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Nezamestnanosť je téma, 

ktorú trápi väčšiu časť miest na 

Slovensku nielen južnom, ale aj 

východnom Slovensku. 

Nie je to tomu inak ani v našom 

meste. Preto je potešiteľné, ak 

vzniknú nové pracovné miesta. O 

vytváraní nových pracovných miest 

v našom okrese sme sa porozprá-

vali so súčasným  riaditeľom Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny (ďa-

lej len ÚPSVaR) v Banskej Štiavnici 

Ing. Štefanom Šulekom:

1. P. riaditeľ od 1.3.2014 ste nastú-

pili do funkcie riaditeľa ÚPSVaR v 

Banskej Štiavnici. Predtým ste zastá-

vali funkciu riaditeľa úradu Bansko-

bystrického samosprávneho kraja v 

Banskej Bystrici a opäť ste sa vrátili 

na post riaditeľa ÚPSVaR. Ako hod-

notíte túto zmenu a aká je momen-

tálna situácia s nezamestnanosťou v 

našom okrese? (% UoZ)

Zmena môjho pôsobenia bola vy-

nútená výsledkami volieb do regio-

nálnej samosprávy a odchod z pred-

chádzajúceho pôsobiska bolo mojím 

súkromným rozhodnutím. Nedo-

kážem si predstaviť spoluprácu so 

žiadnym nositeľom extrémistických 

názorov. Na druhej strane som veľ-

mi rád, že som už druhýkrát dostal 

dôveru od vlády SR a bol som opä-

tovne vládou vymenovaný do funk-

cie riaditeľa Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Banskej Štiavnici. Čo 

sa týka situácie na trhu práce v na-

šom okrese tá je nasledovná :

Celkový počet uchádzačov o zamest-

nanie (ďalej len UoZ) evidovaných v 

okrese Banská Štiavnica je 1569. Z 

tohto počtu je 1362 tzv. disponibil-

ných a teda je okamžite schopných 

nastúpiť do práce. Miera nezamest-

nanosti z disponibilného počtu UoZ 

v okrese Banská Štiavnica je ku kon-

cu júla tohto roku 16,77%. Oproti 

rovnakému obdobiu minulého roka 

(19,32%) je nižšia o 2,55%. 

2. ÚPSVaR sa snaží opatreniami ak-

tívnej politiky trhu práce znižovať 

nezamestnanosť v našom okrese, aké 

sú tieto nástroje?

Dňa 21.8.2014 rokovala primá-

torka nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková s ministrom školstva, 

vedy, výskumu a športu Sloven-

skej republiky Ing. Petrom Pelle-

grínim k vytvoreniu vysokoškol-

ského pracoviska vzhľadom na 

jedinečnosť a historické tradície 

školstva práve v Banskej Štiav-

nici. 

Následne sa stretla s podpredsed-

níčkou Národnej rady Slovenskej 

republiky JUDr. Janou Laššá-

kovou ohľadom riešenia zriade-

nia služby Rýchlej lekárskej po-

hotovosti (RLP) v našom meste. 

V oboch prípadoch, tak ako mi-

nister školstva, vedy, výskumu a 

športu SR Peter Pellegríni, ale aj 

podpredsedníčka NR SR Jana La-

ššáková prejavili ochotu mestu 

Banská Štiavnica pomôcť a nájsť 

optimálne riešenia.

Michal Kríž 

Vytváranie nových pracovných miest 
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Z rokovaní primátorky mesta

Ing. Štefan Šulek, riaditeľ 

ÚPSVaR v B.Štiavnici foto archív ŠN

Odber krvi - 
pozvánka
Slovenský Červený kríž  v Ban-

skej Štiavnici Vás pozýva na od-

ber krvi, ktorý sa uskutoční 

dňa 3.9.2014 od 7.00 hod. do 

10.00 hod. v nemocnici v Ban-

skej Štiavnici na rehabilitačnom 

oddelení. Spravte všetko pre to, 

aby ste krv prišli darovať a tak 

pomohli tým, čo sú na vašu te-

kutinu odkázaní. Prineste si ob-

čiansky preukaz, poistenecký  

preukaz je to potrebné pri regis-

trácii darcu krvi. Dobre sa zavod-

nite, nejedzte nič mastné nepite 

alkohol, nefajčite 12 hodín pred 

odberom krvi. Ak tak spravíte, 

vopred Vám ďakujeme.

Organizátori odberu 

PreMieTANie PreMieTANie 

s ANTikvAriÁTikoM: s ANTikvAriÁTikoM: 

Pozvánka
Trnavský samosprávny kraj a 

Žitnoostrovské osvetové stre-

disko srdečne pozývajú Vás a 

Vašich priateľov na vernisáž 

výstavy Jána Marka pri príleži-

tosti nedožitých 90. narodenín 

výtvarníka. Vernisáž sa usku-

toční v stredu 3.septembra 

2014 o 17:00 hod. v priesto-

roch Gallery Nova (Ul. biskupa 

Kondého 10, Dunajská Stre-

da). Výstava potrvá do 5. ok-

tóbra 2014. 

Organizátori
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V dňa 19. 8. 2014 sa na pozvanie pri-

mátora partnerského mesta Šoprone 

delegácia z Banskej Štiavnice, v zlo-

žení primátorka mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková, prednostka MsÚ Ing. 

Ivana Ondrejmišková, Mgr. Henrieta 

Godová a p. Andrej Ebert, zúčastnila 

25. ročníka Paneurópskeho mierové-

ho pikniku.

Paneurópsky mierový piknik je ná-

zov a pripomenutie povolenej pokoj-

nej demonštrácie na rakúsko-maďar-

ských hraniciach v blízkosti Šoprone, 

ktorá sa konala dňa 19. 8. 1989,  

kedy sa na tri hodiny otvorili hrani-

ce medzi Maďarskom a Rakúskom 

a mnoho občanov NDR ju využilo k 

úteku na Západ. Táto demonštrácia 

bola predzvesťou pádu komunizmu 

a železnej opony. Keďže išlo o „pik-

nik“, na privítanie sme dostali pikni-

kový kôš plný dobrôt, ktoré sme si 

mohli vychutnať na piknikovej deke 

v krásnom prostredí Paneurópske-

ho pamätného parku, o ktorom by 

teraz nikto nepovedal, že tam raz 

bola prísne strážená hranica oboh-

naná ostnatým drôtom. Iba stráž-

na veža nad parkom stojí ako nemý 

svedok čias, keď prejsť hranicou bolo 

adrenalínovým zážitkom. Pre účast-

níkov podujatia bol pripravený bo-

hatý program v pamätnom parku, 

ktorého súčasťou bola aj beseda s 

predsedom maďarskej vlády Vikto-

rom Orbánom. Tu sme sa dozvedeli 

podrobnosti a význam tejto dôleži-

tej historickej udalosti, prezreli sme 

si park a hranicu. Súčasťou programu 

bolo aj baletné vystúpenie „Nekoneč-

ná Európa“ v Petöfi ho divadle v Šopro-

ni. Neskôr sme si prezreli mesto 

Šoproň, kde tak, ako v Banskej Štiav-

nici, dýcha z každého rohu história. 

Paneurópskeho pikniku sa zúčastnili 

aj ďalšie partnerské mestá Šoprone z 

Nemecka, Fínska, Japonska. 

Henrieta Godová

25. výročie 
Paneurópskeho mierového pikniku

V dňa 19. 8. 2014 sa na pozvanie pri-

mátora partnerského mesta Šoprone

delegácia z Banskej Štiavnice, v zlo-

žení primátorka mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková, prednostka MsÚ Ing.

Ivana Ondrejmišková, Mgr. Henrieta

Godová a p. Andrej Ebert, zúčastnila

25. ročníka Paneurópskeho mierové-

ho pikniku.

Úprava verejných priestranstiev 

výsadbou zelene.

V máji 2014 vyhlásilo mesto Ban-

ská Štiavnica verejné obstarávanie 

na úpravu verejných priestranstiev. 

Zhotoviteľ, s ktorým bola podpí-

saná zmluva o dielo, však nesplnil 

zmluvné podmienky, a preto mesto 

túto zmluvu vypovedalo. Vzhľadom 

na skutočnosť, že na plánovanú vý-

sadbu už boli vyčlenené fi nančné 

prostriedky, vedenie mesta prijalo 

rozhodnutie realizovať úpravu verej-

ných priestranstiev vo vlastnej réžii.

Prvým priestorom na zveľadenie ve-

rejných priestranstiev bol tzv. „kruho-

vý objazd“ na križovatke, ktorý bolo  

nevyhnutné vhodne upraviť do sa-

lamandrových dní. Úprava priesto-

ru bola navrhnutá tak, že v asymet-

rickom tvare križovatky sa vytvorila 

symetria – centrálny  kruh osadený 

zeleňou. Priestor kruhového objaz-

du sa od základu zmenil. Centrálny 

kruh bol zdvihnutý pomocou mode-

lácie terénu, pričom vrchol modelácie 

je posunutý smerom od hlavnej cesty 

a to z hľadiska dopravy. Výsadba ze-

lene bola umiestnená do stredu tak, 

aby rešpektovala zimnú údržbu pri-

ľahlých komunikácií a nevhodný be-

tónový podklad. Pri úprave priestoru 

sa totiž zistilo, že 20 cm pod úrov-

ňou terénu sa nachádza betónová 

doska, takže navrhovaná modelácia 

terénu bola vhodným a v podstate 

nevyhnutným riešením pre prežitie 

rastlinného materiálu. V zadnej čas-

ti priestoru (objazdová strana) sú ako 

dominantné rastliny umiestnené krí-

kovité magnólie (ružové sfarbenie), 

ktoré svojím jarným kvitnutím po-

tešia aj mrzutých študentov na ces-

te do školy. V prednej časti priesto-

ru (pozdĺž hlavnej cesty) sú vysadené 

trvalky ako napríklad Aster dumosus 

´Paleček  ́(astra krovinatá), Coreopsis 

verticillata ́ zagreb  ́(kráska prasleno-

vá zagreb), Echinacea purpurea (echi-

nacea purpurová), Salvia nemorosa 

(šalvia hájna), Sedum spectabile bril-

liant  (rozchodník nádherný briliant). 

Výplňovú zeleň tvorí Vinca minor 

(zimozeleň menší) a Hypericum po-

lyphyllum (ľubovník mnoholistý). 

Plocha kruhového objazdu je vyplne-

ná andezitovým kamenivom a lomo-

vým kameňom, ktoré okoloidúcim 

pripomínajú banský pôvod mesta. 

V septembri 2014 budú úpravy ve-

rejných priestranstiev pokračovať v 

okolí Frauenbergu a na sídlisku Drie-

ňová pri nových bytovkách. Poďako-

vanie za možnosť uskutočniť úpravy 

„malého kruhového objazdu“ patrí vede-

niu mesta Banská Štiavnica, ktoré sa 

rozhodlo realizovať úpravu verejné-

ho priestranstva aj vo vlastnej réžii, 

Subdodávateľmi prác a materiálov 

boli: Technické služby, mestský pod-

nik, Ján Čamaj, s.r.o., , KSR – Kame-

ňolomy SR, s.r.o. - Kameňolom Tep-

ličky, Záhradné centrum Dobrá Niva. 

K realizácii veľkou mierou prispe-

li, bez nároku na fi nančnú odmenu, 

aj občania nášho mesta: Matej Pet-

rík, prevádzkovatelia penziónu „Villa 

Magnolia“ Lenka a Jaroslav Jekkelov-

ci, a majster práce s bagrom Vladimír 

„Kuko“ Dobrovič. Ďakujeme!

Silvia Piliarová  

Nová kvetinová výsadba v meste

Pracovné rokovanie s prednos- 

tom Okresného úradu v Ban-

skej Štiavnici Ing. Filipom vo 

veci riešenia životného prostre-

dia v miestnej časti Počúvad-

lianske jazero. 

Pracovné rokovanie k zberné- 

mu dvoru. 

Uskutočnilo sa pracovné roko- 

vanie s riaditeľom siete nemoc-

níc Svet zdravia Ing. Ivanom 

Mokrým. 

Obhliadka cesty na Počúvadle.  

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

27. 8.

Pracovné rokovanie na Úrade  

BBSK k rekonštrukcii objektov 

Domova Márie. 

Zasadnutie Mestského zastupi- 

teľstva v Banskej Štiavnici.   

28. 8.

Účasť na oslavách SNP v Ban- 

skej Štiavnici. 

Posledná rozlúčka s Lukášom  

Kopčanom.

Slávnostné prijatie Ing. Domi- 

nika Kútnika pri príležitosti 

jeho životného jubilea. 

30. 8.

Slávnostné prijatie občanov  

nášho mesta v obradnej sieni v 

budove Radnice pri príležitosti 

oslavy ich životných jubileí. 

Andrea Benediktyová

Nová kvetinová výsadba na 

križovatke foto M. Kríž

Primátorka mesta v Paneuróp-

skom parku foto H. Godová

Odstávka el. 
energie
Oznamujeme Vám, že dňa 

12.9.2014 v čase od 7:30 

hod. do 16:30 hod. bude 

prerušená distribúcia elek-

triny z dôvodu rekonštruk-

cie elektrického zariadenia. 

Bez elektrickej energie budú 

v Banskej Štiavnici, časť Šte-

fultov Ul. S.Chalupku domy 

č. 7 - 12. Za pochopenie ďa-

kujeme!

Dispečing SSE, a.s., 

divízia ZH 

Pozvánka
Pozývame vás na výstavu 

„Hrôzy vojny“, ktorá sa usku-

toční v priestoroch Úradu 

Banskobystrického samo-

správneho kraja. Fotogra-

fie Ukrajincov Sergeja a Ole-

ga Muzykovcov, zachytávajú 

začiatok a priebeh masakry, 

ktorá sa udiala 2. mája 2014 

v centre ukrajinskej Odesy, 

na Kulikovovom poli. Výsta-

vu otvorí predseda BBSK Ma-

rian Kotleba za účasti radcu 

Veľvyslanectva Ruskej fede-

rácie na Slovensku Sergeja 

Žiganova vo štvrtok 28. 8. 

2014 o 16:00 hod.

Miroslav Belička, 

hovorca BBSK
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Aktívnych opatrení na 

trhu práce je pomerne veľké množ-

stvo, medzi takéto nástroje pat-

ria napríklad sprostredkovanie 

zamestnania, informačné a pora-

denské služby, odborné poraden-

ské služby, vzdelávanie a príprava 

pre trh práce a celá rada príspevkov 

(na samostatnú zárobkovú činnosť, 

na podporu zamestnávania znevý-

hodneného UoZ, príspevok na pod-

poru rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti, na podporu udrža-

nia pracovných miest, na vykoná-

vanie absolventskej praxe, na do-

chádzku za prácou, presťahovanie 

za prácou a iné). Ďalej sa aktívna 

politika realizuje cez rôzne projek-

ty a je teda nevyhnutný individuál-

ny prístup zamestnancov úradu k 

našim klientom, kde sa vždy sna-

žíme pre každého klienta nájsť to 

najvýhodnejšie opatrenie. Aj keď 

spomínaných aktívnych opatrení je 

pomerne veľké množstvo, žiaľ nie 

vždy je možné vyhovieť a pomôcť 

každému.

3. V akých oblastiach v poslednom 

období našli uplatnenia uchádzači 

o zamestnanie? (§10)

Situácia na trhu práce v okrese Ban-

ská Štiavnica je dlhé roky pomer-

ne nemenná a ponuka a dopyt po 

práci je ovplyvňovaný najmä vply-

vom vonkajších faktorov (najskôr 

to bola kríza, dnes obava z umiest-

nenia produkcie na trhu spôsobe-

ná najmä situáciou na Ukrajine a 

z toho vyplývajúcich sankcií voči 

Rusku) a veľký podiel na vývoj majú 

stále sezónne práce v stavebníctve, 

poľnohospodárstve a odchádza-

nie na kratšie obdobie do cudziny. 

UoZ našli uplatnenie vo všetkých 

profesiách, ale žiaľ najmä mimo 

nášho okresu a musia za prácou do-

chádzať. Vaša otázka k vzniku no-

vých pracovných miest smerovala 

aj k poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi. Každý poberateľ tejto dávky, 

alebo nezamestnaný plnoletý člen 

domácnosti sa musí na základe do-

hody uzatvorenej medzi úradom a 

obcou, rozpočtovou, alebo príspev-

kovou organizáciou alebo organi-

zátorom dobrovoľníckej činnosti v 

rozsahu 32 hodín mesačne, zúčast-

ňovať na vykonávaní malých obec-

ných služieb alebo dobrovoľníckych 

činností. Týchto činností sa nemusí 

zúčastňovať člen domácnosti, kto-

rý je zamestnaný a dohodnutý roz-

sah zamestnania je najmenej 32 

hodín. V prípade odpracovávania 

týchto 32 hodín, teda nejde o vznik 

nových pracovných miest a uplat-

nenie UoZ na trhu práce, títo sú vo 

väčšine prípadov naďalej v eviden-

cii úradu ako UoZ.

4. Ide o krátkodobé, alebo aj dlho-

dobejšie udržanie zamestnanosti v 

našom okrese?

Aj keď je momentálna situácia na 

trhu práce, aj v našom okrese po-

zitívna a medziročný pokles neza-

mestnanosti bol viac ako 2,5 %-ný, 

odhadovať či sa jedná o krátkodobé 

alebo dlhodobejšie zamestnanie je 

ako veštenie z gule. Nakoľko je Slo-

vensko otvorenou ekonomikou a 

80% našej produkcie je umiestňo-

vané na zahraničných trhoch, veľ-

mi ma znepokojuje spomalenie 

rastu produkcie a stagnácia ekono-

mickej dôvery v Nemecku, ktoré je 

považované za motor Európy. Prob-

lémy ekonomiky Nemecka sa s 1/2 

až 1 ročným oneskorením prejavia 

aj v našej ekonomike a majú zásad-

ný dopad na náš trh práce.

5. Čo by mohlo prilákať do nášho 

okresu investorov, ktorí by tu vy-

tvorili nové pracovné miesta?

Pri realizácii a lokalizácii investície v 

zásade rozhodujú 3 veci a to nákla-

dy na pracovnú silu a jej ponuka v 

konkrétnom regióne, dopravné ná-

klady a dostupnosť. Nakoľko nákla-

dy na technológie sú všade rovna-

ké a relatívne malú úlohu zohrajú aj 

náklady na výstavbu, či nájom hál 

ktoré sa môžu čiastočne v jednotli-

vých regiónoch líšiť. Ak chcete pri-

lákať investora musíte mu ponúk-

nuť niečo navyše oproti ostatným. 

Tu má región Banskej Štiavnice 

okamžite nevýhodu, nakoľko leží 

mimo hlavných dopravných trás s 

ťažšou dostupnosťou a so zvýše-

nými nákladmi na dopravu. Z hlav-

ných kritérií sme teda odkázaný 

najmä na to, aby sme dokázali in-

vestorovi ponúknuť kvalifi kovanú 

pracovnú silu a mala by byť opro-

ti ostatným lacnejšia, aby dokáza-

la kompenzovať ostatné nevýhody. 

Inak je príchod väčšieho investora 

málo pravdepodobný. Ako som spo-

mínal, čiastočne by mohlo pomôcť 

ak by sme investorovi dokázali vý-

hodnejšie ako v okolí ponúknuť vý-

robné priestory, alebo pozemok na 

výstavbu hál a ponúkli mu úľavu na 

miestnej dani. Na základe uvedené-

ho osud Banskej Štiavnice nevidím 

ako vyspelé priemyselné centrum, 

ale ako administratívne centrum s 

vyspelou oblasťou celoročného sú-

stredeného cestovného ruchu, kto-

ré ponúka komplexnú ponuku slu-

žieb. Je to však beh na dlhé trate.

6. O aké oblasti, pracovné pozície je 

na trhu práce najväčší záujem?

Zo strany zamestnávateľov je naj-

väčší záujem o pozície kuchár, čaš-

ník, murár, vodič MKD, robotnícke 

pozície v strojárstve. U ostatných 

pozícií dopyt po pracovnej sile ne-

vybočuje z dlhodobých tendencií. 

Musím však konštatovať, že v na-

šom regióne sa v drvivej väčšine 

jedná o preobsadzovanie pracov-

ných miest a nie o vznik nových.

7. Aký vývoj nezamestnanosti 

predpokladáte do konca tohto roka 

a prognózy v budúcom roku?

V mesiaci september rátame s 

miernym nárastom nezamestna-

nosti, nakoľko nám po prázdni-

nách pribudnú do evidencie absol-

venti stredných škôl. V mesiacoch 

október, november a december, 

rovnako očakávame mierny nárast 

nezamestnanosti a to najmä vply-

vom ukončenia sezónnych prác pri 

zbere ovocia (návrat zo zahraničia), 

v poľnohospodárstve a stavebníc-

tve. V budúcom roku, ak nás zá-

sadným spôsobom neovplyvní na-

pätá situácia na medzinárodných 

trhoch, očakávam pozitívny vývoj 

na trhu práce a predpokladám, že 

Slovensko by sa nezamestnanos-

ťou mohlo dostať na priemer EÚ, 

samotný región Banskej Štiavnice 

bude 2-3 % nad týmto priemerom. 

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

ČriepokČ

„Všetci sme omylní, niektorí aj 

častejšie“

Ján Petrík

Príhovor primátorky nášho 

mesta.

Milí spoluobčania.

Čas je rieka nášho života, ne-

možno ho zastaviť  a úprimne, 

ani by sme to nechceli, veď aké 

je šťastie, že  naše  mesto po 

prázdninách opäť pestrofareb-

ne omladne a ešte viac opeknie 

tajuplnými študentskými lás-

kami.

Alebo vidiac malého budúceho 

prváka, nadšeného a nedočka-

vého školy,   objímajúceho svo-

ju prvú  školskú tašku, ktorú 

mu práve kúpila mama.  

Dúfam len, že to nadšenie mu 

vydrží a jeho cesta za poznaním 

bude plná radosti. Ak sa to na-

plní a bude šťastný ,  my bude-

me vedieť, že to nie je len tak, 

že je to zúročenie zodpovednej  

práce dobre zvolenej školy – 

jej kultúrou, fenoménom ener-

gie, ktorá poháňa všetko živé v 

nej k uľahčeniu cesty za pozna-

ním svojim žiakom a zlepšeniu 

sociálnych podmienok  jej za-

mestnancov.

Vážená pedagogická verejnosť,

dovoľte mi pri príležitosti no-

vého školského roka vysloviť 

prianie , aby Vaše školy boli 

plné slušných, šťastných, zdat-

ných detí, žiakov a študentov.

Plné spokojných učiteľov a pre-

vádzkových pracovníkov, ktorí 

spolu s vysoko profesionálnym 

manažmentom v dobrej sociál-

nej klíme udajú svojim klien-

tom –žiakom, správny smer 

na ceste objavovania abecedy, 

sveta, života, ale aj seba samé-

ho,  prípravy na budúce povo-

lanie, alebo prechodu zo vzde-

lávania do pracovného života. 

S úctou 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Začiatok nového školského roka 

Vytváranie nových pracovných miest 

Oznam 
Zvoz komunálneho odpadu 

počas sviatkov.

Zvoz komunálneho odpa-

du, ktorý pripadá na deň 

01.09.2014 sa uskutoční 

31.8.2014. Ide o ulice Kam-

merhofská, Dolná, Križovat-

ka, 1.mája, sídlisko Drieňo-

vá. 

Peter Heiler, riaditeľ podniku
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Pre voľby do orgánov 

samosprávy mesta Banská 

Štiavnica dňa 15. novembra 

2014

Mestské zastupiteľstvo v Ban-

skej Štiavnici podľa § 9 odst.3 zá-

kona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ-

bách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov svo-

jim uznesením č.75/2014 zo dňa  

29.7.2014 určilo, že Mestské za-

stupiteľstvo v Banskej Štiavni-

ci bude mať 13 poslancov, ktorí 

budú zvolení v 3 volebných ob-

vodoch.

Vo volebnom obvode č. 1 budú 

zvolení 6 poslanci, vo volebnom 

obvode č. 2  budú zvolení 6 po-

slanci, vo volebnom obvode č. 3 

bude zvolený 1 poslanec.

Zároveň sa uskutoční voľba na 

funkciu primátora mesta Banská 

Štiavnica vo všetkých volebných 

obvodoch, t.j. pre voľbu  primá-

tora mesta ide  o jednomandáto-

vý volebný obvod.

a/ V meste Banská Štiavnica sa 

voľby do orgánov samosprávy 

mesta uskutočnia dňa 15. no-

vembra v čase od 7.00 do 20.00 

hodiny.

VOLEBNÝ OBVOD  č. 1 :

Volebný okrsok č. 1

volebná miestnosť – zasadačka 

Mestského úradu, Radničné ná-

mestie č. 1 

pre občanov bývajúcich v uliciach: 

Andreja Kmeťa, Antona Pécha, 

Andreja Sládkoviča, Akademic-

ká, Bočná, Botanická, Daniela Li-

charda, Dolná Resla, Dolná ružo-

vá, Družicová, Horná Resla, Horná 

ružová, Jaroslava Augustu,Jozefa 

Karola Hella, Jána Bottu, Kamen-

ná, Katova, Klinger, Koncová, Kut-

nohorská,  Malá okružná, Martina 

Kukučína, Nad Rozgrundom, Ná-

mestie sv. Trojice, Novozámocká, 

Pavla Kyrmezera, Pod Paradajzom, 

Pod Červenou studňou, Radničné 

námestie, Samuela Mikovíniho, 

Starometská, Staronová, Starozá-

mocká, Strieborná, Úvozná, Viery 

Václavekovej, Vilová, Ing. Štefana 

Višňovského a Vodárenská

Volebný okrsok č. 2

volebná miestnosť –  Hotel Ker-

ling, Ul. Dolná č. 12/A 

pre občanov bývajúcich v uliciach:

Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 

Palárika, Kammerhofská, Malé tr-

hovisko, Mládežnícka od č. 11 až 

po číslo 24, Na Zigmund šachtu, 

Remeselnícka, Robotnícka, Spoj-

ná, Tabaková, Záhradná  a Zvono-

vá

Volebný okrsok č. 3,

volebná miestnosť – Domov 

mládeže SLŠ, Ul. Mládežnícka 

č. 4

pre voličov bývajúcich v uliciach:

8. mája, Alžbety Gwerkovej Göll-

nerovej, Banícka, Belianska, Be-

lianske jazero, Dr. Imricha Tótha, 

Družstevná, Jurija Gagarina, Há-

jik, Jozefa Miloslava Hurbana, Pet-

ra Jilemnického, Ďurka Langsfel-

da, Lesnícka, Michala Miloslava 

Hodžu, Mierová, Michalská, Mlá-

dežnícka od č. 1 do č. 10, Osad-

ná, Pavla Orságha  Hviezdoslava, 

Pod Kalváriou, Ľudmily Podjavo-

rinskej, Poľnohospodárska, Pustá, 

Svetozára Hurbana Vajanského, 

SNP od čísla 1 do č. 21/B, Šobov, 

Športová a Výskumnícka

Volebný okrsok č. 4,

volebná miestnosť – Základná 

škola Jozefa Horáka, Ul. P. Dob-

šinského 17

pre občanov bývajúcich v uliciach:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-

tina Hattalu, Pavla Dobšinského, 

Pletiarska, Slovanská, Staničná, 

Údolná a Železničiarska.

VOLEBNÝ OBVOD č.2 :

Volebný okrsok č. 5,

volebná miestnosť – Materská 

škola 1. Mája – horná budova, 

Ul. 1. mája č. 4

pre občanov bývajúcich v uliciach:

1. mája, Andreja Trúchleho Syt-

nianskeho, Dr. Vladimíra Clemen-

tisa, Drevená, Eleny Maróthy Šol-

tésovej, Hadová, Hlavná, Horná, 

Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, 

Kolpašská,  Ladislava Novomes-

kého,  Martina Benku, Na jaze-

ro, Majer, Okrúhla, Počúvadlian-

ske jazero, Pod Trojickým vrchom, 

Trate mládeže a Vyhnianska

Volebný okrsok č.  6,

volebná miestnosť  – Základ-

ná škola Jozefa Kollára, Ul. 

L.Svobodu 40

pre občanov bývajúcich v ulici

Ludvíka Svobodu,

Volebný okrsok č. 7,

volebná miestnosť – Základ-

ná škola Jozefa Kollára, Ul. 

L.Svobodu č. 40

 pre občanov bývajúcich v uliciach:

Bratská, Drieňová, Energetikov, 

Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 

Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka

Volebný okrsok č. 8,

volebná miestnosť – Základ-

ná škola Jozefa Kollára, Ul. 

L.Svobodu č. 40

pre občanov bývajúcich v uli-

ciach:

SNP od č. 22 do č. 39,  MUDr. 

Jána Straku a Učiteľská

Volebný okrsok č.  9,

volebná miestnosť – Domov 

Márie, Ul. Špitálska 3 vchod z 

Ul. Budovateľská pre občanov 

bývajúcich v uliciach:

Antolská, Budovateľská, Horná 

Huta, Jána Amosa Komenské-

ho, Kremenisko, Ladislava Exná-

ra, Laskomerského, Lintich, Pov-

razník a Špitálska.

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 :

Volebný okrsok č. 10,

volebná miestnosť -  Požiarna 

zbrojnica Štefultov, Ul. Požiar-

nická č. 8

pre občanov bývajúcich v uli-

ciach:

29. augusta, Boženy Slančíko-

vej Timravy, Boženy Nemcovej, 

Brezová, Cintorínska, Ferka Ur-

bánka, Hutnícka, Jozefa Igná-

ca Bajzu, Ilijská, Jozefa Cígera 

Hronského, Jozefa Gregora Ta-

jovského, Janka Jesenského, Jo-

zefa Škultétyho, Jozefa Kollára, 

Kríková, Krížna, Na Mária šach-

tu, Na Maximilián šachtu, Na Ma-

tej štôlňu, Námestie padlých hrdi-

nov, Obchodná, Obrancov mieru, 

Partizánska, Podhájska, Potočná, 

Požiarnická, Rakytová, Rudolfa 

Debnárika, Sama Chalupku, Srn-

čia, Školská,  Štefana Krčméryho, 

Štefana Moyzesa, Úzka a Strate-

ná.

b/ Volič dostane dva hlasovacie 

lístky vo volebnej miestnosti v 

deň konania volieb.

c/ Volič musí mať pri sebe preu-

kaz totožnosti, ktorým sa preuka-

zuje okrskovej volebnej komisii.

d/ Na zabezpečenie poriadku a 

dôstojného priebehu hlasovania 

vo volebnej miestnosti je volič po-

vinný riadiť sa pokynmi predsedu 

okrskovej volebnej komisie.

e/ Každý volič sa musí pred hlaso-

vaním odobrať do priestoru urče-

ného na úpravu hlasovacích líst-

kov, inak mu okrsková volebná 

komisia hlasovanie neumožní.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

O z n á m e n i e
 o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Zdenka Predná 
a B. Štiavnica
Zdenka Predná vydala nový 

videoklip k pesničke „Dý-

cham“, ktorú venovala nášmu 

mestu. Aj týmto spôsobom, 

ako to uviedla v relácii na Rá-

diu Slovensko 23.8. a v reprí-

ze aj 24.8. chcela zviditeľniť 

a spropagovať jej milovanú 

Banskú Štiavnicu. Úprim-

nú vďaku za videoklip, ale 

hlavne za mimoriadne vrúc-

ne a dojemné vyznanie k náš-

mu mestu v éteri za všetkých 

Štiavničanov, ktorým to za-

imponovalo vyjadruje 

Ján Novák 

Čakanky
Tá krása! Nebeská krása

vo vašich zafírových očiach

žmurkajúcich na mňa 

zo zelenej trávy

každý deň cestou do práce

ma dostáva do kolien.

Malí modrookí anjeli

čakajúci na svoje kráľovné.

Vítajúci živé duše

deň čo deň modrými hviezdami

zaľúbených 

veľavravných pohľadov,

spievajúcich- čakáme na Teba…

Ľúbim vás, nebeské vločky

žiariace zo zeme pre tých,

Ktorí sa nevládzu dívať hore.

Nežné, odovzdané more lásky 

v tráve.

Ďakujem!

Katarína Kissová,

,,Vidieť srdcom“
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Keď v pondelok 18. augusta sláv-

nostným otvorením na pôde Filozo-

fi ckej fakulty UK v Bratislave začal 

písať svoj inšpiratívny príbeh 8. roč-

ník Letnej školy žurnalistiky, zarade-

ný v tomto roku ku kľúčovým podu-

jatiam organizovaných Úradom pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí, via-

cerí z 15 redaktorov médií z prostre-

dia krajín, v ktorých Slováci tvoria ná-

rodnostnú menšinu (Česká republika, 

Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srb-

sko a jeden účastník z Čiernej Hory), 

dychtivo hľadeli v ústrety jeho, tak-

povediac pridanej hodnoty. Účastníci 

vskutku nekonvenčného vzdelávacie-

ho a zároveň  poznávacieho týždňové-

ho pobytu v Bratislave sa totiž v jeho 

fi nále – v sobotu 23. augusta vybrali 

od Dunaja v ústrety tvorivému novi-

nárskemu dňu v Banskej Štiavnici. 

Veľvyslanec Igor Furdík, dlhoročný 

skúsený diplomat, už tretím rokom 

predseda Úradu pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí, motivoval záverečný deň 

pobytu našich krajanov práve v meste 

pod Kalváriou aj myšlienkou o tom, že 

okrem dojmov z hlavného mesta Slo-

venska je pre redaktorov z krajanských 

médií (najviac zastúpení bolo Slováci 

zo srbskej Vojvodiny – celkom osem 

redaktorov z týždenníka Hlas ľudu v 

Novom Sade, z redakcií televízií z No-

vého Sadu, Kovačice a Báčskeho Pet-

rovca, v akcii boli aj publicisti z maďar-

ských Mlynkov a Budapešti, poľského 

Krakova, rumunského Nadlaku, čes-

kej Prahy a čiernohorskej Podgorice) 

veľmi dôležité, aby sa im roztvorila 

možnosť prinášať do svojich domov-

ských krajín prostredníctvom slova 

i obrazu posolstvá a pozitívne zves-

ti aj z iných kútov Slovenska. A keďže 

mesto pod Sitnom svojou históriou, 

mnohorakým významom i rozmani-

tosťou, ktorou návštevníkov oslovu-

je, patrí u nás nepochybne k najpríťaž-

livejším, nebolo treba, aj podľa slov I. 

Furdíka, veľa premýšľať, kam sa vy-

brať za zážitkom.

Zo spomínaných krajanských publi-

cistov mala vari polovica v rokoch ne-

dávno minulých šťastie dotknúť sa 

Banskej Štiavnice, navštíviť ju aspoň 

úchytkom na pár hodín. Len čo sa ale 

dozvedeli, že hneď po príchode, keď sa 

zo sparného predpoludnia roztvorila 

vo výhľade z Vyhní panoráma Kalvá-

rie, sa vyštverajú až pod horný kostol, 

prijali správu ako veľkú výzvu. Úchyt-

kom – ako ich kolega a zároveň sprie-

vodca - som podotkol, že Štiavnica je 

síce prenádherná, ale aj tá najpríjem-

nejšie krása tak trochu bolí. Jednodu-

cho, je nutné si ju zaslúžiť, obetovať sa 

pre ňu. Krajania splynuli s touto myš-

lienkou, a tak nehľadiac, či sa po noč-

nom daždi kĺzalo po chodníkoch,  či sa 

sem-tam podlomilo ťažisko v unave-

ných kolenách, statočne vytrvali. 

Myseľ a motívy vylúpnuť z jedno-

denného pobytu v Štiavnici tie najľú-

beznejšie, najemotívnejšie a pre no-

vinárov najkreatívnejšie sekvencie, 

prekonali únavu. Ba ešte viac: mo-

tivovali vo vizuálnom provokovaní 

siahnuť si na maximum. A či ho naši 

krajania – redaktori z prestížnych mé-

dií dosiahli? Ak neskromne vyslovím 

myšlienku, že som – síce ako Brati-

slavčan - viac ako 35 rokov novinár-

sky, ľudsky i emotívne zladený s fas-

cináciou štiavnického „genia loci“, ako 

aj zblíženiami s ľuďmi, a teda zákutia 

mesta i okolia dôverne poznám, ved-

no s nimi som precítil, že sme sa do-

tkli „Everestu pod Sitnom“, pričom po-

myselný výstup sme mali rozrátaný 

naozaj iba na pár hodín.

Iba úchytkom: poldruhahodinový 

zážitok s Katkou Voškovou,  príbe-

hovým a faktografi ckým slovom 

senzačne pútavou odborníčkou a 

našou  sprievodkyňou Kalváriou, 

následne dotyky s rodným domom 

fotografa Beatles Deža Hoff man-

na, potulky pod Starým a Novým 

zámkom, rozjímanie na Námes-

tí sv. Trojice, „úchytkom“ návšteva v 

skvostnom Antikvariátiku, výstup 

strmými schodíkmi na pôsobivú 

scenériu hladiny Klingeru, tajuplná 

Klopačka, pocta Maríne Pischlovej – 

Gerzsoovej v evanjelickom cintorí-

ne, medzitým množstvo „cvakania“ 

spúšťami fotoaparátov, fi lmovanie, 

rozhovory, známe scenérie pohľa-

dov na Paradajz, vežičky kostolov v 

meste. 

A ešte viac: nadýchnutie v „botani-

ke“ v skúmavom obkolesení sek-

vojí, atmosféra slávnej vzdelanost-

nej pompy v areáli chýrnych škôl, 

obdiv chýrnemu Betlehemu v „pohy-

be štiavnických príbehov“, romantické 

pohľady z Dolnej ružovej, Sládkovi-

čove poryvy v evanjelickom kostole, 

prenikanie svetelných lúčov v Kos-

tole sv. Kataríny... A Divná pani, at-

mosféra trotuáru, zámky lásky na 

rodnom dome Maríny...

Až sa každému  z nás zažiadalo ešte 

viac. Aj preto, keď sme sa s mestom 

lúčili v príjemnom ovzduší prijatia 

v sále historickej radnice, okamži-

te sme si osvojili novú výzvu: ak je 

niektoré zo slovenských miest rajom 

návratov, na vrchole určite musí tró-

niť Banská Štiavnica. A tak „iba“ ako 

bodka: určite sa sem s krajanskými 

redaktormi zo slovenských médií v 

zahraničí čo najskôr vrátime!

Dovoľujem si vysloviť úprimné po-

ďakovanie v mene účastníkov Let-

nej školy žurnalistiky z krajanských 

médií a v mene Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí za vrelé prijatie 

a nezištnú ústretovosť počas nášho 

jednodňového pobytu v neskonale 

nádhernej Banskej Štiavnici: primá-

torke mesta Nadežde Babiakovej, 

prednostke Ivane Ondrejmiško-

vej, Kataríne Voškovej z Kalvárske-

ho fondu, lektorke Helene Šuškovej 

za jej výklad v evanjelickom kostole, 

Petrovi Chovanovi a Emílii Babico-

vej v Štiavnickom Betleheme, Števo-

vi Markovi za príjemné prostredie s 

chuťami a vôňami Penziónu na Tro-

jici, ako aj mediálnemu partnerovi 

nášho „tvorivého novinárskeho dňa v 

Banskej Štiavnici“ – redakcii Štiavnic-

kých novín a Michalovi Krížovi.

Ľudo Pomichal, publicista

Úrad pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí, Bratislava

Slovenskí krajanskí novinári v 
zážitkovom nadšení pod Kalváriou

Účastníci Letnej žurnalistickej školy na radnici foto M. Kríž

Kam v BŠ a okolí?

Prázdninové tvorivé dielne pre 

šikovné rúčky.

28. 8. Ako využiť rolku z toalet-

ného papiera. Divná pani, 17:00, 

3 €.

28. 8. Malalata, Archanjel caff e 

bar, 20:00

28.-31. 8. Workshop: Artetera-

pia a meditácia, Banský Stude-

nec, info: nervuska.sk

28. 8. Koncert: Ludvik Kašuba, 

Počúvadlianske jazero, 19:00

29. 8. Otvorenie burčákovej se-

zóny. Ochutnávka prvého bur-

čáku z úrody 2014 sa začína s 

odrodou Iršai Oliver. Vstup voľ-

ný, ochutnávka zdarma. Info: 

0904109229.

Vinocentrum, 12:00

29. 8. Divadlo Paradájz Pikčr:  

Do ružova. Kaštieľ Svätý Anton, 

19:00.

29. 8. Koncert skupiny Hurikán 

na Terase u Blaškov, 19:00  

29. 8. Rockotéka a koncert: 

Death metal a Sludgy trash.Meš-

tianska krčma, od 19:00, vstup 

2 €. 

30. 8. Športovo-kultúrne popo-

ludnie: Memoriál Dežka Štrbu. 

Volejbalový turnaj a zapálenie 

vatry k výročiu SNP.  Ilija.

30. 8. Leharo. Záver prázdnin pri 

jazere spojený s koncertmi.

Počúvadlianske jazero, 16:00.

30. 8. Pečené prasiatko na Tera-

se u Blaškov. Hrá skupina Huri-

kán, od 18:00. 

5. 9. Nočné divadelné predsta-

venia na Starom zámku. Netra-

dičné nočné sprevádzanie! Sta-

rý zámok,  20:30, 21:00, 21:30, 

22:00. 

5. 9. Vernisáž výstavy Aleny 

Adamíkovej, Galéria Schemnitz, 

19:00

6.- 7. 9. Ddni svätého Huber-

ta. XXIV. ročník celoslovenských 

poľovníckych slávností nielen 

pre poľovníkov. Kaštieľ a park vo 

Svätom Antone   .

6.-7. 9. Príbeh zo Starého zám-

ku: Vojenský tábor. Víkend s his-

torickým združením Tormen. 

Starý zámok. 

6. 9. Pečené prasiatko na Terase 

u Blaškov. Hrá ľudová hudba Ko-

váčovci a hosť Baďančianka, Po-

čúvadlianske jazero, 18:00. 

6. 9. Koncert: Bluesraiders 

Trotuar cafe, 20:00 

Terra Permonia

Do konca augusta denne, 11:00-

17:00. 

Región Banská Štiavnica
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Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v BŠ oznamuje svo-

jim členom a priaznivcom, že jesen-

ná prechádzka prírodou sa usku-

toční dňa 17. septembra 2014. 

Odchod autobusom z križovatky o 

8:10 hod. Prejdeme sa krásnymi 

zákutiami Klingera a jeho okolia. 

Históriu tamojších šácht nám pri-

blíži ostrieľaný Jozef Osvald. 

Ivan Madara 

Pred niekoľkými rokmi 

bola Novozámocká ulica 

opusteným kútom Banskej 

Štiavnice využívaným najmä 

ako cesta na "Framperk". Po 

komplexnej rekonštrukcii tzv. 

Zeleného domu a židovskej 

synagógy sa z nej stala 

turisticky atraktívna časť 

historického centra mesta.

Keď v roku 1949 kupovalo syna-

gógu mesto Banská Štiavnica a 

Banská Belá, Ústredný zväz židov-

ských náboženských obcí na Slo-

vensku predložil kupujúcemu dve 

požiadavky: 1. Synagóga nesmie 

byť využívaná na nedôstojné ciele 

(zábavná miestnosť, krčma). 

2. Na priečelí má byť umiestnená 

pamätná doska s nápisom „Tu bol 

židovský kostol od roku 1892 do roku 

1949“. Po Nežnej revolúcii stavba 

opäť zmenila vlastníkov, no rekon-

štrukcie sa dočkala až potom, čo ju 

v roku 2009 kúpila rodina Rado-

vá. Dnes budova slúži rozšíreným 

aktivitám Pivovaru ERB – sídli v 

nej riaditeľstvo a časť technológie, 

ktorej umiestnenie do historických 

priestorov muselo splniť najprís-

nejšie podmienky pamiatkového 

úradu, úradov verejného zdravot-

níctva a životného prostredia, po-

žiarnikov aj inšpektorátu bezpeč-

nosti práce. V budove sa dodržiava 

extrémna hygiena, ktorú kontro-

lujú nielen bielou rukavicou, ale aj 

vo vlastnom laboratóriu. Zariade-

nia sú nehlučné a na stavbu nema-

jú negatívny vplyv. 

Majitelia budovy však voči Kraj-

skému pamiatkovému úradu v 

Banskej Bystrici prijali záväzok (je 

súčasťou kolaudačného rozhodnu-

tia), podľa ktorého bude časť pivo-

varu v synagóge len do konca roku 

2019. Potom by tento priestor 

chceli upraviť pre potreby divadel-

nej sály a galérie výtvarného ume-

nia. 

Rekonštrukciou synagógy, ktorá 

majiteľov stála takmer milión eur 

vlastných prostriedkov, sa však 

obnova Novozámockej ulice ne-

končí. V najbližších rokoch sa svo-

jej generálnej opravy dočká aj tzv. 

Hellenbachov dom, čo mestu pri-

nesie nielen prvú podzemnú ga-

ráž a úpravu záhrad nad ulicou, ale 

najmä päťhviezdičkový hotel pre 

klientelu, ktorej nároky zatiaľ nie 

je možné v Banskej Štiavnici spl-

niť. Nateraz rodina Radová splni-

la okrem iného požiadavku kedysi 

vyslovenú zástupcami izraelitskej 

obce: Na fasádu budovy synagógy 

umiestnila pamätnú dosku, kto-

rá tam mala byť už 65 rokov. Jej 

slávnostné odhalenie sa má usku-

točniť 2. septembra za prítomnos-

ti predstaviteľov mesta a viacerých 

významných osobností politické-

ho a spoločenského života.

Alica Hrnčiríková

Novozámocká ulica priťahuje 
pozornosť (2)

Zrekonštruované budovy národných kultúrnych pamiatok 

na Novozámockej ulici foto Peter W. Haas

Dňa 24.augusta 2014 odvysielal 

Slovenský rozhlas záznam 

slávnostných Služieb Božích z 

banskoštiavnického Evanjelic-

kého kostola, ktoré 17.augusta 

celebroval odchádzajúci pán 

farár Róbert Mišových. 

Pri tejto príležitosti predstavil ve-

riacim v chráme svojho nástupcu, 

evanjelického pána kaplána  Tomá-

ša Valašíka, ktorý pochádza z vý-

chodoslovenskej obce Vyšný Žipov 

vo vranovskom okrese. Brat kap-

lán pôsobil jeden rok ako zboro-

vý kaplán v cirkevnom zbore Nové 

Mesto nad Váhom. Má vyštudova-

nú Evanjelickú bohosloveckú fa-

kultu Univerzity Komenského v 

Bratislave, v odbore Evanjelická 

teológia. Okrem zvestovania evan-

jelia mu robí radosť trávenie času s 

ľuďmi a občas si rád zahrá volejbal 

či stolný tenis. ,,Som tu pre vás, dra-

hí  bratia a sestry, kedykoľvek ma bu-

dete potrebovať…“ povedal po skon-

čení svojich prvých, mimochodom 

naozaj krásnych a myšlienkovo bo-

hatých Služieb Božích, sympatic-

ký a usmievavý kaplán. Sme radi, 

že do nášho mesta neprišiel sám. 

Oporou je mu manželka Janka, s 

ktorou sa tešia na svojho prvého 

potomka. Aj Janka je absolvent-

kou Evanjelickej bohosloveckej fa-

kulty, avšak v odbore Evanjelická 

teológia so zameraním na riade-

nie sociálnej pomoci, známym tiež 

pod názvom Diakonia.

Úprimne sa tešíme z ich prítom-

nosti, prajeme im veľa zdravia, 

šťastia, lásky a Božieho požeh-

nania, aby v našom meste našli 

skutočný domov obklopený nie-

len historickou krásou, ale predo-

všetkým ľudskou dobrotou a po-

rozumením. 

Janka Bernáthová

Úprimne sa tešíme

Evanjelický kaplán Tomáš Valašík s manželkou  foto J. Bernáthová

Aká si Štiavnica 

Kamenné ulice, cesta tiahnu sa do 

hĺbky mesta. 

Klopačka, symbol baníkov oneme-

la. Banícke piesne ostali nedospie-

vané v zastavenej ťažbe v bani.

Kalvária vzácnosť – skvost mesta, 

na jej vrchol ťažká cesta.

Staré kaplnky plné životov, zívajú 

vykradnuté prázdnotou.

Starý a Nový zámok vzácne zbra-

ne skrývajú za múrmi zámkov od 

vekov.

Sú pre turistov vzácnosťou a nad-

šencov potechou.

Štiavnica ospievaná študentmi, k 

nej i Sládkovič úctu mal, keď o veľ-

kej láske k Maríne nesmrteľnú bá-

seň napísal.

Lesklé zrkadlá jazier, čaro vlažnej 

vody, kto sa v nich okúpe, trápenie 

zo seba zhodí.

Hej, Štiavnica, Štiavnica, jedno z 

banských miest, koľko skrývaš po-

kladov, to sama nevieš.

Mária Remeňová
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Pripravovaná výstava „Ich 

Veličenstvá prichádzajú...!  

v Slovenskom banskom 

múzeu.

V júli 2014 sme si pripomenuli 

250. výročie návštevy habsbur-

ských Veličenstiev v stredoslo-

venských banských mestách. 

Ich návšteva nadviazala na 

predchádzajúcu návštevu ich 

otca, cisára Františka Štefana 

Lotrinského v roku 1751. 

Cieľom návštev stredosloven-

ských banských miest – Ban-

skej Štiavnice, Kremnice a 

Banskej Bystrice bolo získanie 

teoretických a praktických po-

znatkov z baníctva, hutníctva, 

mincovníctva, o ich význame 

pre hospodársky rozvoj kraji-

ny a ich ďalšom rozvoji. Náv-

števa cisára Františka Štefa-

na Lotrinského sa uskutočnila 

3.-14.6.1751 a o trinásť ro-

kov neskôr zase návšteva sy-

nov cisárovnej Márie Terézie 

– rímskeho kráľa Jozefa II., ra-

kúskeho arcivojvodu Leopolda 

a saského princa Alberta (bu-

dúceho zaťa cisárovnej Márie 

Terézie), ktorá sa uskutočnila 

v dňoch 20.-31.7.1764.

Banské mestá v spolupráci s 

Dvorskou komorou vo Viedni a 

Hlavným komorsko-grófskym 

úradom v Banskej Štiavnici. sa 

venovali prípravám a progra-

mom cisárskych návštev veľmi 

dôkladne a veľkoryso. V Ban-

skej Štiavnici bola v roku 1751 

dokončená výstavba Kalvá-

rie, v roku 1764 bolo dokonče-

né morové súsošie Sv. Trojice, 

došlo tiež k prestavbám meš-

tianskych domov na barokové 

paláce.  V mestách boli posta-

vené slávobrány, na príprave 

ktorých sa podieľal viedenský 

maliar Anton Schmidt a sochár 

Dionýz Stanetti. Vyhotove-

né boli aj slávnostné kľúče od 

mestských brán. Pre cisárske 

návštevy boli ušité slávnost-

né banícke fáracie plášte, vy-

hotovené boli banícke kladivká 

a želiezka, mnohé vzácne zlat-

nícke predmety, handsteiny 

- podnosy s ilúziou baní a ba-

níckej práce, banskej techniky, 

zhotovené z najkrajších vzo-

riek zlatej a striebornej rudy, 

minerálov a postavičiek pra-

cujúcich baníkov. V Kremnici a 

vo Viedni boli vyrazené pamät-

né medaile,  mince a tiež pré-

miové medaile pre úspešných 

poslucháčov Banskej akadémii 

v Banskej Štiavnici, ktoré ude-

ľovala cisárovná Mária Terézia 

od roku 1764.

Pri príležitosti návštevy členov 

habsburského cisárskeho dvo-

ra v roku 1764 dala Dvorská 

komora vo Viedni vyhotoviť 

obsiahlu správu, rukopis Zlatú 

knihu banícku, ktorú pripravi-

li komorskí úradníci z Banskej 

Štiavnice, Kremnice a Banskej 

Bystrice. Boli vyhotovené tri 

exempláre: jeden pre veličen-

stvá, druhý pre Dvorskú komo-

ru vo Viedni a tretí pre Hlav-

ný komorsko-grófsky úrad v 

Banskej Štiavnici. V súčasnos-

ti sa prvé dva exempláre na-

chádzajú v Národnej knižnici 

a Rakúskom národnom archí-

ve vo Viedni a tretí v Štátnom 

ústrednom banskom archíve v 

Banskej Štiavnici. 

Výstavou „Ich Veličenstvá prichá-

dzajú ...“  Slovenské banské mú-

zeum v Banskej Štiavnici nad-

väzuje na svoje predchádzajúce 

výstavy venované návštevám 

členov habsburského cisárske-

ho rodu v stredoslovenských 

banských mestách a to výstavu 

Jeho cisársky majestát prichá-

dza, ktorá sa konala v Bratisla-

ve v roku 1994 a výstavu  Zlatá 

a strieborná cesta cisára Fran-

tiška Štefana Lotrinského po 

stredoslovenských banských 

mestách, ktorá sa bola inštalo-

vaná v roku 2001 v Galérii Jo-

zefa Kollára v Banskej Štiavni-

ci Kurátorkou obidvoch výstav 

bola dlhoročná odborná pra-

covníčka SBM, kunsthistorič-

ka, pani Mgr. Mária Čelková.

Výstavu pripravilo Sloven-

ské banské múzeum v Banskej 

Štiavnici v spolupráci s MVSR 

– Štátnym ústredným banským 

archívom v Banskej Štiavnici, 

Štátnym archívom v Banskej 

Bystrici – pobočkou v Banskej 

Štiavnici, Stredoslovenským 

múzeom v Banskej Bystrici, 

Národnou bankou Slovenska 

– Múzeom mincí a medailí v 

Kremnici, Múzeom vo Svätom 

Antone, Slovenským národným 

múzeom – Historické múzeom 

a Múzeom Červený Kameň.

Zachované a vystavené zbier-

kové predmety, archívny doku-

mentačný materiál k návštevám 

príslušníkom panovníckeho 

habsburského rodu v rokoch 

1751 a 1764 v regióne stredo-

slovenských banských miest 

sú vzácnymi pamiatkami na 

dobu, kedy vzájomné kontak-

ty Viedne, centra habsburskej 

monarchie a stredoslovenské-

ho banského regiónu sa oboj-

stranne rozvíjali.  Sú dôkazmi 

vrcholného rozvoja tejto čas-

ti Slovenska, ktorá významne 

ovplyvnila hospodárky vývoj 

celej monarchie. 

Výstava sa koná počas medzi-

národnej konferencie Argenti 

fodina 2014 a Salamandrových 

dní. Slávnostné otvorenie vý-

stavy sa bude konať v stredu 

10.9.2014 o 18,00 hod. v Ber-

ggerichte  na Nám. Sv. Trojice a 

potrvá do 12.10.2014.

Adriana Matejková, 

kurátorka výstavy

Ich Veličenstvá prichádzajú...!

Pozvánka na vernisáž výstavy  foto archív SBM

Výstava relikvií
Pozývame Vás na vernisáž Výsta-

vy relikvií buddhov, ktorá sa usku-

toční v Žiari nad Hronom v Mest-

skom kultúrnom centre v dňoch 

6. - 7. septembra 2014. Návštev-

níci si relikvie veľkých východných 

majstrov môžu prísť pozrieť v so-

botu aj v nedeľu od 9.00 do 17.00 

hod.. Vstupné je dobrovoľné. 

Martin Svatuška

Seniorské 
talentárium
Srdečne Vás pozývame na 3. roč-

ník podujatia Seniorské talentá-

rium, ktoré sa uskutoční 4.9.2014 

o 10:00 hod. v kine Akademik v 

Banskej Štiavnici.  Organizátori.

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať 

Ing. Silvii Piliarovej za pomoc pri 

realizácii detského ihriska Permo-

ník na Dolnej ul. 

Jozef Borský

Oznam
Staršia vdova sa obracia na ochot-

ných sponzorov a prosí o fi nančnú 

pomoc pri vydaní jej knihy poézie 

a mikro poviedok, adresa v redak-

cii ŠN.  Ďakujem!

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na stret-

nutie podpornej skupiny príbuz-

ných, starajúcich sa o blízkeho s 

Alzheimerovou chorobou, ktorá 

sa  uskutoční dňa 04. 09. 2014 o 

14.00 hod. v spoločenskej miest-

nosti Domova Márie, ul. Špitálska 

3, Banská Štiavnica.

Téma: Osobná a emocionálna zá-

ťaž pri starostlivosti o chorého na 

Alzheimerovu chorobu

Prednášajúci:  Mgr. Masaryková 

Alena

Kontakt: e-mail: riaditel@do-

movmarie.sk, Tel.: 045/6921401, 

6921366, zdravdm@domovmarie.

sk, 0903/266 212

Tešíme sa na vás!
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Z knihy Každý recept do 400 kcal

Zemiakové placky 
s pikantnou cviklou

Potrebujeme:

0,5 kg zemiaky, jablko z kom-

pótu, 2 vajcia, 1 cibuľa, 50 g 

pšeničnej múky, 2 polievkové 

lyžice posekanej pažítky, 2 po-

lievkové lyžice repkového ole-

ja 

Postup:

Zemiaky ošúpte a spolu s jabl-

kom postrúhajte na strúhadle 

na zeleninu s veľkými očkami 

a čo najviac zbavte vody. Vaj-

cia riadne rozšľahajte. Cibuľa 

nakrájajte najemno. Zemiaky, 

jablko, cibuľu, vajcia, pažít-

ku a múku zmiešajte. Na po-

riadne rozpálenom oleji pečte 

zlatisté placky. Podávajte s pi-

kantnou cviklou. 

Dobrú chuť!

Dni sv. Huberta 2014 sú usporia-

dané pod záštitou Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR

Program 6.9. 2014 – Sobota

Nádvorie:

8.30 - 9.30 - Dychová hudba Sit-

ňanka

9.30 - 10.30 - Slávnostný ceremo-

niál otvorenia Dní sv. Huberta, 

Hymna SPK, Príhovor ministra pô-

dohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR Ľubomíra Jahnátka a odovzdá-

vanie  rezortných vyznamenaní za-

slúžilým pracovníkom lesného hos-

podárstva na úseku poľovníctva, 

Odovzdávanie ocenení Slovenské-

ho poľovníckeho zväzu, Uvedenie 

ďalších osôb do Siene úcty a slávy 

poľovníctva  na Slovensku (Ladislav 

Grman a Pavol Hell)

10.30 - 11.15 - Od pračloveka po 

Žideka- humorné pásmo o vývoji 

stolovania

11.15 - 11.45 - Slovenská poľov-

nícka hudba v podaní profesionálov 

- Corni di Bratislava, Uvedenie do 

života Zborníka múzea vo Sv. Anto-

ne, knihy Oldřicha Koudelku Parti-

tury zelených lásek, knihy Ľudoví-

ta Šurinu Srdce lesníka, Uvedenie 

Svätohubertovskej fanfáry - text a 

hudba

11.45 - 12.15 - Módna prehliadka 

poľovníckych odevov

12.15 - 13.00 - Hájnikova žena- sú-

ťaž o najsympatickejšiu poľovníčku 

13.00 - 13.30 - Vyhlasovanie vý-

sledkov súťaží: Poľovníctvo vo fo-

tografi i, Poľovnícky nôž 2014, Naj 

brada... najdlhšia a najkrajšia, Po-

ľovnícky šperk 2014, Poľovnícky 

klobúk...  najkrajšie upravený po-

ľovnícky klobúk

14.00 - 16.30 - Majstrovstvá Slo-

venska vo vábení srnčej, diviačej a 

dravej zveri Hubetlov - Halali Pu-

tovný pohár Hubertlovu, Majstrov-

stvá Slovenska vo vábení jeleňov 

Hubertlov - Halali o Putovný pohár 

Hubertlovu

Kaštieľ:

8.30 - 17.00 - Prehliadka expozícií 

Múzea vo Sv. Antone, Poľovníctvo 

vo fotografi i - celoslovenská súťaž-

ná prehliadka - XIX. roč., Lasero-

vá strelnica, Výstava Prestreté sláv-

nostné a poľovnícke stolovanie 

Park:

7.30 - 11.00 - Hubertovská kvapka 

krvi – dobrovoľné darcovstvo náv-

števníkov slávností

8.30 - 17.00 - Sokoliari – ukážky, 

Sokoliari Sv. Bavona  pri ZŠ M. Hel-

la Štiavnické Bane, Slovenský klub 

sokoliarov pri SPK, Sokoliari SOŠL 

B. Štiavnica, Stopami zveri - súťaž 

pre deti, SOŠL B. Štiavnica, Poľov-

nícka kynológia, Poľovnícky chod-

ník - poľovníctvo pre deti, SOŠL B. 

Štiavnica, Ukážky streľby z lukov a 

historických kuší, Atraktívny rybo-

lov a rybie špeciality

8.30 - 13.00 - Hádzanie fl inty do 

žita

10.00 - 12.00 - 5F vtipná súťaž

10.00 - 15.00  -Dychová hudba Sit-

ňanka

11.00 - 12.00 - Antonský diviak 

2014 – streľba lukom na terč divia-

ka, 9. ročník

11.00 - 16.00 - Divadelné predsta-

venie – Paradájz Pikčr Banská Štiav-

nica

12.00 - 14.00 - špeciálna klubová 

výstava alpských jazvečíkovitých 

duričov

13.00 - 14.00 - Ukážky streľby z 

replík historických poľovníckych 

zbraní - f. Bercík, Jenkovce 

Sýpka:

8.30 - 17.00 - Sieň úcty a slávy po-

ľovníctva na Slovensku, Unikátne 

trofeje Turca, Výstava fotografi í čle-

nov Asociácie fotografov prírody, 

Remeslá - ukážky  prác remeselní-

kov, Prezentácia rezbárskych prác 

Jána Homolu     

7.9. 2014 – nedeľa

Nádvorie:

9.30 - 10.30 - Koncert – hornové 

kvarteto Laugarício a Barbora Ša-

ling-Legényová (spev)

10.30 - Svätohubertovská omša

14.00 - 15.00 - Vystúpenie folklór-

neho súboru Sitňan

Kaštieľ:

8.30 - 16.00 - Prehliadka expozícií 

Múzea vo Sv. Antone. Poľovníctvo 

vo fotografi i – celoslovenská súťaž-

ná prehliadka - XIX. roč., Laserová 

strelnica, Výstava Prestreté sláv-

nostné a poľovnícke stolovanie

Park:

9.00 - 15.00 - Sokoliari – ukážky, 

Sokoliari Sv. Bavona pri ZŠ M. Hel-

la Štiavnické Bane, Slovenský klub  

sokoliarov pri SPK, Sokoliari SOŠL 

B. Štiavnica, Ukážky streľby z lukov, 

Atraktívny  rybolov a rybie špecia-

lity

9.00 - 10.00 - Ukážky streľby z lu-

kov a historických kuší

13.00 - 15.00 - Divadelné predsta-

venie – Paradájz Pikčr Banská Štiav-

nica

Sýpka:

8.30 - 16.00 - Sieň úcty a slávy po-

ľovníctva na Slovenska, Unikátne 

trofeje Turca, Výstava fotografi í čle-

nov Asociácie fotografov prírody, 

Remeslá – ukážky prác remeselní-

kov, Prezentácia rezbárskych prác 

Jána Homolu

Zmena programu vyhradená

Výstava Prestreté:

Slávnostné a poľovnícke stolovanie

nádherný historický porcelán a sklo 

zo zbierok múzea, poľovnícka tabu-

ľa, nedeľný obed, čaj o piatej, raňaj-

ky v štýle biedermayer 

Jana Slaná, Múzeum vo Sv. Antone

Celoslovenské poľovnícke slávnosti 

Odchody autobusov (sobota)

Banská Štiavnica, križ. - 

Svätý Anton

6:25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:22 14:00 15:00 15:25 16:00 17:00 18:34

Svätý Anton - 

Banská Štiavnica, križ.

8:30 9:30 9:45 10:30 12:00 13:21 14:30 15:30 16:30 17:30 17:44 -

Odchody autobusov (nedeľa)

Banská Štiavnica, križ. - Svätý Anton 6:25 9:00 12:22 15:25 18:34

Svätý Anton - Banská Štiavnica, križ. 8:30 9:45 13:21 17:44 -

Výstava 
Karol Baron
Šľachtic surrealizmu predĺžená 

až do 15.novembra 2014!

Slovenské banské múzeum v 

Banskej Štiavnici Vás pozýva na 

výstavu Karol Baron – Šľachtic 

surrealizmu, ktorá prebieha od 

20. júna 2014 v Galérii Joze-

fa Kollára, Námestie Sv. Troji-

ce 8 v Banskej Štiavnici.

Výstava potrvá až do 15. no-

vembra 2014, od utorka do ne-

dele v čase od 9:00 do 17:00 

hod. v mesiaci september a od 

pondelka do soboty v čase od 

8:00 do 16:00 hod v mesiacoch 

október a november.

Informácie: www.muzeumbs.sk, 

galeria@muzeumbs.sk, 045/691 

34 31

Predaj vstupeniek: Informačné 

centrum, infobs@muzeumbs.sk, 

045/692 05 35

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2

Banská Štiavnica
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

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. 

Štvrtok, 28. 8. o 10:00 hod.Štvrtok, 28. 8. o 10:00 hod.
PreMieTANie pre seNiorov: PreMieTANie pre seNiorov: 

KAMeňÁk 4KAMeňÁk 4
Komédia, ČR, 2013, 90 min., Komédia, ČR, 2013, 90 min., 
vstupné: 2,50 €. Po desiatich ro-vstupné: 2,50 €. Po desiatich ro-
koch sa nám opäť predstavia obľú-koch sa nám opäť predstavia obľú-
bení hrdinovia mestečka Kameňá-bení hrdinovia mestečka Kameňá-
kov v plnej paráde.kov v plnej paráde.

Štvrtok, 28. 8. o 20:00 hod.Štvrtok, 28. 8. o 20:00 hod.
LUcY LUcY 
Sci-fi , Akcia, FR, USA, 2014, Sci-fi , Akcia, FR, USA, 2014, 
100 min., vstupné: 4,00 €. Lucy 100 min., vstupné: 4,00 €. Lucy 
je typická „blondína“ , ktorá sa je typická „blondína“ , ktorá sa 
vždy zamiluje so toho najväčšie-vždy zamiluje so toho najväčšie-
ho podliaka v okolí. Ten posledný ho podliaka v okolí. Ten posledný 
ju zatiahol do obchodu s drogami, ju zatiahol do obchodu s drogami, 
ktorý riadi všetkého schopný pán ktorý riadi všetkého schopný pán 
Jang (Choi Min Sik z kultového Jang (Choi Min Sik z kultového 
Oldboya). Kým sa stihne poriad-Oldboya). Kým sa stihne poriad-
ne rozhliadnuť má v bruchu zašitý ne rozhliadnuť má v bruchu zašitý 
balíček obsahujúci extrémne silnú balíček obsahujúci extrémne silnú 
syntetickú drogu, ktorý má pre-syntetickú drogu, ktorý má pre-
pašovať do Európy. Teda pokiaľ pašovať do Európy. Teda pokiaľ 
chce prežiť. Nešťastná náhoda ale-chce prežiť. Nešťastná náhoda ale-

bo skôr brutalita strážcov, ktorí ju bo skôr brutalita strážcov, ktorí ju 
majú strážiť pred odletom zapríči-majú strážiť pred odletom zapríči-
nia, že sa zásielka roztrhne a obsah nia, že sa zásielka roztrhne a obsah 
sa začne vstrebávať do jej tela. sa začne vstrebávať do jej tela. 

Piatok, 29. 8. o 20:00 hod.Piatok, 29. 8. o 20:00 hod.
LeT‘s dANce: All iNLeT‘s dANce: All iN
Romantický, Hudobný, USA, Romantický, Hudobný, USA, 
2014, 112 min., vstupné: 4,00 €.  2014, 112 min., vstupné: 4,00 €.  
Najnovšia časť burcujúceho hitu Najnovšia časť burcujúceho hitu 
Let’s Dance fi lmovej série združu-Let’s Dance fi lmovej série združu-
je hviezdne obsadenie predchádza-je hviezdne obsadenie predchádza-
júcich fi lmov – tentoraz v kulisách júcich fi lmov – tentoraz v kulisách 
trblietavého Las Vegas. Po tom, trblietavého Las Vegas. Po tom, 
ako sa Seanova (Ryan Guzman) ako sa Seanova (Ryan Guzman) 
banda vyše roka predierala Holly-banda vyše roka predierala Holly-
woodom, sa jeho tanečný tím roz-woodom, sa jeho tanečný tím roz-
padá a vracia späť do Miami, avšak padá a vracia späť do Miami, avšak 
bez Seana. On sa odmieta vzdať bez Seana. On sa odmieta vzdať 
svojho sna a ostáva v LA. svojho sna a ostáva v LA. 

Sobota, 30. 8. o 18:00 hod.Sobota, 30. 8. o 18:00 hod.
MikUlÁšove šibAlsTvÁ MikUlÁšove šibAlsTvÁ 

NA prÁzdNiNÁchNA prÁzdNiNÁch
Rodinný, FR, 2014, 97 min., Rodinný, FR, 2014, 97 min., 

vstupné: 4,00 €. Je tu koniec vstupné: 4,00 €. Je tu koniec 
školského roka a dlho očakávané školského roka a dlho očakávané 
prázdniny sú konečne tu. Malý Mi-prázdniny sú konečne tu. Malý Mi-
kuláš, jeho rodičia a babička vyra-kuláš, jeho rodičia a babička vyra-
zili k moru a ubytovali sa v Beau-zili k moru a ubytovali sa v Beau-
Rivage Hotel. Mikuláš si pri mori Rivage Hotel. Mikuláš si pri mori 
nájde nových priateľov: Bena, kto-nájde nových priateľov: Bena, kto-
rý tam býva..., Freddyho, ktorý rý tam býva..., Freddyho, ktorý 
stále niečo je, dokonca aj surové stále niečo je, dokonca aj surové 
ryby..., Georgea, ktorý je vtipný ryby..., Georgea, ktorý je vtipný 
už len preto, že je angličan, upla-už len preto, že je angličan, upla-
kaného Paula a Christophera, kto-kaného Paula a Christophera, kto-
rý chce mať vždy pravdu a to je rý chce mať vždy pravdu a to je 
otravné...otravné...

Nedeľa, 31.8. o 18:00 hod.Nedeľa, 31.8. o 18:00 hod.
LieTAdlÁ 2: HAsiči A LieTAdlÁ 2: HAsiči A 

zÁchrANÁrizÁchrANÁri
Animovaný, komédia, rodinný, Animovaný, komédia, rodinný, 
USA, 2014, 84 min., vstupné: USA, 2014, 84 min., vstupné: 
4,00 €. O veselé dobrodružstvo sa 4,00 €. O veselé dobrodružstvo sa 
postará posádka elitného hasičské-postará posádka elitného hasičské-
ho zboru pri záchrane národného ho zboru pri záchrane národného 
parku, ktorý ohrozuje zúrivý les-parku, ktorý ohrozuje zúrivý les-
ný požiar. ný požiar. 

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup tovaru 

v hodnote 10,-eur v predajni Afasion, 

Radničné nám. 11, Banská Štiavni-

ca si výherca môže vyzdvihnúť v re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.26/2014: „Treba sa smiať skôr, ako bu-

deme šťastní, pretože by sa Vám mohlo 

stať, že zomriete a nezasmejete sa.“ Vý-

hercom sa stáva Anna Kašiarová, 

Výskumnícka 6, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na nákup tovaru v 

hodnote 10,-eur v predajni ALLCOM, 

Radničné nám. 14, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupónom do 

redakcie ŠN v termíne do 8.9.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok J. Ruskina: 

Keď spolupracujú láska a ... (dokončenie 

v tajničke) 

A., Vedro pri studni, ochrana tovaru, 

Dorota, za,       

B.,  Argón, 3.časť tajničky, 

C., Citoslovce kukania, propagač-

ný materiál, patriaci Dadovi, bodavý 

hmyz,  

D., Štát v USA, volanie o pomoc, stred 

slova nákova, druh a radca Mohame-

da,  

E., Valuta, 1 605 v Ríme, žen. meno, 

nebdejú, iniciálky Chalupku,  

F., Slabina lekársky, Baltické more, 

druhá dvojhláska, vyper, sťa,     

G., Sóda česky, stôl na hobľova-

nie, visel, náš najväčší vták, 

H., Český herec, vydával žiaru, 

český spisovateľ, dusík,

I., Eduard, švajčiarska rieka, 1 

052 v Ríme, sliepka, spolu,

J., 549 v Ríme, matika spisov-

ne, mestská osvetová správa,

K., Samohlásky v slove pove-

dala, bez topánok, prístavištia, 

silne nárečovo,

L., Klavír, 4. časť tajničky, po-

pevok, poznávacia zn. Talian-

ska,

M., Medvedík z Austrálie, bib-

lický moreplavec, farba, obla-

ky, 

1., Kyslík, 2. časť tajničky, 

draslík,  

2., Kolo, kvet, koniec tajnič-

ky,    

3., Rieka v Rusku, meno Basingerovej, 

cudzie ženské meno, bezhrbá ťava, 

4., Ťažné zviera, odbor skr., druh Evy, 

úhor po nemecky,

5., Opi, samec kozy, obyvateľ Arábie, 

osobné zámeno,      

6., Alžbeta, daj dnu, toto po rusky, 

cín,       

7., Stred slova batátia, sekaj, obec,

8., Doktori, morské živočíchy,    

9., Dáme niekomu, vyrábal priadzu,           

10., Očakávanie prvá časť slova, osob-

né zámeno, patriaca Itovi,              

11., Radoslav, postupoval k niečo-

mu, citoslovce krájania, ozn. áut Slo-

venska,    

12., Stred slova makovo, žltý prášok 

na kvetoch, horné končatiny, kilome-

ter, 

13., Okrasný vták, nápev, meno Ro-

lincovej, férovo,

14., Nealko nápoj, sólo v opere, cha-

os,  

15., Znova, pokos, sosáčik,

16., Anastázia, 1.časť tajničky, 

ytrium.

Pomôcky: Aloa, kalmáre, drop, anas, 

fest, Landa, íle, pnel.   

Pripravuje: Anna Rihová

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

K

L

M

Kupón č. 28
Krížovka
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V sobotu 23.8.2014 sa na „ran-

či  Nádej“ vo Sv. Antone konal už 

12. ročník priateľských juniorských 

westernových pretekov do 18. ro-

kov. Súťažiaci, prevažne „nádejáci“ 

z ranča, medzi ktorých výborne za-

padla najmladšia účastníčka, 5-roč-

ná jazdkyňa Nina, súťažili v týchto 

disciplínach: Trail, Barrel Race,  Pole 

Bending, Pleasure, Kovbojské hry 

(Opitý jazdec a Kľúčová dierka).  

Aj keď sa napriek nepriazni poča-

sia musel trochu posunúť začia-

tok programu, tento, ako obvykle, 

mal tiež svojich víťazov. V celko-

vom hodnotení inkasovali výherné 

miesta títo jazdci na týchto koňoch: 

3.miesto – Nina Beláková  (Soňa), 

2.miesto – Benedikta Gabalová 

(Dream), 1.miesto – Rebeka Filan-

dová (Sinuet). 

Súčasťou podujatia, ako už tradične 

býva, bola aj Halušková párty. Ha-

lušky na priamom ohni v 2 kotloch 

varila „starká Binderka“. A že boli 

naozaj chutné, svedčili aj dlhé rady 

záujemcov. Ďalším obohatením 

programu bola prezentácia knihy 

„Noc s gejšou“, talentovaného, mla-

dého spisovateľa, ktorý nosí pseu-

donym Toronto Nara.

Ako zhodnotili účastníci, atmo-

sféra sa im páčila. Na koniec uzav-

rel celé podujatie zakladateľ ran-

ča pán Ondrej Binder, poďakoval 

všetkým, ktorí sa pričinili o jeho 

zdarný priebeh. Všetci, ktorí sa ne-

ponáhľali domov alebo si ešte chce-

li zatancovať, mohli tak učiniť s co-

untry skupinou 4x4 zo Zvolena, 

ktorá vyhrávala od 19 hod. v rešta-

urácii  „U starkej“.  

Daniela Sokolovičová

Memoriál Michala 
Buzalku 

Básnická zbierka Kataríny 

Kissovej je darom lásky nielen 

pre milovníkov nežnej poézie, 

ale aj pre samotnú autorku. 

Svetlo sveta uzrela pod rúškom ta-

jomstva a mala byť prejavom vďaky 

i prekvapením pre našu Katku, kto-

rá vždy viac myslí na túžby a potre-

by iných a je priskromná na to, aby 

uvažovala o plnení vlastných snov. 

Je odzrkadlením jej citov a myšlie-

nok, ale aj schopnosti ,,Vidieť srd-

com“. A to je aj názov zbierky, ktorej 

tajuplný vznik ,,majú na svedomí“ jej 

dve ,,krstné mamy“, pani primátor-

ka Mgr. Nadežda Babiaková a akč-

ná predsedníčka Živeny pani Jola-

na Šamová.  

Dňa 21. augusta 2014 nadišiel deň 

uvítania útlej, ale obsahovo veľmi 

bohatej Katkinej debutovej zbier-

ky do života. Stalo sa tak v koncert-

nej sále Základnej umeleckej školy 

v Banskej Štiavnici za prítomnosti 

spomínaných ,,krstných mám“, ro-

dinných príslušníkov a priateľov, 

ktorí si Katku vážia predovšetkým 

ako dobrého človeka a jej životom 

vyzretú poéziu prijímajú ako dar.

V úvode zaznelo fl autové duo v po-

daní Marušky Kissovej a Aëly Has-

bach. Báseň ,,Ty poézia“ predniesol 

Mgr. Peter Danáš. O Katke, jej ne-

ľahkom, no veľkou  láskou pretka-

nom živote, o jej práci, autorských 

začiatkoch i úspechoch celosloven-

ského rozmeru, sme sa dozvede-

li  z rozhovoru, ktorý s autorkou 

viedla jej kolegyňa, vedúca Mest-

skej knižnice p. Vierka Luptáková. 

Dialógy autenticky podfarbovali  

verše v Katkinom nežnom podaní 

a nádherný hlas jej dcérky Maruš-

ky, ktorá v klavírnom sprievode p. 

riaditeľky ZUŠ Mgr. Irenky Chova-

novej zaspievala pieseň z muzikálu 

Johanka z Arcu ,,Most cez minulosť“ 

a dve ľudové piesne ,,Keď ma moja 

mamka “a ,,Keď pôjdeš popred nás“. 

Talentovaná Maruška je najmlad-

šou zo štyroch detí, ktoré Katka 

vychováva s manželom Ervínom. 

Ale ich rodinka sa kľukatými cesta-

mi osudu rozrástla aj o ďalších čle-

nov. Je úžasné, že si  popri množ-

stve každodennej práce nájde čas 

na písanie. Prezradila nám, že sa s 

obľubou venuje ilustráciám a veľ-

mi rada píše pre deti. Možno práve 

preto bola Katkina knižka uvedená 

do života - písmenkami.

Prekvapenie pre Katku pripravili 

aj priatelia a kolegovia z Autorské-

ho klubu dramatizáciou jej nadča-

sovej, čitateľmi i odbornou poro-

tou ocenenej básne ,,Numerológia 

podľa Pána“, ako aj úprimným po-

etickým blahoprianím Ing. Františ-

ka Majerského. V závere programu 

zaznelo organové Prelúdium D-

dur od J.S.Bacha v majstrovskom 

podaní Irenky Chovanovej. Nád-

herné dojmy umocňovali kvety a 

vyslovené priania, aby k prvej Kat-

kinej zbierke časom pribúdali ďal-

šie láskyplné básne, lebo :

,,Láska sa nevypína, láska sa nena-

dúva, láska iba je. Z príliš tvrdej kôr-

ky chleba nik sa nenaje. V teplej dla-

ni obetný kvas prines na oltár, v piecke 

srdca upeč chlebík, sladký – seba dar, 

potom v tôni toľkých vôní lásku spo-

znáš hneď. Vonia ako bochník chleba, 

chutí ako med.“

Podujatie pripravili: Živena – spo-

lok slovenských žien,Mesto Banská 

Štiavnica a Mestská knižnica v Ban-

skej Štiavnici.

Janka Bernáthová

Vidieť srdcom z pohľadu Katky Kissovej

Uvedenie zbierky básní do života v ZUŠ foto J. Bernáthová 
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Pre Bohuša Melicherčíka je 

tento rok veľmi pestrý  najmä 

vo vytrvalostných športoch. 

16. februára  2014 sa zúčastnil 

Majstrovstiev sveta v zimnom 

triatlone v talianskom Cogne, 

kde obsadil vo veteránskej 

kategórii 7. miesto. 

Kým u nás nebolo snehu, tam stá-

le pripadal. Cyklistická trať bola 

veľmi náročná   na jazdu v čerstvo 

napadnutom snehu. Ďalší sveto-

vý šampionát absolvoval  Bohuš v 

Budapešti  25. marca, ktorá organi-

zovala halové Majstrovstvá sveta a 

svetový  8 km  dlhý bežecký kros, 

ktorý sa bežal v centrálnom parku v 

Budapešti na trávnatej trati s mier-

ny stúpaním. Bohuš  sa v kategórii 

veteránov umiestnil na 13. mieste,  

čo bolo  najlepšie umiestnenie zo 

Slovákov. Naposledy štartoval  16. 

augusta 2014 na Majstrovstvách 

sveta v kros triatlone v Nemeckom 

Zittau, ktoré boli zároveň aj sve-

tovým pohárom americkej Xterre 

triatlon. Jednotlivé dĺžky tratí boli 

predĺžené plávanie 1500 m, hor-

ská cyklistika 37 km  a beh 10 km. 

V porovnaní s Majstrovstvami Slo-

venska v kros triatlone v Banskom 

Studenci, kde bol Bohuš vo vete-

ránskej kategórii druhý  bolo pláva-

nie 1000 m, horský bicykel 25 km a 

beh 8 km. Najťažšou disciplínou  v 

nemeckom Zittau bola horská cyk-

listika s prevýšením  1600 m  strmé 

stúpania,  náročné zjazdy po kore-

ňoch a hlavne medzi veľkými skala-

mi.  Do toho husto pršalo pri teplo-

te 13 stupňov.  Preteky dali preveriť 

zručnosti a kondíciu pretekárov. 

Bohuš sa umiestnil vo veľmi silnej  

konkurencii  zahraničných preteká-

rov z celého sveta na 21.mieste. Na 

štvrtý svetový šampionát sa pripra-

vuje v Banskej Štiavnici a vo Vyso-

kých Tatrách. 6. septembra  2014 

sa uskutočnia v Rakúskom Stu-

bai Majstrovstvá sveta veteránov v 

behu do vrchu. Štart je v nadmor-

skej výške 1500m cieľ v nadmor-

skej výške 2200m. Dĺžka trate je 

7200m. 

Svetové súťaže v zimnom triat-

lone a kros triatlone boli veľmi fi -

nančne náročné na materiálne vy-

bavenie, dopravu, ubytovanie 

štartovné. Preto Bohuš ďakuje pri-

mátorke mesta Banská Štiavnica.  

Mgr. Nadežde  Babiakovej, poslan-

com mestského zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici, Ing. Gallovi  fi r-

me Combin, s.r.o., pánu Adamské-

mu, Ing. Palovičovi za pomoc.

Roman Kuruc 

Bohuslav Melicherčík v príprave na 
tohtoročný 4. svetový šampionát

Bohuš Melicherčík na zimnom triatlone foto J. Jurášek 

Znie to neuveriteľne, no 

skutočnosť to potvrdzuje, že 

v týchto posledných augusto-

vých dňoch ubehlo práve 40 

rokov odvtedy, keď kamaráti 

a pracovníci Rudných baní 

Banská Štiavnica peši prešľa-

pali trasu priesmyk Dukla 

– Banská Bystrica v celkovej 

dĺžke 350 km. 

Členmi družstva diaľkových pocho-

dov boli štyria chodci: Mikuláš Fílus 

(dnes žiaľ už nebohý), Jozef Osvald, 

Ivan Madara, Dušan Horák. „Po-

chod mieru“, ktorý bol jeho ofi ciál-

nym názvom sa uskutočnil v dňoch 

23.- 28.8.1974 na počesť 30. výro-

čia SNP a bol rozdelený do 6 etáp:

I. etapa Dukla – Svidník – Hažlín – 

Bardejov- Gerlachovo 84 km

II. etapa Gerlachovo – Ruská Vola – 

Plaveč – Vyšné Ružbachy 53 km

III. etapa Vyšné Ružbachy – tatran-

ská Kotlina – Tatranská Lomnica – 

Starý Smokovec – 54 km

IV. etapa Starý Smokovec – Štrbské 

Pleso – Štrba – Važec 41 km

V. etapa Važec – Východná – Čerto-

vica – Bystrá 60 km

VI. etapa Bystrá – Podbrezová – Slo-

venská Ľupča – Banská Bystrica 53 

km

Celá trať v dĺžke 350 km bola absol-

vovaná priemernou rýchlosťou 5,6 

km/hod. Dňa 29. augusta sme sa 

zúčastnili samotných osláv 30. vý-

ročia SNP a 30.8. sme rozprávali o 

svojich dojmoch z pochodu v roz-

hlase v relácii Rádiovíkend na ve-

rejnej nahrávke. Vraví sa, že opako-

vanie je matkou múdrosti, a tak si 

štvorica chodcov, v ktorej len Duša-

na Horáka vymenil Stano Leštian-

sky z Plety, prešľapala tú istú trať 

aj o 10 rokov neskôr v roku 1984. 

Prvý pochod bol dobrou prípravou 

na rok 1975, kedy účastníci absol-

vovali v máji trať Banská Štiavnica – 

Praha o celkovej dĺžke 550 km za 9 

dní a pochody ďalšie. Na dni odrie-

kania, potu a nezabudnuteľných zá-

žitkov nám zostalo veľa krásnych a 

veselých spomienok. 

Ivan Madara, účastník

Je tomu už štyridsať rokov!

Majstrovstvá 
SR v streľbe 
V dňoch 23.-24.8.2014 sa 

konali Majstrovstvá Sloven-

skej republiky na strelnici v 

Domaniži. V kategórii kadeti 

a dorastenci sa zúčastnili aj 

strelci zo SŠK Banská Štiav-

nica – Patrik Jány a Štefan 

Šulek ml.

V kategórii kadeti (17 – 18 

roční) v disciplíne 3 x 20 

(kľak, ľah, stoj) vyhral Patrik 

Jány a v disciplíne 60 výstre-

lov v ľahu vyhral tiež Patrik 

Jány, čím obsadil 1.miesto 

v kategórii. V kategórii do-

rastenci v disciplíne 3 x 20 

obsadil Štefan Šulek ml. 3. 

miesto.

Z uvedených výsledkov je vi-

dieť, že v Banskej Štiavnici 

vyrastajú strelci, ktorí patria 

medzi najlepších v Sloven-

skej republike.

Ľubomír Drbohlav, ŠSK BŠ

Výhra štiavnic-
kých šachistov
Na pozvanie maďarského ša-

chového klubu Balassagyar-

mati sa 23.8.2014 uskutoč-

nili dva prípravné zápasy s 

týmto klubom v Maďarsku. 

Obidva zápasy sme odohrali 

v priateľskej atmosfére. Naši 

šachisti zaznamenali jedno-

značné víťazstvá v pomere 

5,5 : 2,5 a  6 : 2. Víťazstvá 

nás príjemne povzbudili pred 

blížiacou sa súťažnou sezó-

nou. Tony Zicho, 

za šachový klub, Ján Majsniar 

Pozvánka
Milí rodičia, máte doma deti 

vo veku od 6 do 11 rokov 

(roč. 2007 až  2003)? Ak áno, 

príďte každý utorok a pia-

tok o 14:30 na ihrisko FK 

Sitno Banská Štiavnica, príď-

te sa s chlapcom (aj dievča-

ťom) a možno sa vám fut-

bal a pohybové hry zapáčia 

a budete mať z nich radosť, 

rozšírite takmer 60 člennú 

základňu nášho klubu! Pozý-

vame najmä tých najmenších 

- rok narodenia 2007-2005. 

Info: Richard Neubauer, mt-

č:0905 613 300.
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Predám RD v blízkosti Dudi- 

niec, super cena, tel.č.: 0948 959 

697

Predám  prerobený  2 – izb.  

tehlový byt  na Križovatke. Cena 

34 tis. €. Tel. 0907 791 861

Predám 3- izbový byt v pôvod- 

nom stave na Drieňovej, ulica 

L.Svobodu 14. Cena 28.500,- €. 

Tel.č.: 0905 178 047

Dám do prenájmu 1 ½ izbový  

byt na Povrazníku. Cena doho-

dou, tel.č.: 0914 148 211 

Predám 2- izbový byt s pekným  

výhľadom na mesto, sídl. Drieňo-

vá, tel.č. 0915 777 765 

Predám veľký, slnečný, zrekon- 

štruovaný 3-izbový byt v OV na 

Drieňovej, Ul. Straku 5 – 2 posch. 

s veľkým balkónom a veľkou piv-

nicou. Ihneď voľný. Len seriózne. 

Cena: dohodou. Tel.č. 0915 297 

645.

Predám 2-izbový byt na Miero- 

vej ulici pod Kalváriou, cena do-

hodou, tel.č.: 0904 259 436

Prenajmem garáž v Banskej  

Štiavnici v časti Križovatka. Tel. 

č. 0948 192 193

Prenajmem zrekonštruované  

alebo nezrekonštruované sklado-

vé, výrobné a obchodné priestory 

od 20 m² v areáli Plety v Banskej 

Štiavnici. Tel.č. 0910 949 501

Predám 1-izbový prerobený  

byt na ulici L.Exnára, cena 15 

900,-€. Volný ihneď, tel.č.: 0948 

195 172

Prenajmem priestory v hostin- 

ci Blarazini, info: 0908 922 057

Taxi nonstop 0940 747 999 

Pôžičky Provident aj nezamest- 

naným, tel.č.: 0907 693 596

Hľadáme na predaj, kúpu ne- 

hnuteľnosti v Dobrých realitách, 

tel.č.: 0948 959 697, 0918 561 

181, e-mail: madar@dobrereali-

ty.sk. 

JAWA, ČZ kúpim tieto staré mo- 

torky, môžu byť aj nepojazdné, ale-

bo len diely. Tel.č.: 0949 505 827 

reality

prácapppppppppp

Prijmeme čašníka, barmana do  

hotela Kerling v B.Štiavnici, ubyto-

vanie zdarma, tel.č.: 0904 456 789 

Prijmem čašníčku a krupierku, ná- 

stup ihneď, tel.č.: 0911 828 427

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 

zásypový kameň a 

dunajský štrk

Tel.: 0911 343 051

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

Z ihriska súpera sa znovu 

vraciame bez bodového zisku.

I. trieda dospelí

4. kolo hralo sa 24.8.2014 OŠK Hod-

ruša Hámre - Sitno Banská Štiavni-

ca 2:0 (1:0). Zostava: Kraják-Binder, 

Číž, Beták (67.Židik M.), Feren-

čík st., Beňadik, Kmeť (85.Žikla), 

Chmelina, Pastier I. (88.Javorský), 

Šovčík, Čík. V druhom zápase po 

sebe nastúpilo naše mužstvo zno-

vu na ihrisku súpera. I zlepšená hra 

mužstva však znovu nestačila na 

zisk čo i len bodu. V zápase sa hral 

bojovný futbal, ale iba priemernej 

úrovne. Veľa gólových šancí sme v 

prvom polčase nevideli a keď i ne-

jaké boli, tak ich zneškodnili obaja 

brankári. Keď sa zdalo, že mužstvá 

pôjdu do kabín za nerozhodného 

stavu, spadol v našej 16-ke domáci 

hráč a rozhodca na prekvapenie od-

pískal pokutový kop, ktorý domá-

ci premenili. Hneď v úvode II. pol-

času sme sa mohli radovať z gólu. V 

54 min. prudkú strelu Číža z pria-

meho kopu z 25m brankár len vyra-

zil iba pred Číka, ktorý však domá-

cu bránu prestrelil. Naše mužstvo s 

v ďalšom priebehu snažilo o vyrov-

nanie, ale sa im to nepodarilo. Boli 

to však domáci, ktorí v 83. min svo-

ju šancu po zaváhaní našej obra-

ny premenili a upravili na koneč-

ný výsledok. 24.8.2014 II.liga MŽ 

U13 skupina JUH. 1. FK Horehron 

Závadka nad Hronom 0 : 1 FK Sit-

no Banská Štiavnica, gól: 46" Ti-

mon Bartoš. Naši mladší hráči opäť 

potvrdili, že ideme správnym sme-

rom. Až na premieňanie vyložených 

šancí odohrali veľmi pekný futbalo-

vý zápas. V závere zápasu vytiahol 

náš gólman Matej Palov pár čarov-

ných zákrokov ako z klobúka kúzel-

níka. 24.8.2014 II.liga SŽ U15 sku-

pina JUH. 1. FK Horehron Závadka 

nad Hronom 6 : 1 FK Sitno Banská 

Štiavnica, gól: 43" Patrik Mišuta. 

Ďalší zápas - naši hráči opäť nebo-

li vyrovnaným súperom, v niekoľ-

kých okamihoch pôsobili naši ob-

rancovia až tragikomicky. Všetky 

herné činnosti sa ale dajú naučiť 

poctivým tréningom a len tadiaľ ve-

die cesta zo súčasnej nelichotivej si-

tuácie. Hlavy hore, pokiaľ nejde o 

život, tak nejde o nič.

Kam za futbalom?

I. trieda dospelí. 5. kolo hrá 

sa30.8.2014 o 16.00 hod. Sitno 

Banská Štiavnica - FK Lovča 

II.liga starších a mladších žiakov

5. kolo hrá sa 30.8.2014 o 10.00 

hod. a 12.00 hod. Sitno Banská 

Štiavnica - MFK Nová Baňa

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Futbalové zaváhanie


