie podporili a študenti Súkromnej 

hotelovej akadémie pre túto príleži-

tosť  pripravili chutné škvarkové pa-

gáče so slivkovým lekvárom a naše 

tradičné štrúdle s makom a tvaro-

hom. Iniciátorom nevšedného pod-

ujatia  bol  Mgr. Mikuláš Pál, od kto-

rého som sa dozvedela, že pani Usui 

bola Banskou Štiavnicou taká očare-

ná, že sa sem na druhý deň dopolud-

nia vrátila v spoločnosti honorárne-

ho konzula Slovenskej republiky v 

Japonsku, pána Eiichia Ishikawu. S 

radosťou dodal, že jej gastronomic-

ké umenie  budeme mať možnosť 

opäť obdivovať už v blízkej budúc-

nosti. J. Bernáthová

Yosimi Usui sa stretla s milovníkmi 
dobrého jedla v Hotelovej akadémii

Deti na vernisáži výstavy  foto M. Kríž 

Kam v BŠ a okolí?

13.6. Vernisáž výstavy obrazov 

Mariána Mikloša: Múzy. Cosmo-

politan-vežička, 17:00.

12.6. Vernisáž  študentských 

prác medzinárodného worksho-

pu Kammerhof, 17:00.  

14.6. Jumping, skáčeme s ra-

dosťou –  1. výročie! Rezervácie 

trampolín boli do 6.6., info 0904 

25 93 07, vstup 8 €. Hotelová 

akadémia, 9:00-14:00.

14.6. Umenie na Trojici. Knihy, 

hudba a divadlo oživia námestie. 

Burza vinylových platní! Nám. 

Sv. Trojice, od 11:00.  

14.6. Júnová degustácia. Pri 

ochutnávke vín a slovenských 

zrejúcich syroch z farmy sa do-

zviete niečo aj o výrobe klasic-

kých sudov a o „fi zerovačke“. 

Vstup 10 €/os. 

Rezervácie 0904 109 229. Vino-

centrum, 18:00.  

14.6. Taliansky večer a taliansky 

týždeň! Hosť večera - veľvyslanec 

Talianska v SR. Hrá kapela Duwen 

Blade. Rezervácie 0918 601 149. 

Cosmopolitan bowling, 19:00. 

14.-15.6. Víkendový seminár: 

Bylinôčky, bylinky II. Cena 89 €, 

rezervácie: 0908 032 746. Detská 

farma Gazdáčik, B. Belá. 

14.6. Terra Permonia B. Štiavni-

ca, 13:00 – 17:00. 

14.6. Pečené prasiatko na Terase 

u Blaškov Hrá skupina Hurikán. 

Počúvadlianske jazero, od 18:00. 

14.6. DJ Yellowbox (NuSpirit)

V Art Cafe  70.-80. roky. 

15.6. Komorný koncert k poduja-

tiu „Skladatelia a interpreti v tvori-

vých prienikoch“. Sólisti: A. Marec, 

F. Ferraro/ klasické gitary, E. S. 

Kővári/ soprán, Z. Sindel/violon-

čelo, I. Kerek/ husle, F. Peltzer/

klasická gitara. Galéria Schem-

nitz, 17:00. 

20.-21.6. BS City Beats Richard 

Muller + Dan Bárta, Fink, Jazza-

nova, Lulu James, Plastic Swans, 

Chiki liki tu-a. Afterpárty v čajov-

ni Klopačka a Art Cafe. Dvojdňo-

vý lístok 25 € na Ticketportal. 

Amfi teáter pod Novým zámkom.

20.6. Kubánska noc. Vstup 3 €. 

Trotuar cafe, 21:00. 

21.6. Koncert: Dagmar Rostandt 

a Michael Phanvan. Trotuar Cafe, 

20:00. 

22.6. Jazzový koncert pedagógov 

a študentov Huaja. B.Ágoston/sa-

xofón, Á. Móser/akordeón, P. Aj-

tai/basová gitara, D. Szegő/bicie. 

Huaja, 17:00. 

Región Banská Štiavnica
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Rozhovor s pánom riaditeľom 

SPŠ Samuela Mikovíniho, Ing. 

Jánom Totkovičom.

1. Pán riaditeľ, kde ste vyštudovali 

strednú školu?

,,Vyštudoval som SPŠ chemickú, na 

ktorú som nastúpil v roku 1967. Ria-

diteľom školy v tom čase bol Ing. Pavel 

Lauroško, človek s veľkou charizmou, 

ktorý bol aj absolventom školy. Mojou 

triednou profesorkou sa stala Ing. Alica 

Pešlová, ktorú som si obľúbil. Študoval 

som odbor chemická technológia, kde sa 

z nás snažili počas štúdia vychovať vý-

borných študentov, aby sme mohli ďa-

lej pokračovať v štúdiu na vysokých ško-

lách. Spomeniem pár profesorov, ktorí 

nám išli príkladom a vštepili nám cen-

né rady do života; Ing. Herrman a Ing. 

Hrabovec. Bol som s profesormi vždy 

spokojný, lebo vedeli, čo je pre nás naj-

lepšie. V roku 1971 som maturitnou 

skúškou ukončil Strednú priemyselnú 

školu chemickú.“

2. Prečo ste sa rozhodli vyučovať 

práve na SPŠ Samuela Mikovíniho?

,,Chcel som ostať vo svojom rodisku a 

vo štvrtom ročníku SVŠT –chemicko-

technologickej fakulty som dostal po-

nuku vyučovať na terajšej SPŠ Samue-

la Mikovíniho. Banská Štiavnica bola v 

tých časoch ešte mestom plným študen-

tov, aj o štúdium na  našej škole (býva-

lá SPŠ chemická, neskôr premenovaná 

na  SPŠ S. Stankovianskeho) mali štu-

denti enormný záujem. Organizovali sa 

zaujímavé školské akcie, exkurzie a po-

sedenia.“

3. Ako hodnotíte perspektívu školy 

do budúcna? 

,,Čo sa týka perspektívy školy, treba po-

vedať, že ju vidím v posilnení  vyučova-

nia technických odborov. V ,,koreňoch“ 

som stále chemik a bol by som rád, aby 

sa na škole naďalej vyučovala chémia. 

Odbory sú perspektívne, čo je dôležité, 

že sú tu kvalifi kovaní  odborníci, ktorí 

posúvajú študentov  dopredu. Ale závi-

sí aj od ministerstva školstva, aká bude 

jeho skutočná podpora do budúcna a či 

sa reálny prístup k fungovaniu odbor-

ného školstva zmení, lebo doteraz sa len 

rozprávalo o podpore.“

4. Čo pre vás znamená táto škola? 

,,Svoj študentský a pracovný život som 

zasvätil škole. Všetko pozitívne, čo mi 

profesori vštepili,  sa snažím prenášať 

aj na svojich kolegov. V rokoch 1990-

2002 som aj podnikal. Na vysokej ško-

le som vyštudoval ekonomiku a riade-

nie chemického priemyslu. Po nástupe 

na školu, v tom čase bol riaditeľom školy 

Ing. Pavel Lauroško, sme sa ako začínaj-

úci profesori snažili udržať dobré meno 

školy, postupne nám pridali aj triednic-

tvá.“

5. Ste rád, že práve SPŠ Samuela Mi-

kovíniho je súčasťou alma mater a 

má tú česť sídliť v historickom mes-

te Banská Štiavnica? 

,,Snažím sa tradície spojené s alma ma-

ter a celkove s baníctvom rozvíjať. Ba-

níctvo k tomuto mestu jednoducho patrí. 

Navštevujeme sa aj v zahraničí, konkrét-

ne v Maďarsku v mestách Šoproň a Mi-

školc. Snažíme sa vštepovať do študen-

tov banícke tradície, ktoré úzko súvisia s 

históriou Baníckej akadémie . Pedagógo-

via našej školy sú veľmi hrdí na bohatú 

históriu nášho mesta. Poviem len toľko, 

že : ,,Na svete sa dá kúpiť všetko, ale his-

tória a tradície sa kúpiť nedajú“...“

6. Ako hodnotíte reprezentáciu ško-

ly žiakmi na rôznych súťažiach spo-

jené so študijnými odbormi? 

,,Teší ma každé  ocenenie. Veľmi ma po-

tešil výnimočný úspech Jána Galbavé-

ho, ktorý sa na Celoštátnom kole  SOČ 

umiestnil 1. mieste a reprezentoval Slo-

vensko na Celosvetovom fóre mladých: 

Expo science international v Abu Dhabí. 

Verím, že máme na škole talentovaných 

žiakov aj z umeleckých odborov, ako je 

reštaurovanie papiera a knižnej  väz-

by, propagačných výtvarníkov a iných.  

V oblasti chémie bola Banská Štiavnica  

preferovaná a stále disponuje dobrým 

menom...“ Za rozhovor s Ing. Jánom 

Totkovičom, riaditeľom SPŠ S. Mi-

kovíniho, ďakujem. 

Filip GOLIAN, Študent SPŠ S. M.

Svoj život som zasvätil škole

Mesiac máj sa vo všeobecnosti 

pokladá za „Mesiac lásky“. 

No v Margarétke to toho času 

prebiehalo v inom, a to v 

tvorivom duchu. 

Denný stacionár Margarétka sa v 

priebehu minulého mesiaca v žiad-

nom prípade nepreukázal ako „sta-

cionár lenivcov“, o čom svedčia naše 

práce do ktorých naši klienti vloži-

li všetko svoje úsilie, čím preukáza-

li svoju kreativitu. Zaoberali sme sa 

tromi aktivitami pod záštitou ná-

rodného projektu Kompetencie pre 

prax. Prvý impulz tvorivosti odštar-

tovala výroba vonných sadrových 

fi gúrok, pri čom sa nikto nebál pri-

ložiť ruku k dielu i za cenu „zasadro-

vaných nohavíc”. Po nej nasledovala 

ďalšia zaujímavá aktivita v podobe

vonných mydielok, výsledkom kto-

rej boli luxusné produkty, ktoré by 

sme sa nemuseli hanbiť  prezento-

vať ani v lukratívnych predajniach . 

A napokon, aby to nebolo málo, tie-

to práce zavŕšila zapálenosť  pri tvo-

rení sviečok, ktorá sa odzrkadlila vo 

výsledku, ktorý stál naozaj za to. 

Zámerom tohto článku je len pou-

kázať na to, že aj v ľuďoch, ktorí sú 

„iní“ sa môže skrývať istý druh ta-

lentu. V neposlednom rade sa chce-

me veľmi poďakovať Mgr. Dagmar 

Bellovej PhDr, pani Renáte Morav-

číkovej a taktiež p. Helene Kurčíko-

vej, ktoré sa projektov zúčastnili a v 

značnej miere nám pomohli.

OZ Margarétka

Tvorivý mesiac v Margarétke

Darčekové predmety klientov z Margarétky  foto OZ Margarétka

Deň matiek
Členovia Klubu (KD) dôchodcov 

na Námestí sv. Trojice č. 7 v Ban-

skej Štiavnici si aj tento rok pripo-

menuli Deň matiek "výjazdovým 

zasadnutím", a to na jazero Počú-

vadlo dňa 22. 5. 2014. Na terase 

u Blaškov nás už tradične čaka-

lo skvelé pohostenie a príjemná 

atmosféra, ku ktorej prispeli aj  

členovia KD pekným kultúrnym 

programom, dobrou náladou, ve-

selými príhodami a spevom. Krás-

ne ruže mamičkám venoval pán 

viceprimátor mesta JUDr. Dušan 

Lukačko, sladkosti COOP Jednota 

Žarnovica (p. A. Tužinský), spon-

zorsky vypomohla rodina Blaš-

ková. Všetkým, ktorí akoukoľvek 

formou prispeli k tomuto príjem-

nému posedeniu, srdečne ďakuje-

me.                                       Výbor KD

Aj naši otcovia 

majú svoj sviatok...
Deň otcov je sviatok oslavujúci 

všetkých otcov, otcovstvo a vplyv 

otcov na spoločnosť. Deň otcov 

sa na Slovensku slávi každú tretiu 

nedeľu v mesiaci jún a teraz to pri-

padne na 15.6.2014. Ako vlast-

ne vznikol tento sviatok? Tradícia 

Dňa otcov vznikla v meste Spoka-

ne v štáte Washington, už v roku 

1910. Američanka Sonora Smart 

Doddová si chcela uctiť všetkých 

otcov ako bol ten jej. Veterán ob-

čianskej vojny William Jackson 

Smart po smrti manželky sám 

musel vychovávať šesť detí. Sono-

ra vnímala svojho otca ako hrdinu 

a hneď ako sa dozvedela, že mat-

ky majú svoj sviatok navrhla, aby 

podobný mali aj všetci otcovia. 

Prvá neofi ciálna oslava sa konala 

v deň narodenín Sonorinho otca 

19. júna 1910. Popularita sviat-

ku rástla a tretia júnová nedeľa sa 

postupne stala sviatkom všetkých 

otcov. Ďalej patrí veľká vďaka môj-

mu ockovi, ktorý mňa a brata spo-

lu s mamkou vychovávali, vždy si 

sa snažil, aby nám nič nechýbalo. 

Som vďačný otcovi za to, že na-

priek únavnej práci si našiel čas 

aby sa mne a bratovi mohol veno-

vať, ako i celej rodine.  Chcem Ti 

ocko, poďakovať za všetky chvíle 

prežité spolu s celou rodinou.  Pat-

rí ti z celého srdca úprimné "Ďa-

kujem". Tvoji synovia  Fifo a Tony. 

Máme Ťa radi.... Všetko najlepšie 

k tvojmu sviatku.

Filip GOLIAN, študent SPŠ S.M.
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 

18.6.2014 si 

pripomíname 

smutné výro-

čie, keď nás 

navždy opus-

til náš manžel, otec, brat, 

švagor, príbuzný a známy 

pán Štefan Kríž. Tí, ktorí 

ste ho poznali venujte mu ti-

chú spomienku. 

Spomína celá rodina.

Spomienka

„Je taká smut-

ná chvíľa, 

skončil sa život 

Tvoj, spomien-

ky víria našim 

životom.“

Otec, len raz si nás zarmútil 

v tej chvíli, keď si nás navždy 

opustil, dovoľ nám dnes tíš-

ko povedať. Ďakujem...“

Dňa 18.6.2014 si pripomí-

name 6 rokov, čo nás opus-

til milovaný manžel, otec a 

dedko Peter Pačesa. 

S láskou spomínajú man-

želka, syn, vnúčatá.

Spomienka

„Čas plynie a 

nevráti to naj-

drahšie čo vzal, 

zostali na teba 

len pekné spo-

mienky a v 

ubolených srdciach nevýslovný 

žiaľ.“  Dňa 10.6.2014 uply-

nulo 5 rokov, čo nás navždy 

opustil náš drahý Jozef Re-

meň. Tí, čo ste ho poznali a 

mali radi, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

Smútiaca manželka 

s rodinou.

Pripomenieme si Deň otcov

Food Artist Yoshimi Usui  predvie-

dla dokonalú techniku japonskej 

kaligrafi e študentom - konzerváto-

rom papiera a starých listín. 

Najlepšie nápady sa rodia spontán-

ne. V tom nás utvrdila uznávaná gas-

tronomická umelkyňa Yoshimi Usui, 

keď  počas prehliadky Botanickej zá-

hrady a SPŠ S. Mikovíniho prekvapi-

la našich kolegov návrhom, že v pia-

tok  pripraví pre študentov malý kurz 

japonskej kaligrafi e. Presne o devia-

tej, tak ako sľúbila, pootvorila dvere 

do tajomného umenia. Pre Japoncov 

je kaligrafi a umeleckým dielom, kto-

ré umožňuje „vidieť“ myšlienky i po-

city umelca. Vychováva, učí etikete 

a sebaovládaniu. Pre Yoshimi Usui, 

ktorá vyštudovala v Tokiu vysokú 

umeleckú školu, zostala celoživotnou 

záľubou. Vzácna návšteva vyžado-

vala ticho. Najprv v trecej miske ty-

činkovým tušom miešala  čierny tuš 

a prizvala si na pomoc aj študentov 

(v tradičnej kaligrafi i trvalo mieša-

nie tušu aj 4-5 hodín!). Na lavici mala 

úhľadne poukladané kaligrafi cké 

štetce (rôznej hrúbky a kvality, napr. 

zo soboľa alebo kuny), tyčinkové 

tuše, ručný papier, ktoré jej poskytla 

naša škola . Študenti i  vyučujúci s ne-

skrývaným záujmom sledovali graci-

ózne ťahy štetca na ručnom papieri. 

Prekvapila ma skromnosť a ochota, 

s akou písala vizitky s našimi mena-

mi v japonskom preklade. Dokonca  

aj vysvetlila, čo naše mená znamena-

jú. Výsledkom jedinečnej improvizá-

cie sa stala séria: kaligrafi cký prepis 

názvu našej školy, dodatok: ďakujem 

veľmi pekne, dátum a podpis umel-

kyne. Zdôraznila dôležitosť harmó-

nie medzi bielou a čiernou a vertikál-

nymi a horizontálnymi ťahmi. Veľmi 

rýchlo vyrobila pečiatku so svojím 

menom. Skalpelom vyrezala pred-

kreslenú skratku „YO“ na obyčajnej 

gume. Popri písaní vysvetľovala, že 

existujú 4 jazykové  systémy zápisu 

japonského jazyka: katakana, hiraga-

na, kandži  a romadži (napr. len počet 

znakov kandži  sa odhaduje na niekoľ-

ko desiatok tisíc!). Príjemná hodinka 

strávená  v spoločnosti Yoshiko Usui 

nám poodhalila kaligrafi u ako hlboko 

duchovné umenie, ktoré môže výraz-

ne zmeniť náš pohľad na všetko, čo 

robíme... Dúfam, že prváci a tretia-

ci, ktorí mali to šťastie, že sa mohli 

prizerať elegantnému umeleckému 

písmomaliarstvu, budú dostatočne 

motivovaní pri zvládaní náročných 

techník kaligrafi e. Naše poďakovanie 

patrí všetkým, ktorí  pomohli zor-

ganizovať mini workshop a najväč-

šia vďaka patrí, prirodzene, Yoshimi 

Usui, že  nám venovala  kus zo svojho 

vzácneho času. 

Beata Chrienová

Každú tretiu júnovú nedeľu si 

pripomíname Deň otcov. 

Téma otcovstva je dôležitá aj pre 

ženy, lebo muž dokáže byť zrelým 

manželom a otcom práve vďaka 

ženám, ktoré má po svojom boku 

(matka, potom priateľka a nako-

niec manželka). O skúsenosti ot-

covstva sa dá hovoriť iba v súvislos-

tiach s materstvom. Tam, kde chýba 

zrelé materstvo, býva aj otcovstvo 

problematické. Je pravda, že predo-

všetkým otec sa má starať o hmotné 

zabezpečenie svojej rodiny, ale dob-

rý otec dáva deťom omnoho viac: sú 

to slová povzbudenia, uznania, po-

chopenia a lásky. To sú dary nena-

hraditeľné. Múdry otec svoju lásku 

prejavuje aj napomenutím, usmer-

nením a keď je to nevyhnutné - keď 

už žiadne slová neplatia, aj prime-

raným potrestaním, pretože jed-

nou z dôležitých potrieb detí je aj 

to, aby poznali jasné hranice. Cítia 

sa tak bezpečnejšie, istejšie a záro-

veň sú pripravované na realitu živo-

ta, do ktorého raz budú musieť vstú-

piť. Dôležitou úlohou otcov je tiež 

nájsť pre svoje rodiny správne sme-

rovanie, cestu, ktorá nekončí niekde 

do stratena, alebo v slepej uličke, ale 

vedie k lepšej budúcnosti všetkých 

členov rodiny. Známe porekadlo, že 

„Aká matka, taká Katka, aký otec taký 

syn“ poukazuje na potrebu vyšších 

hodnôt, ktoré sa od rodičov ako vy-

chovávateľov s akousi „samozrejmos-

ťou„ očakávajú. Avšak odkiaľ majú 

rodičia čerpať pre život spoľahlivé 

normy, ktoré nezlyhajú? Z médií, 

alebo od svojho okolia? Naši predko-

via ich čerpali z nadčasových hodnôt 

všeobecne platných princípov Knihy 

života – Biblie. Odtiaľ čerpal náš ná-

rod silu, aby obstál aj v najkrutejších 

pohromách histórie a pretrval. Dnes 

ešte mnoho ľudí často, avšak bez-

myšlienkovite vyslovuje meno „Je-

žiš“. Pri tom si neuvedomujú, že to 

nie je iba meno minulosti, ale aj sú-

časnosti a hlavne budúcnosti. Ježiš 

povedal: Ja som cesta, pravda i ži-

vot…“J 14,6.“ Ja som svetlo sveta. 

Ten, kto mňa nasleduje nebude cho-

diť v tme, ale bude mať svetlo živo-

ta J 8,12. Každý z nás má slobodný 

prístup k týmto nevyčerpateľným 

zdrojom životnej múdrosti ako aj 

možnosť zadarmo čerpať z nich. Na-

viac v mene Ježiš máme k dispozí-

cii aj silu pre život tam, kde už naše 

možnosti končia. Istý muž po ná-

vrate z cesty daroval svojmu synkovi 

opäť hračku. Ten mu povedal: "Ocko, 

bol by som radšej, keby si sa so mnou 

hral". Na prejavenie lásky deťom ne-

treba bohatstvo, ale čas a otvorené 

srdce. Každodenný, či pravidelný  

čas (nemusí byť dlhý ak je kvalitný) 

strávený s deťmi v atmosfére uvoľ-

nenia a slobody je jedným z najdôle-

žitejších kritérií zrelého otcovstva a 

súčasne jeho najkrajším darom. Deň 

otcov je príležitosťou urobiť niečo 

pre to, aby sme sa stali lepšími otca-

mi. Avšak hlavne je to príležitosťou 

pre domácich viac si všimnúť prá-

cu svojich otcov či manželov a vy-

jadriť im ocenenie aj vďaku za všet-

ko dobré, čím prispievali alebo ešte 

prispievajú do života svojej rodiny. 

Mojim prianím je, aby každý otec, 

nie len v tomto dni, ale po celý rok 

počul viac príjemných, milých slov 

pochopenia a porozumenia od svo-

jich najbližších, ktoré by mohli byť 

pre neho silnou motiváciou, vzpru-

hou a povzbudením k prekonávaniu 

všetkých prekážok a ťažkostí na ces-

te života jeho rodiny. Milé slová do-

padajú ľahko, ale majú veľkú váhu.

Ľubomír Počai

Mini workshop japonskej kaligrafi e 

Ampér 2014
1. Letecko - modelársky klub Ban-

ská Štiavnica Vás pozýva na letec-

ko - modelárske podujatie „Ampér 

2014“, ktorý sa uskutoční dňa 14. 

júna 2014 od 9,00 - 19,00 hod v 

obci Ilija, časť Putište. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Z knihy Poklady slovenskej ku-

chyne od Silvie Pilkovej

V areáli svätoantonského 

kaštieľa sa konal  5. júna 2014 

už štvrtý ročník prírodovednej 

súťaže žiakov 4. až 6. ročníkov 

vybraných 14 základných škôl 

z okresov Banská Štiavnica, 

Žarnovica a Žiar nad Hronom   

„ Čo šepká les“. 

Súťaž sa konala v rámci júna - Me-

siaca  poľovníctva a ochrany príro-

dy a práve v Svetový deň životného 

prostredia. S myšlienkou realizovať 

takúto súťaž prišli pred štyrmi rok-

mi dobrí ľudia z Lesov SR, š. p.  - od-

štepného závodu Žarnovica a Ob-

vodnej poľovníckej komory v Žiari 

nad Hronom, ktorí boli aj jej hlav-

nými organizátormi. Ďalšími orga-

nizátormi a sponzormi súťaže boli 

Múzeum vo Svätom Antone, Re-

gionálna organizácia Slovenské-

ho poľovníckeho zväzu  v Žiari nad 

Hronom, Stredná odborná škola 

lesnícka  Banská Štiavnica, Mest-

ské lesy Banská Štiavnica, Sloven-

ská lesnícka komora, Poľovnícka 

spoločnosť Šarvíz, mesto Žarnovi-

ca, mesto Žiar nad Hronom, Lesy 

Banská Belá, Zverník Mrázov ko-

pec – Vladimír Stračina, Molda – 

stavebná fi rma s.r.o, Športový klub  

Dynamik Nitra – Ing. Vladimír Vik-

tor a pán Štefan Mičura. Podujatie 

navštívili aj významní hostia: riadi-

teľ OZ Žarnovica Lesov SR - Ing. Ja-

roslav Poláček, predseda OPK Žiar 

nad Hronom - Ing. Slavomír Kic-

ko, za generálne riaditeľstvo Lesov 

SR Ing. Ján Grolmus, prednostka 

okresného úradu Žiar nad Hronom 

- Ing. Andrea Žiaková, vedúci po-

zemkového a lesného odboru OÚ v 

Žiari nad Hronom - Ing. Peter Kic-

ko, podpredsedníčka Slovenskej 

lesníckej komory Ing. Mária Bie-

sová, viceprimátor mesta Žiar nad 

Hronom Ing. Emil Vozár, predse-

da RgO Slovenského poľovníckeho 

zväzu Žiar nad Hronom a riaditeľ 

Mestských lesov Banská Štiavnica - 

Ing. Jaroslav Dudík a starosta obce 

Svätý Anton Jozef Baranyai. Deti sa 

na súťaž pripravovali podľa vopred 

zaslaných propozícií už viac mesia-

cov a ich vedomosti boli na výbor-

nej úrovni. Súťažili v nasledovných 

disciplínach: tvorivá časť “Ako vní-

mam les“, poznávanie zvierat, po-

znávanie rastlín, stopy zveri, kyno-

lógia, zvuky a hlasy zveri, streľba na 

laserovej strelnici, sadenie strom-

čekov, zhotovenie kŕmidla. Ukáž-

ky sokoliarstva a slávnostné fanfáry 

trubačov pripravili pre deti študen-

ti zo SOŠL  v Banskej Štiavnici pod 

vedením Ing. Štefana Petrikoviča. 

V súťaži družstiev zvíťazila ZŠ Šte-

fana Moysesa v Žiari nad Hronom 

(143,5 b.), druhá bola ZŠ Jozefa 

Kollára v Banskej Štiavnici (138,5 

b.) a tretia ZŠ Andreja Kmeťa v 

Žarnovici (136 b.). Medzi jednotliv-

cami bol víťazom Marek Novák zo 

ZŠ. Š. Moysesa v Žiari nad Hronom 

(49,5 b.), druhý skončil Matej Palov 

zo ZŠ Jozefa Kollára v B. Štiavnici 

- s rovnakým počtom bodov a o ví-

ťazovi rozhodli „rozstrelové“ otáz-

ky. Súťažiaci boli veľmi vyrovnaní 

a taktiež o treťom mieste Tomáša 

Trubana  (48 b.) zo  ZŠ  Š. Moysesa 

v Žiari nad Hronom sa rozhodlo až 

po „rozstrele“, keďže taký istý počet 

bodov získal aj Marek Petržel  zo ZŠ 

Maximiliána Hella v Štiavnických 

Baniach. Organizátori s potešením 

konštatovali, že vedomosti a zruč-

nosť detí sa z roka na rok zlepšuje a 

aj nás v múzeu úprimne teší, že mô-

žeme prispieť k zlepšovaniu vzťahu 

detí k prírode. Budú to práve tieto 

deti, ktoré budú raz rozhodovať o 

tom ako s prírodou budeme spolu-

nažívať  a akú ju uchováme pre bu-

dúce generácie. 

Marian Číž

Prírodovedná súťaž  „Čo šepká les “

Dňa 30.5.2014 oslavovala ZUŠ 

Imricha Godina vo Vrábľoch 

koncertom - 25.výročie 

založenia školy. Naša ZUŠ z 

Banskej Štiavnice bola pozvaná 

k spoluúčinkovaniu na tomto 

slávnostnom koncerte. 

Za žiakov nás reprezentovali An-

drea Halibožeková, ktorá zaspie-

vala áriu Katreny z opery Krútňava 

od Eugena Suchoňa a Anna Štirb-

lová, ktorá zahrala na gitare sklad-

bu Canarios od Gaspara Ganza. Za 

učiteľov vystupovala spolu so svo-

jou žiačkou Perla Perpetua Vobe-

rová s piesňou Ave Maria od Gulia 

Cacciniho a Aleš Turčan skladbou  

What a Wonderful World pre trub-

ku s klavírnou spoluprácou  Mar-

tina Jánošíka. Na koncerte sa zú-

častnila aj partnerská ZUŠ Veveří z 

Brna, v ich vstupoch sme si mohli 

vypočuť hru na bajane v podaní 

Radka Tomeka. 

Samotná ZUŠ Imricha Godina pri-

pravila bohatý umelecký program, 

do ktorého prispeli všetky odbory, 

vrátane výstavy výtvarných prác. 

Koncert mal vysokú umeleckú úro-

veň a pozitívny divácky ohlas. ZUŠ 

Banská Štiavnica ďakuje za pozva-

nie, teší sa na ďalšiu spoluprácu a 

praje ZUŠ Imricha Godina ešte veľa 

tvorivých síl do ďalšej práce.

Perla Perpetua Voberová

Partnerská ZUŠ vo Vrábľoch oslavovala

Členovia partnerskej ZUŠ vo Vrábľoch foto archív ZUŠ

Pozvánka
Pozývame všetkých obyvateľov a 

návštevníkov mesta Banská Štiav-

nica na Krajské kolo hry Plameň, 

ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 

2014 (sobota) o 9,00 hod. na 

futbalovom štadióne v Banskej 

Štiavnici. Príďte i Vy povzbudiť 

mladé hasičské družstvá!

Vladimír Slezák

Nadstavbové 
štúdium 
(maturita) – školský rok 

2014/2015, denná aj večerná for-

ma 

Kde: Spojená škola, Kolpašská 9, 

Banská Štiavnica

Podmienka: výučný list 

Termín: prihlášky (alebo žiadosť) 

ihneď prípadne do 30. júna 2014 

uviesť osobné údaje + vyučenie v 

odbore + telefonický kontakt

Kontakt: riaditel@sosbs.sk;  

0911 240 901; 0911 066 987

Šóška – šťavelová 

omáčka

Potrebujeme:

300 g šťavela, 30 g masla, 2 strú-

čiky cesnaku, pretlačené, 250 g 

sladkej smotany, soľ, mleté čierne 

korenie, cukor podľa chuti, 4 vaj-

cia na volské oká   

Postup:

Štaveľ dokonale umyjeme, od-

stránime stopky a listy nakrája-

me nadrobno. Na rozpustenom 

masle šťavel opražíme a za stáleho 

miešania ho necháme takmer roz-

pustiť. Potom pridáme pretlačený 

cesnak, popražíme, zalejeme smo-

tanou a pri miernej teplote krátko 

povaríme. Omáčku ochutíme so-

ľou, korením a cukrom. Podáva-

me s volským okom a varenými 

zemiakmi. 

Dobrú chuť!
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

Sobota 14.6. o 19:30 hod.Sobota 14.6. o 19:30 hod.

NA hrANe zAjTrAjškANA hrANe zAjTrAjškA

Akčný, sci-fi , USA, 2014, 114 Akčný, sci-fi , USA, 2014, 114 
min. MP 15. Tom Cruise v úlohe min. MP 15. Tom Cruise v úlohe 
akčného hrdinu, ktorý sa snaží za-akčného hrdinu, ktorý sa snaží za-
chrániť svet. Vstupné:4€chrániť svet. Vstupné:4€

Piatok 13.6. o 19:30 hod.Piatok 13.6. o 19:30 hod.

NA viNe sú hviezdYNA viNe sú hviezdY

Dráma , romantický, 2014, USA, Dráma , romantický, 2014, USA, 
125 min. MP 15. Film podľa kniž-125 min. MP 15. Film podľa kniž-
nej predlohy Johna Greena sa točí 
okolo príbehu šestnásťročnej Ha-
zel Grace Lancaster, ktorej pred 
tromi rokmi diagnostikovali ra-
kovinu štítnej žľazy. Hazel sa na 
schôdzke podpornej skupiny zo-
známi s Augustom Watersom, 
vyliečeným pacientom leukémie, 
ktorý tam chodí ako podpora svoj-
ho kamaráta. Keď sa ich vzťah za-
čne prehlbovať z jednoduchého 
priateľstva, sa snaží Hazel ucho-
vať si odstup, pretože sa bojí, že 
zomrie a Gusa to veľa poznamená. zomrie a Gusa to veľa poznamená. 
Vstupné:4€Vstupné:4€

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/679 0 362,  e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/679 0 362,  e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 

nejnej
okooko
zel zel 
tromtrom
kovkov
schsch
znázná
vylvyl
ktokto
ho ho 
čnečne
priapria
vaťvať

Umenie na TrojiciUmenie na Trojici
Program podujatia Umenie na Trojici 

(sobota, 14.6. 2014):

12.00 Peter Janku. Vystúpenie jedného z najpopulárnejších slovenských folko 
vých spevákov spojený s uvedením nového CD
13.00 Staré vs Nové: Tajomný svet kníh. Rozprávanie o svete starých kníh 
v nových časoch 
14.00 Martinus.sk: Ako sa zrodila legenda. Ako vzniklo a ako rastie 
najpopulárnejšie slovenské internetové kníhkupectvo porozpráva Martin Štrba 
15.00 Dado Nagy: Knihy a ja. Známy propagátor dobrých kníh porozpráva o 
sebe a o tom, ako sa zrodil jeho vzťah ku knihám, aké má rád a čo práve číta 
16.00 Juraj Červenák: Krv prvorodených. Lokálne uvedenie novej knihy štiav-
nického spisovateľa 
17.00 Samo Marec a Rado Ondřejíček. Novú formu vyjadrenia predstaví dvo-
jica, ktorá patrí medzi najpopulárnejších slovenských bloggerov 
19.00 Divadlo Kontra: Kamene vo vreckách. Divadelná komédia, ktorá bola 
hitom na Broadway i West Ende. Dvaja herci, trinásť postáva a veľa zábavy 
21.00 Arte Fuego & Tambores. Ohňová šou a bubenícke vystúpenie na záver 
skvelého dňa s profesionálnym i amatérskym umením.

Počas celého dňa:
Rozprávanie o káve / retro hudba od DJ Yellowbox-a / burza platní (doneste aj 
svoje!!) / predaj nových platní a CD / prezentácia a knihy od Slovartu / tradič-
né remeslá / podpecníky / čečenský chlieb / žonglérsky workshop / Kollárov ate-
liér – workshop pre deti v Galérii Jozefa Kollára / ukážky starostlivosti o knihy a 
konzervovania v podaní pedagógov a študentov SPŠ S. Mikovíniho / kaligrafi a / 
foto ateliér / výstava Krajina môjho srdca / Antikvariátik a jeho knihy / predĺžené 
otváracie hodiny v galérii Schemnitz (do 21:00, výstava: Robert Bielik: Nevinnosť 

v kožuchu) / iné prekvapenia.    Tešíme sa na stretnutie s vami!
MsÚ – oddelenie KŠ a MK

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup tovaru 

v hodnote 10,-eur v predajni ALL-

COM, Radničné nám. 11, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č.20/2014: „Odpúšťanie je 

najsladšia odmena.“ Výhercom sa stá-

va Jozefa Kališeková, Štiavnické 

Bane 256. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na nákup tovaru v hodnote 10,-eur 

v predajni Afasion, Radničné nám. 

14, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 23.6.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Th ákura: 

„Ľudia... (dokončenie v tajničke) 

A., Mäkký ťažký kov, spoluhlásky 

v slove kytica, muži, koncovka žen. 

priezvisk, 

B., 2. časť tajničky,  

C., Akadémia rumunskej republi-

ky, skr., textová skratka, brat Ábela, 

švajčiarska rieka, skonzumuje,  

D., Vpil, vlastnila, sadia, áno 

po rusky, zn. dioptria, ne-

wton,     

E., Samec kozy, kaz, kárička, 

podzemná časť rastliny,  

F., Predložka, hlas kukučky, 

auto slangovo, dá do ruky, 

hlas kozy,    

G., Vstupy do budov, citoslov-

ce veselosti, kričí, existujem,         

H., Dole, mama exp., vyzleče-

ná, nádoba na kvety,      

I., Koniec tajničky, rob,

J., Nástroj ženca, plošná mie-

ra, huba, zvučia.  

1., Patriaci Oravcovi, ozn. ka-

ziet,  

2., Opica – gibon, park, nie zdravo,    

3., Odtrhni, obor, 

4., Dul, druh čarodejníctva, ci-

toslovce výsmechu, 

5., Oživni, červené kvety, poľno-

hospodárske plodiny,    

6., Papagáj, sedí detsky,       

7., Popevok, otec slangovo, polo-

mer,

8., Uctievajú, druh kvetu, vodík,   

9., Meno čínskeho herca, Sárika, 

spoluhlásky slova never,          

10., Lekárska komisia, lietadlo, pre-

káža,           

11., Bahniakovitý vták, hýbanie sa,         

12., Čistia praním, kolesá, kolektív-

na zmluva,

13., Ivana, dá, nie dnu,

14., O neho, cudzie ženské meno, 

sane česky,

15., Vstúpim dnu, naozaj,

16., Koniec modlitby, 1.časť taj-

ničky.

Pomôcky: Arr, Aara, Fotr, Zara 

Pripravuje: Anna Rihová

Kupón č. 22
Krížovka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



10
číslo 22 • 12. jún 2014

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

V tomto roku si pripomíname 

425 rokov od úmrtia najznámej-

šieho slovenského  a českého  

renesančného dramatika, 

banskoštiavnického rodáka  

Pavla Kyrmezera. 

O Kyrmezerovi by istotne bolo zau-

jímavé uverejniť samostatný článok, 

ja chcem týmto malým príspevkom 

len pripomenúť, že sme si pamiatku 

Pavla Kyrmezera uctili aj v Štiavni-

ci a to literárno-hudobným pásmom 

Kyrmezer a jeho doba, ktoré sa ko-

nalo 28.5.2014 v Evanjelickom kos-

tole v Banskej Štiavnici.  Na podujatí, 

v programe ktorého účinkovali skvelí 

interpreti umeleckého slova a hudby 

z Banskej Štiavnice a regiónu – Mgr. 

Art. Stanislav Bartko, ArtD., promo-

vaná umelkyňa Alexandra Mária Ma-

tušovová, Mgr. Arpád Pál, Mgr. Jela 

Šuleková, Mgr. Mária Bucholcerová, 

Mgr. Mária Petrová a spevokol Štiav-

ničan, sa zúčastnili milí hostia – vi-

ceprimátor mesta Banská Štiavnica 

JUDr. Dušan Lukačko a bývalý evan-

jelický farár v B. Štiavnici, básnik, spi-

sovateľ Daniel Šovc z Levíc. Podujatie 

otvoril pán farár Mgr. Robert Mišo-

vých, prednášku Mgr. Adriany Ma-

tejkovej, PhD. o živote a diele Pavla 

Kyrmezera predniesla v úvode pod-

ujatia vedúca Mestskej knižnice v B. 

Štiavnici p. Viera Luptáková.  A keď-

že podujatie malo názov Kyrmezer a 

jeho  d o b a, 

nemohli sme, 

samozrejme 

v krátkosti,  

nespomenúť  

sociálnu, ná-

boženskú, po-

litickú a kul-

túrnu situáciu 

obdobia rene-

sancie ako aj 

mená ďalších 

predstavite-

ľov svetového 

a slovenského humanizmu a rene-

sancie. Okrem úryvkov z Kyrmeze-

rovej divadelnej hry Komedia nová o 

vdově si prítomní vypočuli ukážky z 

tvorby Jána Silvána, Martina Rakov-

ského, ďalšieho Banskoštiavničana 

Pavla Rubigalla ako aj zdramatizova-

né ukážky z dobovej ľudovej sloves-

nosti.

Ďakujem všetkým spoluorganizáto-

rom podujatia : BBSK – Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hronom 

– Pracovisko Banská Štiavnica, Evan-

jelický cirkevný zbor a.v. v Banskej 

Štiavnici, Mestská knižnica v Banskej 

Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica a 

Autorský klub literátov, hudobníkov 

a výtvarníkov v B. Štiavnici, za or-

ganizačnú i sponzorskú pomoc pani 

Ľudmile Blaškovej a za pomoc  pri 

príprave a priebehu podujatia pani 

Marte Boroškovej a Helene Šuškovej. 

Slová uznania a vďaky od návštevní-

kov dokonca i z Levíc, Zvolena a oko-

litých obcí tlmočím aj touto formou 

skvelým účinkujúcim a ECAV.

Krásnou bodkou za  podujatím bolo 

poďakovanie p. viceprimátora a vy-

stúpenie spevokolu Štiavničan pod 

vedením p. učiteľa Kružlica, ktorý 

zaspieval zhudobnenú báseň  Dani-

ela Šovca Buď pozdravená Štiavnica, 

ako aj  následné   pozvanie divákov 

na výstavu výtvarníčky pani Oľgy 

Kuchtovej (o výstave v predchádza-

júcom čísle ŠN) a malé občerstvenie. 

Samozrejme ďakujeme Vám, milí di-

váci, ktorí ste prijali pozvanie orga-

nizátorov a účinkujúcich, ďakujeme 

Vám za Váš záujem, potlesk, uznanie 

a výbornú atmosféru a tešíme sa na 

stretnutiach s Vami na našich ďalších 

podujatiach.

Za organizátorov Mária Petrová

Pavol Kyrmezer a jeho doba

Stanislav Bartko účinkujúci v programe  foto L. Lužina

Deň detí v 
Margarétke

V sobotu 31. mája sa opäť 

stretli priatelia z OZ Marga-

rétka, aby spoločne strávili 

príjemný deň a oslávili Me-

dzinárodný deň detí.

Podujatie sa začalo o 10.30 

hod. na parkovisku  predaj-

ne Cent na sídlisku Drieňo-

vá. Veľká  vďaka patrí trom 

ochotným a sympatickým  

príslušníkom Hasičského zá-

chranného zboru v Banskej 

Štiavnici. 

Veliteľ Milan Jaďuď, Ro-

man Ivanič a Michal Kuku-

ra v takmer dvojhodinovom 

programe odovzdali deťom 

mnohé praktické rady, pred-

viedli ukážky svojej nároč-

nej, zodpovednej a neraz aj 

veľmi nebezpečnej práce. 

Zatiaľ sa už v záhrade rodi-

ny Koťovej pripravoval voňa-

vý mexický gulášik, pod skú-

senou kuchárskou taktovkou 

Danky Grajciarovej a Filipa 

Moravčíka. Dobrých ľudí sa 

všade veľa zmestí a aj v ten-

to výnimočný deň  sa tu oko-

lo ohníka stretla asi 40člen-

ná ,,margarétkovská“ rodina. 

Tešili sa najmä Amálka, Joj-

ko, Stanko, Veronka, Evka, 

Anička, Paulínka, dvaja Mar-

tinkovia, Patrik, René, Jan-

ko a Mirka, ktorí boli pre 

nás všetkých najšťastnejšími 

,,margarétkami“ tohto dňa. A 

vôbec im neprekážalo, že le-

gendárne Sitno, na ktorom v 

tomto čase hniezdia vzácne 

dravce, vymenili za útulnú 

záhradku s lavičkami a slneč-

níkmi. Veď  najviac sa tešili 

na to, že budú  spolu. Do spe-

vu a tanca  im na harmonike 

až do večera rezko vyhrával 

Jožko Radjansky, a aj slnieč-

ko sa občas na nich  krásne 

usmialo.

Srdečná vďaka za nezištnú 

pomoc patrí p. Petrovi Er-

nekovi, p. Renate Antalovej, 

Ing. Jozefovi Hrbáčikovi, p. 

Novotnému,  pekárni Davpek 

s.r.o.,a Hasičskému záchran-

nému zboru v Banskej Štiav-

nici. Deti sa už  teraz  tešia 

na júnovú Retropárty  s Mar-

garétkou a na dobrodružný 

výlet Oravskou úvraťovou 

železničkou.

Janka Bernáthová

Traja majstri fl oristiky – Petr 

Kopáč, Laslo Földes a Marie 

Bittnerová a fruit – carver Dávid 

Döme sa postarali o skvelé 

zážitky počas tretieho ročníka 

kvetinovej šou Flora Magica, 

ktorá sa konala 7.6. 2014 v 

priestoroch Kultúrneho centra.

Je málo príležitostí vychutnať si krá-

su prírody a umenie človeka v jed-

nom celku. Flora Magica si od začiat-

ku získala svojich priaznivcov, ktorí 

sa na akciu opakovane vracajú.  Niet 

sa čomu čudovať – vidieť na vlastné 

oči tvoriť fl oristickú špičku Českej 

a Slovenskej republiky nie je každo-

dennou záležitosťou.  Každý rok sa 

v cene lístka priam núka skvelá mož-

nosť získať exkluzívne kytice za veľ-

mi symbolické ceny, či zakúpiť kve-

ty z výstavky za bagateľ. Inak tomu 

nebolo ani v tomto roku, exotické 

etiópske ruže sa nakoniec rozpreda-

li za pár minút a symbolických 0,30 

€ / kus.

Hlavným bodom programu ale bolo 

viazanie na tému Fenomén fi lm. 

Vznikali kytice inšpirované sveto-

vou i českou klasikou, fi lmami ako 

Titanic, S tebou mě baví svět, James 

Bond, Ružový panter a iné, dokopy 

10 kôl plných tvorivosti, farebnos-

ti a skvelého rozprávania. Z ovocia 

zas vznikli viaceré kvetinové vzory. 

Fotoaparáty i mysle divákov sa plni-

li skvelými momentkami z krásneho 

večera.

Je škoda, že podujatie, ktoré doká-

že do Banskej Štiavnice prilákať TV 

Markíza (reportáž odvysielala v hlav-

nej spravodajskej relácii), nepritiah-

ne každoročne viac domácich. Najmä 

ženské publikum by sa iste nechalo 

podmaniť krásou prác a odnieslo si 

domov nezabudnuteľný a nestereo-

typný zážitok, ktorý v dnešnej upo-

náhľanej dobe tak často chýba. Flora 

Magica tak má otvorenú budúcnosť. 

Je ale takmer isté, že ak sa do Banskej 

Štiavnice vráti, bude to v inej podobe, 

ako doteraz. Foto: Z.Patkošová

Rastislav  Marko

Flora Magica získala srdcia divákov
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II. trieda juh

21.kolo hralo sa 8.6.2014  FK 

KLAS HORNÉ HÁMRE - SITNO 

BANSKÁ ŠTIAVNICA  „B“ 6:1 

(3:1). Gól: 17.min. Číž. Zostava: 

Sovinec, Boroška ml., Číž, Žikla, 

Halát, Beňadik, Kmeť, Barák Ľ., 

Javorský, Ostramok, Ferenčík st.

V predposlednom zápase sme 

nastúpili v silne pozliepanej zo-

stave a znovu sme prehrali na 

súperovom ihrisku. Na zápas 

sme vycestovali iba s jedenásti-

mi hráčmi. Pre pracovné povin-

nosti nemohol nastúpil brankár 

Kraják a tak musel chytať hráč z 

lavičky bez brankárskych skúse-

ností, ktorý ho nenahradil, čo sa 

prejavilo i na výsledku. V úvode 

zápasu sme boli domácim vyrov-

naným súperom, ale chyby ne-

skúseného brankára dostali do-

mácich na koňa. Náš gól na 1:1, 

sólom od polovice ihriska Číž  v 

19.min. I keď sme mali i ďalšie 

šance, gól sme už nedali.

Dohrávka 18.kola hralo sa 

6.6.2014

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

"B" - FK VYHNE 1: 7 (0:1). Gól: 

88.min. Ferenčík. Vylúčení: 31. 

min. Čiliak

Zostava: Kraják, Boroška st. (57.

Boroška ml.), Číž, Žikla, Halát, 

Beňadik, Čiliak, Barák Ľ, Javor-

ský, Meňuš L.(27.Szabó), Feren-

čík st.

Po vyrovnanom zápase nám hos-

tia v druhom polčase strelili šesť 

gólov a uštedrili zahanbujúcu 

prehru.

07.06.2014 II.liga skupina JUH 

U13 - mladší žiaci FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 1:1 MFK Žarno-

vica. Gól: 20´ Glézl. Naši chlap-

ci opäť nastúpili proti mužstvu 

vekovo aj fyzicky vyspelejšiemu, 

ale na ihrisku sa súperovi vyrov-

nali už keď sa chladilo šampan-

ské. Na oslavu výhry prišiel po 

zlepšenej hre súpera vyrovnáva-

júci gól, ale ani ten nám nezobral 

úsmev z pier po zápase.

07.06.2014 II.liga skupina JUH 

U15 - starší žiaci  FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 0:0 MFK Žarnovica  

Na dnešný zápas sme nastupova-

li s vedomím postavenia tabuľ-

ky, kde súper disponuje s najlep-

ším útokom v lige, ale brankár 

nášho tímu Šimon Machavský 

sa rozhodol priviesť súperových 

útočníkov do zúfalstva a zakni-

hoval svoj najkrajší shout-out. 

K tomu mu dopomohol stopér 

Števko Binder a osôbku hrajú-

ci Miro Žido ale aj ostatný hráči 

odohrali krásny kombinačný fut-

bal a všetkým patrí poďakovanie 

za predvedenú hru. 

FK SITNO BANSKÁ ŠTIAVNI-

CA -MFK ŽARNOVICA 2:0. Góly: 

Valovič, Binder. FK SITNO BAN-

SKÁ ŠTIAVNICA -TJ PS HLINÍK 

NAD HRONOM 1:0. Gól: Glézl  

MFK ŽARNOVICA -TJ PS HLI-

NÍK NAD HRONOM 4:0  

Góly: 2x Černák, Sámel, Koncian  

Chlapci dnes hrali posledný mi-

niturnaj pred veľkým fi nále 19.6 

v Žarnovici. Súperov sme pred-

čili vo všetkých herných činnos-

tiach. Chlapci si zaslúžili vyhrať 

aj väčším gólovým rozdielom, ale 

hrať chcú aj hráči, ktorým futbal 

ešte tak nejde, ale každý sa sna-

žil v medziach svojich možností 

a každý si zaslúži pochvalu.

Kam za futbalom?

II. trieda juh

22.kolo hrá sa 14..6.2014 o 

17.00hod.

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA „B“- 

FK PRENČOV

II. liga starších a mladších žia-

kov

26. kolo hrá sa 14.6.2014 o 10.00 

a 12.00 hod.

FK FIĽAKOVO - SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Počas dvoch dni sme odohrali 
dva zápasy so skóre 2:13

Slovenský pohár 
v triatlone
Už 3. kolo tejto obľúbenej súťaže 

sa uskutočnilo v sobotu 7.6. v are-

áli Seneckého jazera. Súťažilo sa 

v šprinte a olympijskej disciplíne. 

Za veľmi teplého počasia v šprin-

te skákalo do vody 70 pretekárov z 

Čiech, Nemecka, Maďarska a naši. 

Štartovali aj štiavnickí triatlonisti 

bratia Tomáš a Rado Nemčokovci, 

ktorí majú stále dobrú formu, kto-

rú potvrdili aj v Senci. V kategórii 

muži 30-34 roční bol Tomáš klasifi -

kovaný na výbornom 2.mieste. Ra-

dovi sa tiež darilo, keď v kategórii 

muži 35-39 roční obsadil výborné 

1.miesto. Obaja si zaslúžia uznanie. 

V duatlone sa darí aj Danovi Mati-

sovi, keď v priebežnom hodnote-

ní Slovenského pohára je na výbor-

nom 3.mieste. Gratulujeme!  red

5. júna 2014 sa v Holíči konali 

Majstrovstvá Slovenska 

stredných škôl v silovom 

paťboji, na ktoré postúpili naši 

študenti na základe prvenstva 

a  výborných výsledkov z 

okresného kola. 

Usporiadateľ vybral 8 najlepších 

družstiev, ktoré bojovali v priesto-

roch SOŠ hotelovej v Holíči . Našu 

školu reprezentovali: maturan-

ti Juraj Valach a Mário Bačík a 

tretiaci: Marcel Kšenzulák a Lu-

káš Malatinec. Súťažilo sa v dis-

ciplínach: zhyb na hrazde (vlastná 

hmotnosť), tlak na lavičke so 60% 

hmotnosťou pretekára, bicepso-

vý zdvih so 40% hmotnosťou, tri-

cepsový kľuk (vlastná hmotnosť) 

a hlboký drep s 80% hmotnosťou 

tela. Mário Bačík skončil na skve-

lom treťom mieste medzi jednot-

livcami. Blahoželáme a ďakujeme 

za vzornú reprezentáciu. 

Martin Prokein, vyučujúci TSV 

Chlapci zo SPŠ S. Mikovíniho tretí 
na majstrovstvách Slovenska v silovom päťboji

Šachový turnaj „In 

memoriam P. Heintza“

Šachový klub Opevnenie Banská 

Štiavnica organizoval od júna 2013 

vnútroklubový šachový turnaj ko-

naný na počesť nášho zosnulého 

šachistu Pavla Heintza. Zúčastni-

lo sa ho 16 šachistov. Hralo sa na 9 

kôl, pričom každý z hráčov mal na 

partiu čas 90 minút + 30 sekúnd 

za potiahnutý ťah. Na 1. mieste sa 

umiestnil Július Hipszkí so ziskom 

7 bodov. O 2. a 3. miesto sa podelili 

Tony Zicho a Timotej Hudec s poč-

tom 6,5 bodu. 4. miesto získal Nor-

bert Píš 6 bodov, 5. miesto Peter 

Jancsy 5 bodov, 6. miesto Ján Maj-

sniar 4,5 bodu, 7. Juraj Magda 4,5 

bodu, v ďalšom poradí sa umiestni-

li Karol Rendla, Štefan Bosák, Jozef  

Cibulka, Michael Niemeyer a Pavol 

Cibula so ziskom 4 body. Ostatní 4 

háči mali menej ako 4 body. K do-

siahnutým výsledkov našim šachis-

tom blahoželáme a prajeme im do 

ďalších turnajov veľa úspechov. 

ŠK Opevnenie Banská Štiavnica

Úspešní študenti zo SPŠ S. Mikovíniho foto archív SPŠ SM

Oznam 
Bytová správa s.r.o. Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že v čase  od 30.6.2014 

do 1.9.2014, bude z dôvodu pra-

videlnej technickej odstávky pre-

vádzka Mestské kúpele – plaváreň 

zatvorená. Slezáková Denisa
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

Predám 1,5-izbový byt, tel.č.:  

0902 494 750

Predám RD v blízkosti Dudiniec,  

super cena, tel.č.: 0948 959 697

Predám tehlový 2,5-izbový byt  

v pôvodnom stave pod Kalváriou 

+ garáž, tichá lokalita, tel.č.: 0902 

690 650, e-mail: 57marianka@

zoznam.sk 

Predám chatku so záhradkou,  

tel.č.: 0910 854 844

Predám 3-izbový byt v osobnom  

vlastníctve (6/8 poschodie) na síd-

lisku Drieňová. Cena 32 000€, tel.č.: 

0904 440 461

Taxi nonstop 0940 747 999 

„Pôžičky Provident“ – BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

Klampiarske a pokrývačské prá- 

ce, pokrývanie od 5,-€/m², dohoda 

možná, tel.č.: 0903 821 370

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- 

teľnosti v Dobrých realitách, tel.č.: 

0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-

il: madar@dobrereality.sk. 

Obnovujem písmenká na ná- 

hrobnom kameni zlatou a striebor-

nou farbou. Banská Štiavnica a oko-

lie, tel.č.: 0904 481 127

Predám staršie sekretáre vhodné  

na chalupu, tel.č.: 0902 494 750

reality

prácapppppppppppp

Prijmeme čalúnnika/čku. Miesto  

práce: Banská Bystrica. Tel.č.: 0908 603 

312

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Masáže  Dolná 6/a v BS    Masáže  Dolná 6/a v BS    
Ponúkam rôzne druhy masáží napr: Ponúkam rôzne druhy masáží napr: 
Klasická, Refl exná chrbta, chodidiel, Klasická, Refl exná chrbta, chodidiel, 
Banková, Medová, Anticelulitídna, Banková, Medová, Anticelulitídna, 
Lávovými kameňmi, Aromaterapia, Lávovými kameňmi, Aromaterapia, 
Lymfodrenáž ručnú aj strojovú, In-Lymfodrenáž ručnú aj strojovú, In-
dickú masáž hlavy, Protimigrenóznu, dickú masáž hlavy, Protimigrenóznu, 
Relaxačnú, Kavitáciu a Rádiofrek-Relaxačnú, Kavitáciu a Rádiofrek-
venciu. Tiež môžete využiť infrasau-venciu. Tiež môžete využiť infrasau-
nu a trakčné lehátko. Stavte na tradí-nu a trakčné lehátko. Stavte na tradí-

ciu a kvalituciu a kvalitu
tel.: 0908 648 707tel.: 0908 648 707

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 

zásypový kameň a 

dunajský štrk

Tel.: 0911 343 051

Prenajmem drobnú Prenajmem drobnú 
stavebnú  a  záhradnú  stavebnú  a  záhradnú  

techniku. techniku. 
Informácie a cenník na Informácie a cenník na 

tel. č. 0903 811 106, tel. č. 0903 811 106, 
0903 970 549 0903 970 549 

Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

Dňa 7.-8.6.2014 sa v Nových Zám-

koch konali letné majstrovstvá Slo-

venskej republiky v plávaní. Za 

účasti 42 klubov a 190 plavcov z ce-

lého Slovenska nás reprezentova-

li traja plavci z Plaveckého klubu 

Banská Štiavnica. Najúspešnejšia 

bola Timea Melicherčíková, ktorá 

priniesla 2 medaile. Plavcom gratu-

lujeme. Prinášame výsledky: 

Mojička Ján (2005): 10. 50m voľ. 

sp. 40.22, 8. 100m voľ. sp. 1:29.24

Ľuptáková Emma (2004): 15. 50m 

motýlik 52.95, Melicherčíková Ti-

mea (2004): 3. 50m prsia 45.23, 

2. 100m prsia 1:37.72, 5. 200m 

prsia 3:27.77, 15. 100m pol. pre-

teky 1:36.92. K dosiahnutým vý-

sledkom našim plavcom srdečne 

blahoželáme a želáme veľa plavec-

kých úspechov!

PK Banská Štiavnica 

Najmladší plavci priniesli medaily 
z letných majstrovstiev Slovenska

T.Melicherčíková, J.Mojička, E.Ľuptáková foto archív PK BS

BS City Beats
20. - 21.06.2014

Amfi teáter, B.Štiavnica

Vstupné: Permanentky: 25,-Eur

Vystúpia: (20.6.) Richard Müller, 

Dan Barta, Lulu James, 

(21.6.) Fink, Jazzanova. 

Viac info: www.bacitybeats.sk, www.

bacitybeats.sk/novinky. Predpred-

aj vstupeniek v sieti Ticketportal na 

www.ticketportal.sk. 


