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V ŠN č.26/2014 zo dňa 

14.8.2014 sme čitateľom 

našich novín  priniesli 

rozhovor s riaditeľom siete 

regionálnych nemocníc Svet 

zdravia Ing. Ivanom Mokrým 

a poskytli vám informácie 

o aktuálnom stave našej 

nemocnice. 

Primátorka mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková opätovne zvolala 

dňa 5. septembra 2014 na radni-

ci stretnutie s kompetentnými k 

riešeniu zdravotnej starostlivosti 

v nemocnici v Banskej Štiavnici. 

Prinášame vám rozhovor s 

konateľom Bytovej správy, 

s.r.o., ktorá prevádzkuje krytú 

plaváreň v Banskej Štiavnici 

RNDr. Pavlom Bačíkom. 

Mestská plaváreň v našom mes-

te podľa harmonogramu mala byť 

otvorená už 2.9., žiaľ brány ostali 

pre návštevníkov zatvorené. Môže-

te nám vysvetliť prečo sa tak stalo?

„Bytová správa, s.r.o., zabezpečuje pre-

vádzku  Kúpeľov - plavárne a sauny 

od 13.10.2009. Prevádzka je od tohto 

dátumu otvorená 10 mesiacov v ka-

lendárnom roku. Po čiastočnej rekon-

štrukcii budovy v roku 2009 časť tech-

nológie zostala pôvodná a v súčasnosti 

už vyžadovala výmenu a opravy. Tento 

rok Mesto Banská Štiavnica vyčlenilo 

zo svojho rozpočtu 10 000 € na potreb-

né opravy a rekonštrukcie. Počas pravi-

delnej odstávky sme zabezpečili opravu 

schodíkov pred budovou, vymaľovali sa 

chodby, šatne, sauna. V sprchách bolo 

potrebné natiahnuť nový strop a vyme-

niť časť obkladov. Nový strop bolo po-

trebné zhotoviť aj v miestnosti masé-

ra pri saune. Celkovou rekonštrukciou 

prešla parná sauna, kde sú nové obkla-

dy a strop. V miestnosti ochladzova-

cieho bazéna sa vymenilo šesť dverí za 

nové plastové. Povrch bazénovej vane 

bol vytmelený a nanovo natretý far-

bou. Toto všetko a ešte aj dominanty 

Štiavnice vo vestibule uvidia návštev-

níci, keď nás poctia svojou návštevou. 

Čo ostane skryté pred ich pohľadmi  

je výmena časti rozvodov bazénovej 

vody a nový prietokový a energetic-

ky účinnejší prietokový ohrievač tep-

lej vody. 

Stabilizácia zdravotnej starostlivosti 
v štiavnickej nemocnici 

Nemocnica v Banskej Štiavnici foto Svet zdravia

	3.str.

	3.str.

Špeciálne:

Sobota 13. 9. Sobota 13. 9. o 18:30 hod.o 18:30 hod.
Nedeľa 14. 9. o 18:30 hod.Nedeľa 14. 9. o 18:30 hod.

38 – pocTA 38 – pocTA 

PAvlovi DeMiTroviPAvlovi DeMiTrovi

Pozvánka
Fórum starej Štiavnice vás pozý-

va 12.9.2014 o 14:00 hod. na 

„Znovuzrodenie Jungovho domu....“ 

odhalenie pamätnej tabule ve-

novanej  pamiatke Ing. Mariána 

Lichnera, CSc. a „September s Vla-

dom Oravcom“, vernisáž výstavy  

akad. soch. Vladimíra Oravca 

Program:

1. Hudobná produkcia

2. Privítanie hostí - majiteľom 

objektu 

3. Príhovor majiteľa budovy

4. Príhovor primátorky mesta 

Banskej Štiavnice

5. Odhalenie pamätnej tabule 

venovanej  pamiatke Ing. Mariá-

na Lichnera, CSc.

6. Otvorenie výstavy - príhovor 

Mgr. Viery Göndočovej, pred-

stavenie  akad. soch. Vladimíra 

Oravca  Ivan CelderPlaváreň opäť v prevádzke
Oznam
Oznamujeme našim čitate-

ľom z lokality pod Kalváriou, 

že do predajne SAMA, na Les-

níckej ul. č. 13 sme umiestni-

li schránku Štiavnických no-

vín. Do nej môžete vhadzovať 

svoje podnety, nápady, návr-

hy a riešenia súťaží aj krížo-

viek. Schránka sa bude vybe-

rať každý štvrtok popoludní. 

Ďakujeme! 

Michal Kríž, šéfredaktor ŠN 



2
číslo 30 • 11. september 2014

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

8. 9.

Koordinácia stavebných akcií  

v meste. 

Pracovné rokovanie k fi nanč- 

nému vysporiadaniu bytov.

Riešenie problematiky fi nan- 

covania SPŠ S. Mikovíniho.

Uskutočnilo sa zasadnutie k  

príprave a organizačnému za-

bezpečeniu Salamandrových 

dní. 

9. 9.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia. 

Príprava a organizačné zabez- 

pečenie podujatia Salaman-

drové dni.

Posledná rozlúčka s občanom  

nášho mesta Petrom Polia-

kom.  

10. 9.

Účasť na zahájení medziná- 

rodnej konferencie k dejinám 

baníctva a montánnej archeo-

lógie ARGenti fodina 2014.

Vernisáž výstavy  " Ich veličen-

stvá prichádzajú!" organizova-

nej pri príležitosti 250. výro-

čia návštevy Habsburgovcov v 

Banskej Štiavnici 

11. 9.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Účasť na Slávnostnom šach- 

tágu.

12.9. 

Účasť na Valnom zhromažde- 

ní Slovenskej banskej komory 

so sídlom v Banskej Štiavnici.

Slávnostné zasadnutie Mest- 

ského zastupiteľstva v Ban-

skej Štiavnici spojené s udeľo-

vaním výročných cien mesta.

"Znovuzdorenie Jungovho  

domu..." odhalenie pamätnej 

tabule venovanej pamiatke 

Ing. Mariána Lichnera, CSc. a 

vernisáž výstavy akademické-

ho sochára Vladimíra Oravca.

Účasť na slávnostnom podu- 

jatí venovanému oslavám Dňa 

baníkov, geológov, hutníkov a 

naftárov.

13.9.

Slávnostné prijatie zástupcov  

baníckych združení, spolkov 

a cechov zo Slovenska a zo za-

hraničia spojené s odovzda-

ním vyznamenania občanovi 

Banskej Štiavnice p. Mora-

vitzovi v obradnej sieni budo-

vy Radnice.  

Andrea Benediktyová

Zámer na odpredaj hnuteľ-

ného majetku Mesta Banská 

Štiavnica.

Mesto Banská Štiavnica v sú-

lade s prísl. ust. zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskor-

ších predpisov a čl. III.  Zásad 

hospodárenia a nakladania s 

majetkom  obce a majetkom 

štátu, ktorý bol zverený Mestu 

Banská Štiavnica 

ponúka na priamy odpredaj 

osobné vozidlo kategórie M1 

značky VAZ, Lada Niva, AC 

Kombi, rok výroby 2005, bielej 

farby,  počet miest na sedenie 

4, zdv. obj. val. 1690 m3, výk. 

motora 59,50 kW , prevodovka 

mechanická 5 st.,  palivo ben-

zín,  EK platná do  4.5.2014 , 

TK platná do 20.8.2016, počet 

najazdených km 103 880. 

Najnižšia  predajná cena je 

stanovená na 1500 €. Vozidlo 

sa odpredá priamym preda-

jom tomu záujemcovi, ktorý 

ponúkne najvyššiu cenu.

Informácie + obhliadka: Ms. 

úrad B. Štiavnica 045/6949601, 

0917146330 

Ponuky sa posielajú v uzatvore-

nej obálke na adresu vyhlasova-

teľa : 

Mesto Banská Štiavnica, 

Radničné nám. č. 1, 

969 24 Banská Štiavnica

s viditeľným označením - tex-

tom :  

„Neotvárať – ponuka na kúpu  

„Lada Niva“, 

najneskôr do 24.9.2014.

Ponuka musí obsahovať : meno,  

dát. nar./ IČO, adresu  žiadate-

ľa,  tel. kontakt  a ponúknutú 

cenu.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Ponuka majetku

Takúto tekvicu guľatého 

tvaru o priemere 60 cm sa 

podarilo vypestovať nášmu 

dopisovateľovi pánovi Jánovi 

Novotnému. 

Podľa jeho slov považuje to len 

za čiastočný úspech, pretože v 

čase jej najväčších prírastkov 

koncom augusta došlo k pred-

časnému prísunu živín, a tým 

aj k ukončeniu rastu. Príčinou 

bolo silné mechanické poškode-

nie pripojenia plodu k rastline. 

Kuriozitou bolo, že to spôsobi-

la vlastná plodina, ktorej tlak 

rastlina nevydržala. Blahoželá-

me a prajeme ďalšie pestovateľ-

ské úspechy!

Redakcia ŠN

Ďalší pestovateľský 
úspech

Ján Novotný s rekordnou tekvicou  foto Archív J. Novotného

Pocta našim 
tajchom
Výnimočnej pocty sa dostalo taj-

chom v okolí Banskej Štiavnice 

tým, že dňa 8.9.2014 v televízii 

TA3 začal rozsiahly 11-dielny se-

riál „Slovenská voda“ s ničím iným 

ako práve našimi tajchami. Histo-

rickú genézu ich vzniku a ich jedi-

nečnosť medzi podobnými vodo-

hospodárskymi stavbami vo svete 

zhodnotil najerudovanejší znalec 

tejto problematiky PhDr. RNDr. 

Ján Novák, CSc. o ich význame 

pre naše mesto a zvlášť pre cestov-

ný ruch zhodnotila Mgr. Nadež-

da Babiaková, primátorka nášho 

mesta. O tom, ako sa podieľa Slo-

venský vodohospodársky podnik, 

š.p., Banská Štiavnica na rekon-

štrukcii týchto svetoznámych vo-

dohospodárskych diel zapísaných 

aj na Listine svetového dedičstva 

UNESCO hovoril technicko-pre-

vádzkový riaditeľ tohto podniku 

Ing. Pavel Virág. Unikátne boli aj 

zábery zo Slovenského banského 

múzea ,ale aj letecké pohľady nie-

len na naše tajchy, ale aj na Ban-

skú Štiavnicu.

Michal Kríž

Dieťa v okne 

Dňa 31.7.2014 o 14.40 hod. bolo 

na útvar MsPo oznámené, že v 

okne na Ul. A. Kmeťa pri VÚB 

sedí na parapetnej doske asi roč-

né dieťa. Otvára si okno a naklá-

ňa sa von. Hliadka MsPo po prí-

chode na miesto zistila, že dieťa 

sa nachádza v byte Ľ.Z., ktorá spa-

la vo vedľajšej miestnosti. Dieťa 

bolo hliadkou MsPo z okna zobra-

né,  odovzdané matke a okno  bolo 

následne uzavreté.    

Priestupok  proti verejnému 

poriadku 

Dňa 2.8.2014 o 03.15 hod. bolo 

na útvar MsPo oznámené, že v 

Penzióne na Trojici  dochádza k 

rušeniu nočného pokoja hlasnou 

hudbou. Hliadka MsPo po prí-

chode na miesto zistila, že hlasnú 

hudbu pustila čašníčka z uvedené-

ho penziónu. Priestupok bol rieše-

ný v zmysle priestupkového záko-

na v blokovom konaní.   

Vladimír Kratoš 

náčelník MsPo 
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V tejto súvislosti sme 

sa jej opýtali na výsledky tohto roko-

vania: „Ako primátorka mesta som po-

žiadala o stretnutie riaditeľa nemocni-

ce v Žiari nad Hronom ako aj zástupcov 

Sveta zdravia v nadväznosti na problé-

my týkajúce sa zdravotníckych služieb 

v nemocnici v Banskej Štiavnici. Hlav-

ným bodom tohto stretnutia bolo rie-

šenie personálneho zabezpečenia gy-

nekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo 

väzbe na zachovanie súčasného stavu. 

Ďalej sa riešilo personálne obsadenie 

sestier v nemocnici. Predmetom roko-

vania bolo aj riešenie chirurgickej ambu-

lancie, ako aj posilnenie lekárov interné-

ho oddelenia. Mesto Banská Štiavnica 

aj napriek tomu, že nemá dosah na tie-

to skutočnosti, chce riešiť túto situáciu. 

Obzvlášť mne, ako primátorke mesta, 

záleží na zachovaní týchto služieb, tak 

sme do tohto rokovania vstúpili a mys-

lím si, že sme sa dohodli, aby v meste 

Banská Štiavnica fungovalo stabilné a 

odborne silné gynekologicko-pôrodníc-

ke oddelenie. Zároveň sme spoločne rie-

šili aj prístrojové vybavenie pre Interné 

oddelenie. V týchto rokovaniach budeme 

aj naďalej pokračovať. Nakoľko medzi 

obyvateľmi nášho mesta sa šíria rôzne 

nepravdivé a nedôveryhodné informá-

cie o zatváraní nemocnice, prepúšťaní 

lekárov a zdravotného personálu, riadi-

teľ nemocnice v Žiari nad Hronom ako 

aj zástupcovia siete regionálnych ne-

mocníc Sveta zdravia garantovali, že 

rozsah zdravotnej starostlivosti v Ban-

skej Štiavnici sa meniť ani obmedzovať 

nebude. Oddelenia nemocnice v Banskej 

Štiavnici ostanú v takom rozsahu ako 

doposiaľ.“ O dianí v našej nemocni-

ci vás budeme aj naďalej priebežne 

aktuálne informovať na stránkach 

Štiavnických novín. Za rozhovor po-

ďakoval.  Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

ČriepokČ

„Mierna zima bola dobrá. Keby tak 

teraz zmierňovali už len ceny.“

Ján Petrík

Neskoršie otvorenie pre-

vádzky bolo spôsobené dlhou dodávkou 

poistného ventilu na plynovom kotle, 

ktorý vypovedal poslušnosť tesne pred 

spustením prevádzky a preto sme ne-

mohli ohriať bazénovú vodu.“

Aké služby bude plaváreň poskyto-

vať?

„Prevádzkovateľ bufetu na poslednú 

chvíľu stratil záujem o jeho prevádzku a 

tak, kým nenájdeme nového prevádzko-

vateľa, bude bufet zavretý. Posilňovňa 

a služby masérov zostávajú v prevádz-

ke. Cenník a otváracie hodiny ostávajú 

nezmenené.“

Využívam túto príležitosť a pozý-

vam záujemcov na návštevu našich 

kúpeľov a plavárne. Za rozhovor po-

ďakoval.

Michal Kríž

�1.str.

Otváracie hodiny:  

Sauna Bazén

Pondelok zatvorené zatvorené

Utorok 14.00-19.00 muži 19.00-20.00 zmiešaná 11.00-20.30 

Streda 14.00-19.00 ženy 19.00-20.00 zmiešaná 13.00-20.30 

Štvrtok 14.00-20.00 muži - - 13.00-20.30 

Piatok 14.00-20.00 ženy - - 13.00-20.30 

Sobota 14.00-18.00 muži 18.00-20.00 zmiešaná 14.00-20.00 

Nedeľa 14.00-20.00 zmiešaná - - 14.00-20.00 

Plaváreň opäť v prevádzke

Nové maľby vo vestibule plavárne  foto M. Kríž

Pozvánka  

6. Stretnutie priaznivcov Klubu 

slovenských turistov Dr. Téryho 

v B.Štiavnici

Program: 

Piatok 19.9.2014

15,00 hod. - Sitno fi lagória: Od-

halenie pamätnej tabule k 140. 

výročiu turistického značkovania 

na území Slovenska                

Sobota 20.9.2014

8,00 – 9,00 hod. - IC  Nám. sv. 

Trojice Banská Štiavnica: Regis-

trácia účastníkov (účastnícky po-

platok 2€).

9,15 – 9,45 hod. - Slávnost-

né otvorenie podujatia. Odchod 

účastníkov po jednotlivých tra-

sách. (Tanád, Veterné sedlo, Hor-

ná Roveň)                                  

13,30 hod. - Horná Roveň: Ofi ci-

álny program a odovzdanie štafe-

ty zástupcovi 

7. stretnutia priaznivcov KST. 

Občerstvenie

Nedeľa 21.9.2014 – individuál-

ny program:

9,00 – 11,00 hod. - IC Nám. sv. 

Trojice v Banskej  Štiavnici: Pre-

hliadka Banskej Štiavnice so 

sprievodcom.    

9,00 – 15,00 hod. - Slovenské 

banské múzeum v Banskej Štiav-

nici: Prehliadka vybraných expo-

zícií.

Štiavnický betlehem – Prehliadka 

najväčšieho pohyblivého betlehe-

mu na Slovensku. Bližšie info: Ing. 

Róbert Melcer, 0907 522  840

KST Dr. Téryho  

Stabilizácia zdravotnej starostlivosti 
v štiavnickej nemocnici 

V sobotu (okrem sviatkov) sú otvore-

né v Banskej Štiavnici tieto lekárne:   

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13                      

08.00 - 11.00

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané  striedavo  v  týždenných 

intervaloch  v lekárňach v Banskej 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30  -  10.30 hod.  

Rozpis služieb v mesiaci september 

– október 2014

08.09.- 14.09.2014 37.týždeň – 

Lekáreň Mima 

15.09.- 21.09.2014 38.týždeň – 

Lekáreň Ametyst

22.09.- 28.09.2014 39.týždeň – 

Lekáreň Dr. Max 1

29.09.- 05.10.2014 40.týždeň – 

Lekáreň Dr. Max 2 (BS)

06.10.- 12.10.2014 41.týždeň – 

Lekáreň Helios

13.10.- 19.10.2014 42.týždeň – 

Lekáreň Mima

20.10.- 26.10.2014 43.týždeň – 

Lekáreň Ametyst

27.10.- 02.11.2014 44.týždeň – 

Lekáreń Dr. Max 1

RNDr. Anna Florovičová

Poskytovanie lekárskej služby pr-

vej pomoci - zubná pohotovosť:

Nemocnice a polikliniky, a.s., Bratská 

17, 969 01 Banská Štiavnica, tel.č.: 

045/694 22 28

Poskytovanie veterinárnych slu-

žieb: 

MVDr. Stanislav Ďurkan

Veterinárna ambulancia - liečba, pre-

vencia a operácie rôznych druhov 

ochorení u malých zvierat, najmä 

psov a mačiek. 

Šoltesovej 1, 96901 Banská Štiavni-

ca, e-mail: sdurkan@pobox.sk, mobil: 

0905 922 277

MVDr. Miroslav Kováč

Veterinárna ambulancia - ošetrova-

nie domácich i exotických zvierat, 

očkovanie, predpis liekov.

L. Svobodu 24, 96901 Banská Štiav-

nica, tel.č.: 045/691 14 07, mobil: 

0903 535 020.

Pohotovostné lekárenské služby
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Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala na 27.8.2014 

rokovanie MsZ.

Neprítomní: Ing. Slavomír Palovič, 

Ing. arch. Peter Mravec

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Ban-

skej Štiavnici s dátumom 27. august 

2014, s vypustením z programu ro-

kovania bodu č. 8 Komunitný plán 

mesta Banská Štiavnica. 

A. Plnenie rozpočtu  mesta pod-

ľa platnej rozpočtovej klasifi kácie k 

30.6.2014 nasledovne:

1. Bežný rozpočet

- príjmy 2 907 779,31 €

- výdavky 1 709 115,82 €

2. Kapitálový rozpočet

- príjmy 873 477,00 €

- výdavky 190 067,31 €

3. Školy a školské zariadenia:

- príjmy 61 925,64 €

- výdavky 1 120 454,65 €

4. Príjmy spolu 3 843 181,95 €

5. Výdavky spolu  3 019 637,78 €

Rozdiel (prebytok) 823 544,17 €

6. Finančné operácie

- príjmy 205 862,92 €

- výdavky 85 492,25 €

B. Monitorovaciu správu programo-

vého rozpočtu Mesta Banská Štiav-

nica k 30.6.2014

- rozbor hospodárenia TS, m. p. 

Banská Štiavnica k 30. 06. 2014 na-

sledovne: 

- v nákladoch:  397.843  €

- výnosoch:  384.432  €

- hospodársky výsledok - 13.411  €  

- návrh na zmenu rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica č. 1 v zmysle záko-

na č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a  doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov 

rozpočtovými opatreniami

- výročnú správu ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2013 na-

sledovne: 

1. Súvahu konsolidovaného celku k 

31.12.2013: 

- Aktíva 69 319 835,88 €

- Pasíva 69 319 835,88 €

2. Výkaz ziskov a strát konsolidova-

ného celku k 31.12.2013:

- Náklady 9 001 258,95 €

- Výnosy 8 828 961,39 €

- Hospodársky výsledok za celok - 

172 297,56 €

- program odpadového hospodár-

stva mesta Banská Štiavnica na 

roky 2011 – 2015

- Štatút týždenníka Štiavnické no-

viny

- návrh zápisu do kroniky mesta 

Banská Štiavnica za rok 2013

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznsení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici, konaného dňa 

29. júla 2014

- správu o kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra Mesta Banská 

Štiavnica za 1. polrok  2014

- návrh na zmenu personálneho 

obsadenia Mestského hasičské-

ho zboru a zmena názvu na zákla-

de zákona NR SR č.37/2014Z. z.  na 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta 

Banská Štiavnica 

- zaradenie Mesta Banská Štiavni-

ca do MAS Zlatá cesta pre prístup 

CLLD a LEADER v programovom 

období  2014 -2020

Informatívne správy:

- informatívnu správu o príprave 

Salamandrových dní 2014

- informatívnu správu o konaní mi-

moriadneho Valného zhromažde-

nia spoločnosti Nemocnica Banská 

Štiavnica, a. s.

- informatívnu správu z Valného 

zhromaždenia spoločnosti Joerge-

sov dom a.s.

Voľba člena redakčnej rady VIO 

TV 

MsZ  A. Odvoláva Petra Ivašku, po-

slanca MsZ z postu člena redakčnej 

rady VIO TV, na základe jeho vzda-

nia sa členstva.  B. Volí Ing. Slavo-

míra Paloviča, poslanca MsZ za čle-

na redakčnej rady VIO TV

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

a. Prevod nehnuteľností na Ulici kri-

žovatka v Banskej Štiavnici, pozem-

ky parcela C KN 1956/2, 1958/2, 

žiadateľ MCNET.SK, s.r.o. 

b. Zámer na prevod nehnuteľnosti 

na Ulici J. Horáka v Banskej Štiavni-

ci, pozemkov parcela 1308,1309/1 

a 1309/2 ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa, žiadateľ RNDr. Vero-

nika Špaková

c. Zámer na prevod nehnuteľnos-

ti na Ulici horná ružová v Banskej 

Štiavnici, pozemkov parcela C KN 

5855/2, žiadateľ Dušan Kavický s 

manželkou ako prípad hodný  oso-

bitného zreteľa

d. Zámer na prevod nehnuteľnosti 

na Ul. lesnícka v Banskej Štiavnici, 

pozemky parcela 4684/5, 4685/7 a 

4682, žiadateľ Ing. Eliška Skarbová 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa

e. Návrh na vyhlásenie obchodnej 

verejnej súťaže na odpredaj pozem-

kov parc. č. C KN 5269/23 a C KN 

5269/24

Po interpeláciách a dopytoch po-

slancov primátorka mesta rokova-

nie MsZ ukončila. 

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

ŠN

Z augustového rokovania MsZ

Mesto Banská Štiavnica zverej-

ňuje v zmysle §9a ods. 1 písm. a) 

a ods. 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších 

právnych predpisov.

Zámer predaja majetku Mesta Ban-

ská Štiavnica č. 3/2014 na základe 

obchodnej verejnej súťaže.

Predmet prevodu:

a) pozemok  parc. č. C KN 5269/23, 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha   a 

nádvorie, s povinnosťou dodržania 

účelového využitia predmetného po-

zemku v súlade s ÚPD Mesta Banská 

Štiavnica na výstavbu  garáže  

b) pozemok parc. č. C KN 5269/24, 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a 

nádvorie s povinnosťou dodržania 

účelového využitia predmetného po-

zemku v súlade s ÚPD Mesta Banská 

Štiavnica na výstavbu  garáže  

Popis nehnuteľností – pozemky sa 

nachádzajú v lokalite sídliska Drie-

ňová v Banskej Štiavnici v blízkosti 

zástavby individuálnych garáží.  

Nehnuteľnosti sú vedené v KN 

Okresného úradu Banská Štiavni-

ca, Katastrálny odbor na LV č. 1 pre 

okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica

Minimálna požadovaná cena, za kto-

rú sa nehnuteľnosti ponúkajú  na 

predaj, je určená nasledovne:

- pozemok  parc. č. C KN 5269/23, 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha a 

nádvorie, za cenu vo výške 500,00 

€, čo je cena vyššia ako cena  určená 

podľa osobitného predpisu Znalec-

kým posudkom č. 70/2014 zo dňa 

23.07.2014 vypracovaným Ing.  Igo-

rom Mičkom – znalcom zapísaným v 

zozname znalcov, tlmočníkov a pre-

kladateľov MS SR pre odbor  a odvet-

vie odhad hodnoty nehnuteľností, 

ev. č. znalca 912288, metódou polo-

hovej diferenciácie. 

- pozemok   parc. č. C KN 5269/24, 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha  

a nádvorie za cenu vo výške 500,00 

€, čo je cena vyššia ako cena  určená 

podľa  osobitného predpisu Znalec-

kým posudkom č. 70/2014 zo dňa 

23.07.2014 vypracovaným Ing.  Igo-

rom Mičkom – znalcom zapísaným v 

zozname znalcov, tlmočníkov a pre-

kladateľov MS SR pre odbor  a odvet-

vie odhad hodnoty nehnuteľností, 

ev. č. znalca 912288, metódou polo-

hovej diferenciácie. 

Zámer predaja majetku Mesta Ban-

ská Štiavnica bol schválený v zmys-

le §9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 Záko-

na č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších právnych predpisov 

a Uznesením MsZ č. 97/2014 zo dňa 

27.08.2014.

Ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 1. októbra 2014 o 14.00 

hod. .

Návrhy do obchodnej verejnej súťa-

že sa posielajú poštou alebo doručujú 

osobne v uzatvorenej obálke do po-

dateľne Mestského úradu na adresu 

vyhlasovateľa : 

Mesto Banská Štiavnica, Radničné 

nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica

s viditeľným označením - textom : 

„Neotvárať - návrh na odkúpenie pozem-

ku parc.  č.  C KN 5269/23 o výmere 

21 m2, zastavaná plocha a nádvorie “

alebo „Neotvárať - návrh na odkúpenie 

pozemku parc.  č.  C KN 5269/24 o výme-

re 21m2, zastavaná plocha a nádvorie“

V prípade záujmu bližšie informácie 

k organizácii, zámeru a spôsobu pre-

daja majetku Mesta Banská Štiavni-

ca môžete získať na webovej stránke 

Mesta Banská Štiavnica www.ban-

skastiavnica.sk, na  t. č. 045/69 496 

41, na e-mailovej adrese jana.kollaro-

va@banskastiavnica.sk alebo osobne 

na oddelení PaSM na Mestskom úra-

de Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátor mesta 

Zámer predaja majetku mesta Banská Štiavnica
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Dňa 2. septembra 2014 za 

účasti predstaviteľov mesta 

na zrekonštruovanej budove 

synagógy v Banskej Štiavnici 

odhalili pamätnú tabuľu, ktorá 

tam mala byť už 65 rokov.

Takmer 900-tisíc eur vlastných 

prostriedkov súkromného majiteľa 

stála komplexná rekonštrukcia bu-

dovy národnej kultúrnej pamiatky, 

ktorá trvala štrnásť mesiacov. 

Výrazne narušená statika, deštruk-

cia časti steny a klenby hlavnej lode 

motivovali majiteľov Pivovaru ERB 

v Banskej Štiavnici kúpiť a zreno-

vovať objekt synagógy, ktorý ohro-

zoval budovu pivovaru a okolité ro-

dinné domy. 

Symbolickým zavŕšením nároč-

nej rekonštrukcie sa stalo odhale-

nie pamätnej dosky s textom in-

formujúcim, že v tejto budove v 

rokoch 1892-1949 sídlila židovská 

synagóga. Jej umiestnenie na fasá-

du objektu bolo jednou z podmie-

nok Ústredného zväzu židovských 

náboženských obcí na Slovensku 

pri predaji synagógy mestu Ban-

ská Štiavnica v roku 1949. Druhou 

podmienkou bolo, že budova ne-

smie byť používaná na nedôstojné 

ciele (zábavná miestnosť, krčma a 

pod. – cit. zmluvy z roku 1949).

V súčasnosti budova slúži rozšíre-

ným aktivitám pivovaru – sídli v 

nej riaditeľstvo a časť technológie, 

ktorej umiestnenie do historických 

priestorov prebehlo za splnenia 

prísnych podmienok pamiatkové-

ho úradu, úradov verejného zdra-

votníctva a životného prostredia, 

požiarnikov aj inšpektorátu bez-

pečnosti práce. Zariadenia sú ľahko 

demontovateľné a na stavbu nema-

jú negatívny vplyv. 

Pôvodnou víziou majiteľov budo-

vy bolo ponechať technológiu v bu-

dove synagógy len do konca roku 

2019. Potom zamýšľali objekt vy-

užívať ako divadelnú sálu a galé-

riu výtvarného umenia. Od tohto 

zámeru však zrejme budú musieť 

upustiť: Z konzultácií s rabínom 

bratislavskej židovskej obce Baru-

chom Myersom totiž vyplynulo, 

že takéto využitie objektu synagó-

gy by bolo v rozpore s druhou pod-

mienkou kúpno-predajnej zmluvy 

z roku 1949.

Alica Hrnčiríková, pivovar Erb

Synagóga v Banskej Štiavnici ožila

Odhalenie pamätnej tabule na židovskej synagóge foto M. Kríž

Tri budovy ZŠ Jozefa Horáka 

prešli  rozsiahlou rekon-

štrukciou v rokoch 2009 až 

2011. V tomto období sa žiaľ 

nepodarilo dostať do plánu 

rekonštrukciu budovy 1. až 4. 

ročníka, kde je umiestnených 

9 tried s cca. 200 žiakmi.

Mesto Banská Štiavnica spolu s 

vedením školy vypracovalo v roku 

2013 plán opravy strechy budovy 

a zateplenia fasády. Za výdatnej 

podpory spolupracujúcich fi riem 

bol vypracovaný harmonogram 

výmeny strechy budovy. Násled-

ne bola zaslaná žiadosť o fi nančnú 

podporu na Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu prostred-

níctvom Odboru školstva ObÚ v 

Banskej Bystrici. Na túto opravu 

získalo Mesto Banská Štiavnica fi -

nančné prostriedky z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a špor-

tu SR, konkrétne z fi nancovania 

regionálneho školstva časť havá-

rie – bežné výdavky. Jednalo sa o 

čiastku 80.000,- €. Celková rekon-

štrukcia strechy stála 88.074,68, 

rozdiel bol hradený z bežných vý-

davkov Mesta Banská Štiavnica. 

Následne začiatkom roku 2014 

bola podaná Mestom Banská 

Štiavnica žiadosť o kapitálové vý-

davky z rovnakého zdroja fi nan-

covania. Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR po-

skytlo Mestu Banská Štiavnica ka-

pitálové výdavky na zateplenie fa-

sády budovy v sume 54.077,- € Na 

základe zmluvy o dielo zabezpe-

čovala stavené práce fi rma Com-

bin Banská Štiavnica s.r.o. v celko-

vom náklade 55.749,16 €. Rozdiel 

bol zabezpečený vo fi nancovaní z 

vlastných príjmov školy – 1.000,-€ 

a z fi nančných prostriedkov Mes-

ta Banská Štiavnica zostávajúca 

suma.

Uvedenou realizáciu sa dosiahla 

celková obnova pavilóna ZŠ J. Ho-

ráka budovy 1. až 4. ročníka v cel-

kovom fi nančnom objeme cca. 143 

823,- €, za minimálnej fi nančnej 

spoluúčasti Mesta Banská Štiav-

nica. 

Touto cestou sa chcem v mene svo-

jom, žiakov a ich rodičov  poďako-

vať zainteresovaným na uvedenej 

rekonštrukcii. Hlavne však pri-

mátorke mesta Banská Štiavnica 

za presadenie žiadosti na Minis-

terstve, školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, fi rme Combin Banská 

Štiavnica s.r.o. za odbornú pomoc, 

kvalitné a rýchle vykonanie prác.

Ján Maruniak

Ďalšia etapa rekonštrukcie školy

Kam v BŠ 
a okolí?

10.-14.9. Salamandrové dni  

2014.

Výstava: Ich veličenstvá prichá-

dzajú...

Berggericht, výstava potrvá do 

12.10.

12.-13.9.  Haraburdy. 

...alebo bazár nepotrebných vecí. 

Nádvorie Kammerhofu, 10:00 – 

16:00 

12.9. DOD v Štátnom ústred-

nom banskom archíve. ŠUBA, 

9:00 – 18:00.

12.9. Burza minerálov. 

SPŠ S. Mikovíniho, pia: 14:00-

19:00, so: 9:00-16:00.

12.9. Salamander edition: 

Deep in the heArt.  

Art Cafe, 21:00.

12.9. Koncert: IMT SMILE.

Amfi teáter, 18:00. 

Predpredaj: ticketportal.sk. 

12.9. Salamander party.

Pražovňa, 20:00.

13.9. Ekumenické stretnutie a 

bohoslužba.

Farský kostol, 10:30. 

13.9. Koncert: Lamačské chvály 

na Kalvárii. 

Sv. omša v Dolnom kostole 

17:00, koncert 18:00. 

13.9. Pečené prasiatko na Terase 

u Blaškov.

Hrá country skupina Pacipacifi k.

Počúvadlianske jazero, od 18:00. 

13.9. Kubánska noc v Art Cafe.

DJ Cubans, tradičná kubánska 

kuchyňa, cigary.

Art Cafe, 21:00, vstup 3 €.

14.9. Kalvárska púť a vysluho-

vanie sviatosti birmovania. 

Kalvária, 11:00 

14.-21.9. Maliarske sympózium 

Banská Štiavnica.

Výstava diel 20.9. Nám. sv. Troji-

ce, 14:00-17:00. 

18.9. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom: Jana Juráňová.

Antikvariátik, 18:00

19.9. Večer vín.

Cosmopolitan-vežička, 19:00, 

10 € 

19.9. Odhalenie pamätnej tabu-

le na Sitne, k 140. výročiu znače-

nia prvého turistického chodní-

ka, 15:00. 

20.9. Celoslovenské stretnutie 

priaznivcov KST, 6. roč.

Zraz: Nám. sv. Trojice do 9:00. 

20.9. Turci idú!

Festival histórie, šermu a zábavy. 

Kalvária

Región Banská Štiavnica
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Čestné uznanie
SZZ – Základná organizácia bola 

ocenená Čestným uznaním Repub-

likovým výborom II. stupňa za roz-

voj a svedomitú prácu v záhrad-

kárskej oblasti. Poďakovanie patrí 

všetkým záhradkárom, ktorí sa po-

dieľali na rozvoji základnej organi-

zácie na Štefultove. Uznanie patrí 

aj členom, ktorí sa aktívne aj osob-

ne snažili podieľať na aktivitách ZO 

Štefultov. Čestné uznanie II. stup-

ňa Slovenského zväzu – Repub-

likového výboru patrí medzi naj-

významnejšie ocenenie na celom 

Slovensku. Základná organizácia 

Štefultov ďakuje všetkým členom 

za aktivitu a rozširovanie našej zá-

hradkárskej organizácie. Veď ako 

sa hovorí: "Človek, ktorý má srdce, má 

rád prírodu" a naši členovia záhrad-

kári to dokazujú nielen slovami, ale 

aj skutkami a činnosťou a rozvojom 

záhradkárskej oblasti. Ďakujeme. 

Výbor SZZ ZO v Štefultove

Geodeti z SPŠ Samuela Miko-

víniho na Jesennej univerzite 

architektúry 2014.

V dňoch 31. augusta  až 7. septem-

bra sa vybraní študenti odboru Ge-

odézia, kartografi a a kataster zo 

SPŠ Samuela Mikovíniho  zúčastni-

li 6. ročníka študentského worksho-

pu Jesenná univerzita architektúry 

2014 (JUA 2014) v  Banskej Štiav-

nici. Workshop pravidelne organizu-

je Fakulta architektúry STU v Brati-

slave.  JUA 2014 bola zameraná na 

sakrálne pamiatky v krajine, ich spo-

znávanie, štúdium a dokumentáciu. 

Srdcom a dušou celého podujatia bol 

už tradične tandem Ing. arch. Kata-

rína Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. 

Pavel Gregor, PhD. Cieľom worksho-

pu bola nielen dokumentácia pamia-

tok, ale aj vytvorenie spolupráce me-

dzi študentmi vysokých a stredných 

škôl. Našu školu zanietene  reprezen-

tovali geodeti z 3. ročníka: Alena Laš-

šáková, Martin Schneider, Ľudo Cho-

vanec a Leonard Chalama.

Cieľom workshopu bolo zdokumen-

tovať kaplnky: sv. Jána Nepomuc-

kého v Banskej Belej, sv. Jána Ne-

pomuckého vo Sv. Antone, sv. Jána 

Nepomuckého pri Kostole sv. Ka-

taríny v B. Štiavnici. Ďalej kostolík 

sv. Ondreja v Štefultove a kamenné 

plastiky v lokalite Hájik a na Ul. A. 

Pécha.  Študenti SPŠ S. Mikovíniho 

pracovali v dvoch tímoch. Prvý tím 

pod odborným vedením Ing. Dali-

bora Kostru geodeticky zameral ka-

plnku vo Sv. Antone. Druhý tím pod 

odborným vedením Ing. Ondreja Tr-

hana zo Stav. fakulty STU metódami 

fotogrametrie zdokumentoval kapln-

ky v Banskej Belej a vo Sv. Antone.

Atmosféru podujatia sprevádza-

lo nefalšované nadšenie a zaniete-

nosť účastníkov, ktoré popri vyso-

kom pracovnom nasadení vytvorilo 

priestor pre vznik srdečných priateľ-

ských vzťahov na pozadí odbornej 

spolupráce architektov, záhradných 

architektov, geodetov, historikov a 

teoretikov umenia a krajinných eko-

lógov. Súčasťou workshopu boli aj za-

ujímavé večerné prednášky odbor-

níkov venujúcich sa problematike 

ochrany pamiatok a sakrálnej archi-

tektúry. Záujem a oduševnenie na-

šich študentov prekonalo očakáva-

nia nielen organizačného tímu, ale aj 

študentov samotných. V cieľovej ro-

vinke podujatia, kedy každá minúta 

mala cenu zlata sa vyburcovali priam 

k nadľudským výkonom. Zaspávajúc 

s prvými slnečnými lúčmi sobotného 

rána odovzdali výsledky svojej práce 

na úrovni profesionálov. Práce účast-

níkov boli odprezentované verejnosti 

na vernisáži v sobotu 6. septembra o 

19. hodine v detašovanom pracovis-

ku FA STU na Radničnom námestí. 

Na záver ostáva už len poďakovať 

Ing. arch. Kataríne Voškovej PhD. 

a Prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, 

PhD., celému organizačnému tímu a 

všetkým účastníkom za príjemne a 

zmysluplne strávený týždeň. Dovide-

nia o rok na JUA 2015.

Beata Chrienová

Študenti z SPŠ Samuela Mikovíniho

Študenti a pedagógovia zo SPŠ S.Mikovíniho foto archív SPŠ SM

Banskoštiavnická fi rma Sittrans, 

s.r.o., na parkovisku pod Novým 

zámkom.

Za pekného slnečného dňa 

5.septembra 2014 na parkovis-

ku pod Novým zámkom sa pre-

zentovala banskoštiavnická fi rma 

Sittrans, s.r.o., so sídlom v Banskej 

Štiavnici. Návštevníci mali možnosť 

po celý deň si prezerať lesnú špeci-

álnu techniku, kosačky, píly  rôz-

neho typu. Na prezentácii lesných 

špeciálov sa zúčastnila aj primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

a poslanec MsZ Ing. Marian Zim-

mermann. Najviac sa tešili detičky, 

ktoré si vyskúšali posedenie na mo-

torových kosačkách. O občerstve-

nie sa postarala fi rma Albina Koo-

renhof. Výborné kačacie stehná s 

oblohou, domáce klobásky ponú-

kala fi rma z Tekovských Lužian. Pri 

tomto všetkom vyhrávala vynika-

júca kapela.

Myšlienka na výrobu lesných špeci-

álov vznikla po viac ako 12 ročnom 

prevádzkovaní servisu lesnej tech-

niky a bola odozvou na požiadavky 

zákazníkov, ktorí požadovali stroj 

s dlhou životnosťou, ľahko servi-

sovateľný a s parametrami zrovna-

teľnými so svetovou špičkou. Vývoj 

a výrobu sme umiestnili v Banskej 

Štiavnici, ktorá je sídlom dvoch les-

níckych škôl a kde bola založená 

jedna z prvých lesníckych akadémii 

na svete. O rozhovor som požiadal 

pána Juraja Blahúta, majiteľa fi rmy 

Sittrans, s.r.o., ktorý stroj navrhol 

a zostrojil. Predstavte podrobnej-

šie vašu fi rmu čitateľom Štiavnic-

kých novín.

„Naša fi rma sa pretransformovala zo 

servisu lesnej techniky na výrobu špeci-

álneho lesného traktora, ktorý je tech-

nicky a kvalitou na špičkovej úrovni, ale 

popri tom v primeranej cene, a tak sa 

stáva veľmi žiadúcim na trhu. Lesný 

traktor je určený hlavne pre stredoeu-

rópsky trh. To znamená, že fi rma bude 

mať obchodné zastúpenie vo viacerých 

štátoch EU. V budúcnosti po upokojení  

situácie na východe máme záujem ex-

pandovať aj na ruský trh.“    

Nezamestnanosť v našom meste je 

téma každodenná. Preto je poteši-

teľné, že asi vzniknú nové pracov-

né miesta.

Koľko máte vo vašej fi rme zamest-

nancov?

„Naša fi rma má momentálne 8 za-

mestnancov a v budúcnosti plánujeme 

ich počet zvýšiť.“ Za rozhovor poďa-

koval.

Vladimír Poprac

Prezentácia lesných špeciálov

Lesný traktor na parkovisku pod Novým zámkom  foto M. Kríž

Vtip 
Svieti krásne mesiac: Z krčmy 

vyjde Náco s Tónom, zbadajú me-

siac a začnú sa dohadovať. Náco 

tvrdí, že mesiac je zelený, Tóno 

zasa, že je modrý. Vtom pri nich 

zastane Vendo už tiež pod parou: 

„Ty, Vendo, povec, je ten mesiac zele-

ný alebo modrý?“

„ A kerý? Ten lavý, či ten pravý?“

Z knihy Náckove špásy...
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v BŠ oznamuje svo-

jim členom a priaznivcom, že jesen-

né prechádzka prírodou sa usku-

toční dňa 17. septembra 2014. 

odchod autobusom z križovatky o 

8,10 hod. Prejdeme sa krásnymi zá-

kutiami Klingera a jeho okolia. His-

tóriu tamojších šácht nám priblíži 

ostrieľaný Jozef Osvald. 

Ivan Madara  

Poďakovanie
Slovenský zväz záhradkárov – ZO 

Štefultov ďakuje za vysokú účasť 

na letnom reze, ktorý sa uskutoč-

nil dňa 2.8.2014 na Štefultove u 

rod. Blaškovičovcov, ktorým záro-

veň ďakujeme, za to, že sa mohla 

uskutočniť ukážka letného rezu v 

ich sade. Zároveň ďakujeme p. Bo-

hušovi Mojžišovi, ktorý pod odbor-

ným výkladom ukázal ako sa majú 

rezať stromky v letnom období, aby 

sa predišlo zbytočnému poškode-

niu budúcej úrody. Ďalej ďakujeme 

rod. Blaškovičovej za príjemné po-

sedenie a občerstvenie. 

SZZ ZO v Štefultove

Dnes sa chlapci zúčastnili Mini 

Champions Liga 2014 vo Zvolene 

v zložení Šimon Hikl, Denis Glé-

zl, Ado Šimo, Lukáš Weis, Jus-

tin Jančík, Martin Neubauer, Ju-

raj Jurica, Adam Binder a Martin 

Parilla, kde aj bez opôr tímu Va-

lovič (chorý), Bartoš (nechcelo sa 

mu) dokázali postúpiť z kvalitne 

obsadeného turnaja do krajské-

ho kola. 

Po prvom zápase, kde sme vysoko 

prehrali s tímom Žiaru nad Hro-

nom chlapci potvrdili kvalitu proti 

Víglašu Pstruši, ktorú jednoznač-

ne zdolali. Prišiel zápas s prvoligo-

vým Zvolenom, kde sme zase ťa-

hali za kratší koniec. V zápase o 

postup s Lučencom sa naši chlap-

ci opäť "vyhecovali" ku skvelému 

výkonu, kde nás podržal skvelými 

zákrokmi Aďo Šimo a zaslúžene 

postúpili do ďalších bojov. Najlep-

ší strelci nášho tímu: Parilla 3 góly, 

Binder 3 góly, 

ale poďako-

vanie pat-

rí všetkým 

c h l a p c o m . 

Podrobné vý-

sledky zverej-

ním po obdr-

žaní zápisu o 

turnaji. 

Richard 

Neubauer

Mini Champions Liga 2014

Oslava víťazstva v zápase o postup  

foto archív autora

Skvalitniť výchovno-vzde-

lávací proces, uskutočniť 

prestavbu vzdelávania na 

strednej odbornej škole s 

využitím inovatívnych metód 

a foriem vzdelávania je cieľom 

pedagogických zamestnancov 

Strednej odbornej školy 

služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici, ktorí sa zapojili do 

projektu s názvom Inováciou 

ku kvalitnejšiemu vzdelá-

vaniu.

Poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku (NFP) je 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky v zastúpení – Agen-

túra Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky pre štruktu-

rálne fondy EÚ. 

NFP je poskytnutý z Operač-

ného programu - Vzdeláva-

nie a je spolufinancovaný Eu-

rópskym sociálnym fondom a 

Štátnym rozpočtom SR.

Prijímateľom NFP je Stredná 

odborná škola služieb a les-

níctva, Kolpašská 9 v Banskej 

Štiavnici. Projekt začali ešte 

jej dve bývalé organizačné 

zložky z ktorých škola vznikla: 

Stredná odborná škola obcho-

du a služieb a Stredná odborná 

škola Ľudovíta Greinera .

Celkové oprávnené výdavky 

na realizáciu aktivít projektu 

predstavujú  sumu 371 939,47 

€ . Cieľovú skupinu projektu 

predstavuje 350 žiakov a 45 

pedagogických zamestnancov 

SOŠ služieb a lesníctva a jeho 

doba trvania je 18 mesiacov.

Projekt má dva špecifické cie-

le. Prvým je inovácia obsahu 

a metód vzdelávania vytvore-

ním  učebných textov, cvičeb-

níc, metodických príručiek, 

videonahrávok  a hlavne elek-

tronického učebného mate-

riálu v podobe prezentácií a 

interaktívnych testov. Celko-

vo pedagógovia vytvoria 2214   

strán  učebných textov, 114 

strán metodických príručiek,, 

862 prezentácií v programe 

PowerPoint, 1953  interaktív-

nych testov a 58 videonahrá-

vok. Inovované učebné mate-

riály spolu s premenou učební, 

ktoré budú z NFP  projektu vo 

výške vybavené modernými 

didaktickými prostriedkami a 

zariadením školy, budú pomá-

hať lepšie pripravovať absol-

ventov školy pre potreby trhu 

práce vo vedomostnej spoloč-

nosti.

Druhým cieľom je orientácia 

na ďalšie vzdelávanie a osob-

nostný rozvoj pedagogických 

zamestnancov školy prostred-

níctvom ktorých získajú nové 

znalosti a odborné kompeten-

cie, pomocou ktorých budú  

môcť premieňať tradičnú ško-

lu na školu moderného typu. 

Pod dohľadom odborných ga-

rantov sa budú školiť a pripra-

vovať, aby boli schopní praco-

vať s modernou vyučovacou 

technikou, vybranými softvér-

mi a s vytvorenými učebnými 

pomôckami. Veľkým prínosom 

budú určite školenia zamerané 

na zvýšenie motivácie žiakov, 

zvládanie problematického 

správania a riešenie konflik-

tov v škole, na odbúravanie 

stresu a syndrómu vyhorenia 

a mnohé ďalšie. 

V súčasnom období pedagogic-

kí zamestnanci začali s prípra-

vou nových učebných materiá-

lov pre všeobecno-vzdelávacie 

a odborné predmety na teore-

tickom i praktickom vyučova-

ní.

Mária Hocková

Inováciou ku kvalitnejšiemu 
vzdelávaniu

Areál Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v BŠ  foto J. Petrík
Odstávka el. energie

Oznamujeme Vám, že 16.9.2014 

od 11:00 - 16:00 hod. bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstránenia poruchy na el. 

zariadení. Bez el. energie budú v 

B. Štiavnici Ul. 1. mája, A.T.Sytni-

anskeho č.d. 5, 2495 a Jozefa Ho-

ráka 0, 1, 99.

Dispečing SSE, a.s., divízia ZH 
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Z knihy Každý 

recept do 400 kcal     

Hubová omeleta 

so zeleninou  
Potrebujeme:

3 - 4 vajcia, 200 g šampiónov, 2 

polievkové lyžice olivového alebo 

repkového oleja, 50 ml suchého 

bieleho vína, 200 g polievkovej ze-

leniny (môže byť mrazená), štip-

ka estragónu, štipka tymianu, soľ, 

čerstvo pomleté čierne korenie 

Postup:

Vajcia rozmixujte a ochuťte so-

ľou a korením. Šampiňóny umyte, 

osušte, nakrájajte na tenké plátky 

a orestujte na polovici rozohriate-

ho oleja. Pridajte estragón preo-

siaty cez husté sitko. Prilejte víno 

a ešte 10 minút duste. Pridajte va-

ječnú hmotu. Polievkovú zeleninu 

dajte na zvyšný horúci olej, duste 

10 minút a ochuťte soľou, kore-

ním a štipkou tymianu. V prípa-

de potreby podlejte malým množ-

stvom teplej vody. Na upečenú 

chrumkavú omeletu položte ho-

rúcu zeleninu a ihneď podávajte. 

Dobrú chuť!

Banskoštiavničania, ako aj 

návštevníci Banskej Štiavnice, 

keď prechádzajú Kammerhof-

skou ulicou určite zaregistrujú 

zelený dom tzv. „Jancsyovský 

dom“, na ktorom sa vynímajú 

4 sochy. 

Málokto ale vie, čo tieto sochy zná-

zorňujú. Táto budova, ktorá je mi-

mochodom Národnou kultúrnou 

pamiatkou (NKP) patrí manželom 

Angušovcom. Štiavničanom však 

táto budova je dobre známa, nakoľ-

ko v týchto priestoroch sídlila v mi-

nulosti Mestská knižnica. Na tajom-

stvo 4 sôch sme sa opýtali majiteľa 

objektu Rastislava Anguša. 

Rasťo, prezraď našim čitateľom viac 

o tomto dome? 

„V roku 2011 sme získali cenu ministra 

kultúry „Národná kultúrna pamiatka 

roka 2010“. Išlo o celoslovenskú súťaž, 

kde sa hodnotili zrekonštruovanie pa-

miatky zvonku ako aj zvnútra. Už vtedy 

som prisľúbil verejne aj prostredníctvom 

ŠN, že budovu chcem v budúcnosti sprí-

stupniť verejnosti, aby sme ho neobýva-

li s rodinou celý, pretože je veľký. Spodné 

priestory, ktoré sme používali na kance-

lárie, boli nevyužité. Dlho sme rozmýš-

ľali, čo urobiť s týmito priestormi, či tu 

vytvoriť obchodík, alebo ho prenajať. 

No, nakoniec sme dospeli k názoru, že 

bude lepšie ľudí vpustiť do dnu, a preto 

sme im tu vytvorili útulnú kaviarničku. 

Aby si tu ľudia mohli posedieť a vychut-

nať pocity z tohto starodávneho histo-

rického domu. Mnohí Štiavničania túto 

budovy dobre poznajú, nakoľko sem si 

chodievali požičiavať knižky a dokon-

ca sem prišli už aj ľudia, ktorí tu býva-

li a strávili tu detstvo. Sú veľmi radi, že 

môžu opäť zavítať do týchto priestorov 

a spomienkami sa prinavrátiť do minu-

losti. Špecifi kom tohto objektu je, že fa-

sáda je netradičná s okolitými domami. 

Najpozoruhodnejšie sú však 4 sochy, 

ktoré sú jedinečné. Sochy predstavu-

jú a to málokto vie a vidí, 4 ročné obdo-

bie. Z tohto dôvodu sme aj kaviarničku 

pomenovali  4 sochy. Sochy sme nafoti-

li a zväčšené sme ich umiestnili v chod-

be domu ako repliky. Návštevníci si ich 

môžu detailne pozrieť, pokochať sa nimi 

a pochopiť, prečo každá socha predsta-

vuje jedno ročné obdobie. Napr. jeseň 

má čašu vína a strapec hrozna, leto drží 

v rukách klasy obilia a kosák a podobne. 

Na streche domu tieto detaily sôch nie je 

vidieť, preto sme sa snažili ich sprístup-

niť verejnosti. V chodbe sa nachádzajú 

2 nádherné fresky, stropné maľby, kto-

ré sme zrekonštruovali a je možné si ich 

taktiež pozrieť. Maľby dal urobiť bývalý 

majiteľ Jakub Kapp, lekár, lekárnik, kto-

rý v minulosti bol riaditeľom nemocnice 

v našom meste. V samotnej kaviarni sa 

nachádzajú tapety, na stenách visia ob-

razy, olejomaľby, podlaha je drevená a 

celé prostredie dýcha tajomnou histó-

riou. Rozloha kaviarne s vonkajšou te-

raskou nie je veľká, a to vytvára zvlášt-

nu atmosféru útulnosti. Každý, kto 

zavíta do tohto prostredia, sa môže po-

kochať a obdivovať výzdobu fresiek ale-

bo fotografi e.“ 

Ľudia sa pýtajú, že vidia na dome len 

3 sochy, kde sa podela štvrtá? 

„Sochu sme dali zreštaurovať a vytvori-

li sme repliku., ktorú za pár dní po Sa-

lamandri osadíme späť na pôvodné 

miesto. Originály sôch by sme chceli po-

stupne umiestniť do chodby a sprístup-

niť ich širokej verejnosti. Okrem kaviar-

ne sa tu môžu návštevníci aj ubytovať, 

aby zažili tú atmosféru a cítili energiu, 

ktorá dýcha v celom objekte.“  

Aký vzťah máš k tomuto domu ty 

osobne?

„Tým, že som tento dom zrekonštruo-

val a bývam tu, čo ma stálo veľa energie 

a času, tak ten vzťah k nemu mám po-

zitívny. Keď sme dom sprístupnili verej-

nosti báli sme sa straty súkromia. Sám 

som bol ale milo prekvapený, že k tomu 

nedošlo, práve naopak, vôbec to neľu-

tujem a mám z toho veľmi dobré pocity 

a dojmy, keď vidím, že ľudia prídu, do-

týkajú sa histórie a páči sa im to, takže 

som spokojný.“

Manželom Angušovcom prajeme 

veľa spokojných návštevníkov a 

úspechov v ďalších reštaurátorských 

počinoch. Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Tajomstvo štyroch sôch

Jancsyovský dom na Kammerhofskej ulici foto M. Kríž

Ďalší Zborník 
svätoanton-
ského múzea
V rámci programu Dní sv. Huberta 

vo Svätom Antone dňa 6.9.2014 

bola aj slávnostná prezentácia už 

21. ročníka Zborníka múzea vo Sv. 

Antona, ktorý od roku 2004 vychá-

dza nepretržite každé 2 roky. Pre-

zentácia zborníka sa uskutočnila 

za účasti prezidenta SR v uplynu-

lých 2 funkčných obdobiach Ivana 

Gašparoviča, ministra pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka Ľubo-

míra Jahnátka, viacerých poslan-

cov NR SR a ďalších významných 

hostí zo SR a zahraničia. Zostavo-

vateľom Zborníka je Ing. Marian 

Číž, riaditeľ Múzea vo Sv. Antone 

a popri slovenských textoch má aj 

anglické a nemecké resumé. Zbor-

ník okrem príhovoru ministra pô-

dohospodárstva a rozvoja vidieka 

obsahuje aj už tradične mimoriad-

ne zaujímavé štúdie zamerané na 

Múzeum vo Sv. Antone a jeho pro-

fi láciu ale aj štúdie zamerané na 

lesníctvo a poľovníctvo. Zborník 

si môžete zakúpiť v Múzeu vo Sv. 

Antone.  

Ján Novák
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

Romantický, USA, 2014, 122 min. Romantický, USA, 2014, 122 min. 
MP 12, Vstupné: 4 €MP 12, Vstupné: 4 €
Madame Mallory, majitelka vyhlášené Madame Mallory, majitelka vyhlášené 
restaurace se třpytem Michelinských restaurace se třpytem Michelinských 
hvězd se nestačí divit, když se do je-hvězd se nestačí divit, když se do je-
jího městečka přistěhuje indická rodi-jího městečka přistěhuje indická rodi-
na a otevře si restauraci hned naproti na a otevře si restauraci hned naproti 
přes ulici. Schyluje se k souboji dvou přes ulici. Schyluje se k souboji dvou 
odlišných kultur a zcela odlišné sklad-odlišných kultur a zcela odlišné sklad-
by koření. Dobré jídlo ale hory pře-by koření. Dobré jídlo ale hory pře-
náší. Madame Mallory zjistí, jak vel-náší. Madame Mallory zjistí, jak vel-
ké nadání má její konkurent, mladý ké nadání má její konkurent, mladý 
indický šéfkuchař, a svolí k tomu, že indický šéfkuchař, a svolí k tomu, že 
ho vezme do učení. Dva světy receptů ho vezme do učení. Dva světy receptů 
a chutí v jedné kuchyni slibuje velké a chutí v jedné kuchyni slibuje velké 
kulinářské dobrodružství. Zvláště po-kulinářské dobrodružství. Zvláště po-
kud se ho zúčastní i krásná francouz-kud se ho zúčastní i krásná francouz-
ská kuchařka.ská kuchařka.

Sobota 13. 9., Nedeľa 14. 9. Sobota 13. 9., Nedeľa 14. 9. 
o 18:30 hod.o 18:30 hod.

38 – pocTA 38 – pocTA 

PAvlovi DeMiTroviPAvlovi DeMiTrovi
Životopisný, dokument, SR, 2014, 90 Životopisný, dokument, SR, 2014, 90 
min. Vstupné: 4 €min. Vstupné: 4 €
38 je dokument mapujúci život sloven-38 je dokument mapujúci život sloven-
skej hokejovej legendy, Pavla Demit-skej hokejovej legendy, Pavla Demit-
ru. Tento jedinečný fi lmový projekt ru. Tento jedinečný fi lmový projekt 
predstaví Demitru nielen ako vrcho-predstaví Demitru nielen ako vrcho-
lového športovca, ale predovšetkým lového športovca, ale predovšetkým 
ako človeka a silnú osobnosť, na kto-ako človeka a silnú osobnosť, na kto-
rú dodnes spomína celý národ. Pood-rú dodnes spomína celý národ. Pood-
halí významné i bežné momenty zo ži-halí významné i bežné momenty zo ži-
vota hokejovej legendy, jeho túžby a vota hokejovej legendy, jeho túžby a 
vytýčené ciele. Vo fi lme budú použité vytýčené ciele. Vo fi lme budú použité 
unikátne archívne zábery, exkluzív-unikátne archívne zábery, exkluzív-
ne materiály z archívu NHL a osobné ne materiály z archívu NHL a osobné 
výpovede. Nemalý priestor je venova-výpovede. Nemalý priestor je venova-
ný slovenskej hokejovej reprezentácii, ný slovenskej hokejovej reprezentácii, 
ktorej bol Paľo neoddeliteľnou súčas-ktorej bol Paľo neoddeliteľnou súčas-
ťou. Film 38 je určený každému, koho ťou. Film 38 je určený každému, koho 
sa odchod Paľa Demitru dotkol a kto sa odchod Paľa Demitru dotkol a kto 
sa chce dozvedieť niečo viac o tomto sa chce dozvedieť niečo viac o tomto 
nielen výnimočnom hokejistovi, ale nielen výnimočnom hokejistovi, ale 

predovšetkým skvelom človeku.predovšetkým skvelom človeku.

Nedeľa 14. 9. o 16:00 hod.Nedeľa 14. 9. o 16:00 hod.

TrAjA brATiATrAjA brATiA
Rodinný, detský, ČR, 2014, 86 min. Rodinný, detský, ČR, 2014, 86 min. 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Traja bratia (Vojtěch Dyk, Tomáš Traja bratia (Vojtěch Dyk, Tomáš 
Klus, Zdeněk Piškula) sa vydávajú Klus, Zdeněk Piškula) sa vydávajú 
do sveta na skusy, aby si našli neves-do sveta na skusy, aby si našli neves-
ty a rodičia im mohli prenechať hos-ty a rodičia im mohli prenechať hos-
podárstvo. Súrodenci pri svojom puto-podárstvo. Súrodenci pri svojom puto-
vaní vstupujú do známych rozprávok vaní vstupujú do známych rozprávok 
(O šípkovej Ruženke, O Červenej čia-(O šípkovej Ruženke, O Červenej čia-
počke, O dvanástich mesiačikoch), v počke, O dvanástich mesiačikoch), v 
ktorých ich čaká mnoho nástrah, ne-ktorých ich čaká mnoho nástrah, ne-
čakaných príhod a možno aj láska… čakaných príhod a možno aj láska… 
Filmová rozprávka Traja bratia po-Filmová rozprávka Traja bratia po-
núka dobrodružstvo, láskavý humor núka dobrodružstvo, láskavý humor 
ale najmä veľa chytľavých pesničiek z ale najmä veľa chytľavých pesničiek z 
pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uh-pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uh-
lířa. Réžie sa ujal Jan Svěrák, ktorý lířa. Réžie sa ujal Jan Svěrák, ktorý 
už dlho hľadal vhodný rozprávkový už dlho hľadal vhodný rozprávkový 
námet, na ktorom by mohol spolupra-námet, na ktorom by mohol spolupra-
covať so svojím otcom.covať so svojím otcom.

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii BLACK M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.28/2014: „Keď spolu-

pracujú láska a schopnosti ako výsledok, 

môžete očakávať majstrovské dielo.“ Vý-

hercom sa stáva Július Slanina, 

Vyhne 408. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku na 

konzumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii BLACK M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížovku a 

zaslať ju spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 22.9.2014. 

V tajničke sa ukrýva výroky A. Th ier-

sa a Sofoklesa:  

A., Omotaná, 4. pád slova izba, ja-

ponské mesto,        

B., Začiatok 1. výroku, 

C., Ruská rieka, zohla, nemecké 

mesto, písala česky,  

D., Stred 2. výroku, dravý vták, ozn. 

vozidiel Albánska,    

E., Stred slova Nikol, 451 v Ríme, 

častica prisvedčenia, ruské pohorie, 

ruská rieka,   

F., Ozn. áut Španielska, tlačidlo štart 

anglicky, stel naopak, hrčka, stred 

slova zamura,     

G., Začiatok 2. výroku, 

miesto kde sa mlátilo obi-

lie, gram, 

H., Iniciálky sochára Ast-

la, oznámenie o úmr-

tí, autor Winetoua, na-

príklad skr., predložka 3. 

pád, 

I., Citové rozpoloženie, 

mastná tekutina, vrecia, 

budova,

J., Meno Bartošovej, vážil 

si, bedákania, nie dolu,

K., Tipovacia súťaž, ko-

niec 1. výroku, meno 

Palacha, 

L., Krídlo odborne, časť 

hornej končatiny, brodi-

vý vták, Baltské more,

1., Ofúkne, panikárenie,  

2., 45 v Ríme, červený kvet, víťazná, 

rozkazuj,    

3., Hlas somára, ujo chyť, ruská rie-

ka,  

4., Skratka bývalého Nemecka, Sla-

vomíra, časť atolónu,

5., Staršia česká tanečná skupina, 

Idky, český spisovateľ, valuta,      

6., Stávali sa tuhými, doska, stred 

slova bicykel,       

7., Nech česky, iniciálky Novomest-

ského, duje, zotne,

8., Izabela, viacej, nadávať,    

9., Zbor národné bezpečnosti, žiara, 

pridaj mletím, citoslovce výsmechu,           

10., Pritakanie, okresné školské kolo, 

hneď, bájka,              

11., Rozumní, časti postrojov, 

brázda,    

12., Suchá tráva, slov. spisovateľ, ne-

daruj, 

13., Ozn. lietadiel Antonov, čistil pra-

ním, lišajníky, valuta,

14., Bol na paši, pohorie vo Švajčiar-

sku, pohybuj,  

15., Ochrana tovaru, druh Fatimy, 

získavajú mlieko,

16., Oral, prízvuk, morský živočích,

17., Sťal, koniec 2. výroku.

Pomôcky: Lena, Play, K. May, Ural, 

Amur, Oka, Bonn, Uno.   

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 30
Krížovka
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Už tretí ročník podujatia 

Seniorské talentárium  

pripravili spoluusporiadatelia 

BBSK – Pohronské osvetové 

stredisko (POS) Žiar nad 

Hronom – Pracovisko Banská 

Štiavnica, Klub dôchodcov (KD) 

v Banskej Štiavnici a Mesto 

Banská Štiavnica.

Na nesúťažnej prehliadke záujmo-

vo-umeleckej činnosti a tvorivos-

ti seniorov v kine Akademik sa 4.  

9. 2014 zúčastnilo rekordných 83 

účinkujúcich. Kým vlani bolo veľa 

sólistov, tento rok prevládali sú-

bory a  spevácko-tenečné skupiny. 

Program už tradične otvárali "domá-

ci a usporiadatelia", teda členovia KD 

v Banskej Štiavnici piesňou a bás-

ňou o Štiavnici. Milými slovami sa 

prítomným prihovorila pani primá-

torka mesta Mgr. Nadežda Babiako-

vá. Ocenila elán a nadšenie seniorov 

ako aj spoluorganizátorov podujatia 

a zaželala im veľa zdravia, spokoj-

nosti a úspechov. Prítomných po-

tešila aj účasť pána viceprimátora 

mesta Banská Štiavnica JUDr. Du-

šana Lukačku.

Za účasť v programe si každý z 

účinkujúcich odnášal ako pamiat-

ku knižku banskoštiavnickej autor-

ky Katky Kissovej Vidieť srdcom, 

magnetku s nápisom Seniorské ta-

lentárium, ďakovný list a malý vec-

ný darček, za ktoré ďakujeme lás-

kavým sponzorom , ktorými sú: 

p. Peter Ernek, Potraviny, p. Ľud-

mila Blašková, Svetro, Diela a diel-

ka slovenských výtvarníkov, rodina 

Ladzianska,  Galéria banskoštiav-

nický betlehem p. Milka Babicová, 

fi rma Binder p. Ondrej Binder, p. 

Milan Augustín, Zelovoc, p. Antalo-

vá a  samozrejme spoluorganizáto-

ri Mesto Banská Štiavnica, pani pri-

mátorka, POS (M. Petrová), KD v 

Banskej Štiavnici (M. Borošková).   

V pestrom programe piesní, tancov, 

umeleckého slova, hudby, vlast-

nej tvorby účinkovali z KD Banská 

Štiavnica  Tanečno-spevácka sku-

pina Úsmev (country tanec, spev), 

Mária Krovinová, Emília Cútová, 

Marta Halašová, Mária Petrová,  z 

KD Štefultov manželia Debnárov-

ci, Milan Štencl a tanečno-spevácka 

skupina Jašteričky (tirolský tanec a 

ľudový tanec a spev), spevácka sku-

pina Bazalička z Pukanca (folklór), 

spevácky zbor Seniori optimisti zo 

Žiaru nad Hronom, ktorému časť 

publika ďakovala potleskom posto-

jačky. Najdlhšiu cestu k nám mera-

li členovia speváckej skupiny Lipa 

zo Šrobárovej z južného Slovenska. 

Hosťami podujatia boli p. Mgr. Perla 

Perpetua Voberová a Mgr. art. Mar-

tin Jánošík zo ZUŠ Banská Štiav-

nica, ktorí spestrili program úplne 

iným žánrom – ukážkami vážnej 

hudby (Ave Maria a pieseň Čajkov-

ského), ktoré diváci počúvali so za-

tajeným dychom a niektorí aj so sl-

zami v očiach.

Program bol pestrý, zaujímavý, 

plný spevu, tanca, prednesu, vese-

lých i vážnejších výstupov, niekoľ-

kokrát sa rozospievala celá sála, nuž 

niet sa čo diviť, že po skončení pod-

ujatia sa členom súborov  nechcelo 

rozísť, za zvukov harmoník a akor-

deónov spievali jednu krásnu ľu-

dovku za druhou. Zo srdca ďaku-

jeme všetkým, ktorí nám pomohli 

pripraviť toto   podujatie so skvelou 

atmosférou, plné radosti a milých 

stretnutí "mladých seniorov" , kto-

rí opäť dokázali, že mladosť je túž-

ba živá po kráse... je nepokoj duše 

svätý.   

Organizátori

Mladí seniori na talentáriuDo pozornosti 
fotografom
Už 17. ročník súťaže Najkrajšia 

dovolenková fotografi a vyhlasu-

jú spoluusporiadatelia BBSK – Po-

hronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Ban-

ská Štiavnica, Múzeum vo Svätom 

Antone a Mesto Banská Štiavni-

ca. Kategórie súťaže: 1. Pamiat-

ky Unesco vo fotografi i,  2. Príro-

da a krajina,  3. Múzeá – oživená 

minulosť, 4. Dovolenka dýcha člo-

večinou, 5. Môj najkrajší prázdni-

nový zážitok (pre deti a mládež do 

16 rokov), 6. Čiernobiela fotogra-

fi a, 7. Podoby vody...

Uzávierka súťaže: 20.10.2014, 

vyhodnotenie – mesiac novem-

ber. Rozmery fotografi í 18x24 cm 

(na fotopapieri).

Bližšie informácie: POS, Nám. sv. 

Trojice 7, Banská Štiavnica, č.t.: 

0915 819 989, mail: petrova@

osvetaziar.sk, resp. na www.ndf.

pagestory.sk.

Tešíme sa na Vaše pekné fotogra-

fi e, prípadne na stretnutie s Vami.

Za organizátorov M. Petrová

Seniori sa predstavili v kine Akademik foto POS ZH

INZERCIA
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Triatlonová 
rozlúčka so 
sezónou
Dňa 6.9. sa v Bratislave na jaze-

re Štrkovec a jeho okolí uskutoč-

nili preteky o Slovenský pohár v 

šprinte a olympijskom prevedení. 

Usporiadateľovi Trax klub sa pri-

hlásilo viac než 80 pretekárov z ce-

lého Slovenska a najlepší si rozde-

lili aj body do "Slovenského pohára". 

V šprinte preteku 750 m plávanie, 

20 km cyklistika a 5 km beh štar-

tovali aj Štiavničania Rado a Tomáš 

Nemčokovci. Aj záverečné preteky 

sezóny boli pre nich úspešné, keď 

v absolútnom poradí Tomáš obsa-

dil výborné 4.miesto, Rado dobe-

hol hneď za ním a obsadil 5.miesto. 

súťaž vyhral Ján Pavlík z Banskej 

Bystrice. Dobrú formu by mal o 2 

týždne potvrdiť v Krompachoch 

Dano Matis, keď medzi staršími ve-

teránmi v pohári je zatiaľ na výbor-

nom 3.mieste. Vlado Nemčok

Majstrovstvá sveta veteránov  

v behu do vrchu  sa tento 

rok uskutočnili v rakúskych 

Alpách  v mestečku Telfes im 

Stubai,  vzdialenom 20 km od 

Insbruku.  

Za priaznivého počasia sa ho  zú-

častnilo okolo 800 bežcov  v kate-

góriách mužov a žien. V  Bohušovej 

kategórii nad 55 rokov štartova-

lo 81 pretekárov . Štart bol v nad-

morskej výške 1500 m, trať mera-

la 7200 m  a končila v nadmorskej  

výške 2250m, čiže prevýšenie na 

trati bolo 750 m . Náš slovenský 

reprezentant si počas behu kon-

troloval srdcovú frekvenciu, kto-

rá mu v priemere  vychádzala 180 

pulzov za 1. minútu. V záverečnom  

stúpaní  pri predchádzaní  konku-

rentov dosiahol srdcovú frekven-

ciu 197 pulzov za 1. minútu. Bohuš 

sa nakoniec umiestnil na koneč-

nom 11. mieste. Polepšil si tak o 10 

priečok oproti vlaňajším Majstrov-

stvám sveta veteránov v Českej Re-

publike, kde obsadil 21. miesto. Vo 

svojej kategórii bol najlepším Slo-

vákom, keď jeho kolegovia P. Jan-

kech a M Sobek obsadili 26. a 30. 

miesto. O progrese jeho výkonnos-

ti svedčí i fakt, že vlani za víťazom 

Wilhemom Dengerom z Nemecka 

zaostal 8 minút a v tomto roku za 

tým istým víťazom len o 3 minúty. 

Bohuš tentoraz ďakuje za pomoc a 

podporu  hlavne  Ing. Slavovi Palo-

vičovi. Teraz sa už bude  pripravo-

vať na Majstrovstvá sveta v zim-

nom triatlone  v budúcom roku. Ich 

miesto  a termín zatiaľ neurčili, no 

prajeme mu do novej  sezóny veľa 

ďalších úspechov.

Roman Kuruc

Bohuš Melicherčík úspešný 
na MS v Rakúsku

I.trieda dospelí 

6.kolo hralo sa 7.8.2014

TJ PS Hliník nad Hronom - Sitno 

Banská Štiavnica  4:1 (2:1)

Góly: 13.min. Šovčík. Zostava: Kra-

ják- Pastier, Číž, Beták (46.Bin-

der), Ferenčík, Beňadik (42.Židík, 

89.Nedoroščík), Kmeť, Zuberník, 

Hrabko (46.Šima), Čík, Šovčík (81.

Javorský). Nevýrazné výkony nášho 

mužstva na ihriskách súperov po-

kračujú a znovu sme nebodovali. 

Úvod zápasu vyšiel domácemu muž-

stvu, ktoré otvorilo skóre zápasu už 

v 6.min. po kombinácii na ľavej stra-

ne obrany. Domáci sa z vedenia dlho 

netešili, lebo 12.min. Zuberník vy-

sunul Číka, ten ideálne našiel pred 

bránou Šovčíka, ktorý nedal šan-

cu domácemu brankárovi. Do vede-

nia sme mohli isť v 15.min., keď po 

kope z rohu lopta domácemu bran-

károvi vypadla z rúk, ale Beták mieril 

mimo brány. V 32.min. išli do vede-

nia znovu domáci, keď znovu kom-

bináciou prelstili našu obranu. Svoj 

náskok mohli do polčasu zvýšiť, ale 

strela ich hráča skončila na brvne na-

šej brány. Do 2. polčasu sme nastú-

pili so zmenami v zostave. Boli to 

však znovu domáci, ktorí po pochyb-

nej rozohrávke nášho obrancu v 53. 

min. zvýšili na 3:1.V ďalšom prie-

behu zápasu, i keď sme sa snažili sa 

nám zmeniť skóre zápasu nepodari-

lo. Skóre zápasu uzatvorili domáci v 

80.min. po chybe nášho brankára.

Malý futbal dorast

1.kolo hralo sa 6.9.2014

FK Banská Belá - Sitno Banská Štiav-

nica  1 :4  (0:2)

Góly: Meňuš L., Židík, Binder Š., Ja-

vorský. Zostava: Kuma - Nedoroščík, 

Binder O., Binder Š., Mudrák, Židík 

M., Javorský, Meňuš L.

6.9.2014 II.liga MŽ U13 skupina 

JUH 

TJ Tatran VLM Pliešovce 0:0 (0:0) 

FK Sitno Banská Štiavnica  

Treba poďakovať chlapcom v kategó-

rii mladší žiaci, ktorí museli nastúpiť 

za starších. Tým pádom oslabené 

mužstvo sa vyplo k bojovnému vý-

konu, keď svojím nasadením a um-

nou hrou nahradili chýbajúce opory, 

ktoré nastúpili za starších

6.9.2014 II.liga SŽ U15 skupina 

JUH 

TJ Tatran VLM Pliešovce 6:0 (3:0) 

FK Sitno Banská Štiavnica  

Výsledok zápasu ovplyvnila neúčasť 

viacerých hráčov, ktorí sa venovali 

poľovníckym sláv-

nostiam a nie fut-

balu a ťažké zrane-

nenie najlepšieho 

hráča nášho muž-

stva Patrika Mišu-

tu, ktorému tým-

to prajeme skoré 

uzdravenie.

Milí rodičia, máte 

doma detí vo veku 

od 6 do 11 ro-

kov (roč. 2007 až 

2003)? Ak áno, 

príďte každý uto-

rok a piatok o 

14:30 na ihris-

ko FK Sitno Ban-

ská Štiavnica, príďte sa s chlapcom 

(aj dievčaťom) ukázať a možno sa 

vám futbal a pohybové hry zapáčia 

a budete mať z nich radosť, rozšíri-

te takmer 60 člennú základňu nášho 

klubu! Pozývame najmä tých naj-

menších - rok narodenia 2007-2005. 

Info: Richard Neubauer, mtč:0905 

613 300.

Kam za futbalom?

7. kolo hrá sa 13.9.2014 o 15.30 

hod

Sitno Banská Štiavnica - FK Lutila

II.liga starší a mladší žiaci 

7.kolo hrá sa 13.9.2014 o 10.00 hod 

a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - MFK Detva 

Malý futbal dorast

2.kolo hrá sa 14.9.2014 o 13.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Lovča

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Nevýrazné výkony na 
súperových ihriskách pokračujú

1. Tekovská Breznica 6 4 2 0 8:2 14

2. Horná Ves 6 4 1 1 17:8 13

3. Hodruša-Hámre 6 4 0 2 16:10 12

4. Bzenica 6 4 0 2 12:7 12

5. Brehy 6 3 2 1 18:12 11

6. Hliník nad Hronom 6 2 3 1 16:13 9

7. Kremnica 6 2 3 1 9:9 9

8. Veľká Lehota 6 2 2 2 8:6 8

9. Banská Štiavnica 6 2 1 3 6:16 7

10. Slaská 6 1 3 2 10:12 6

11. Lutila 6 1 2 3 9:10 5

12. Lovča 6 1 1 4 13:17 4

13. Stará Kremnička 6 1 1 4 11:19 4

14. Janova Lehota 6 0 1 5 5:17 1

Banícka pieseň
Na klopački klopajú, 

už haviare stávajú 

s kahancami do bani fárajú

I tí iberajtári, hutmani, gracfi liari,

fárajú hoda tag haviari 

I moji tovarišia, toho klopania 

slyšia,

počkajteže ma brášok tovarišia

Ket šichtu odbudeme, potom sa 

napijeme, zaplatíme, ket luon do-

staneme. Ket nás budú luonati, 

budeme popíjati,

či ta ja mám bratku znat volati

Z knihy Náckove špásy...
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

Predám 3- izbový byt v pô- 

vodnom stave na Drieňovej, Uli-

ca L.Svobodu 14. Cena 28.500,- €. 

Tel.č.: 0905 178 047

Predám / prenajmem 2- izbový  

byt s pekným výhľadom na mesto, 

na sídl. Drieňová, 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 Mierovej  

ulici pod Kalváriou, cena dohodou, 

tel.č.: 0904 259 436

Prenajmem garáž v Banskej Štiav- 

nici v časti Križovatka. Tel. č. 0948 

192 193

Prenajmem zrekonštruované ale- 

bo nezrekonštruované skladové, 

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,- €. 

Voľný ihneď, tel.č.: 0948 195 172

Prenajmem priestory v hostinci  

Blarazini, info: 0908 922 057

Prenajmem 1-izbový byt v RD,  

tel.č.: 0903 976 862

Predám 3-izbový byt na Povrazní- 

ku v zateplenom paneláku, súrne, 

cena dohodou, tel.č.: 0907 871 694

Prenajmem halu, tel.č.: 0903 121  

901

Predáme rodinný dom v centre,  

cca 100 ročný, pozemok 20 árov, 

cena 75 000€, prístup autom, slneč-

ný pozemok, výhľad do centra. Za-

stavaná plocha 100m2, dve podla-

žia, obývateľné podkrovie. Kontakt: 

0905 360 307.

Taxi nonstop 0940 747 999 

Pôžičky Provident aj nezamest- 

naným, tel.č.: 0907 693 596

JAWA, ČZ kúpim tieto staré mo- 

torky, môžu byť aj nepojazdné, ale-

bo len diely. Tel.č.: 0949 505 827 

Predám biely Ford Escort Combi,  

1.8 benzín r. výr. 1998, cena doho-

dou, tel.č.: 0905 220 986

reality

prácapppppppppppppp

Prijmeme čašníka, barmana do ho- 

tela Kerling v B.Štiavnici, ubytovanie 

zdarma, tel.č.: 0904 456 789 

Prijmem čašníčku a krupierku, ná- 

stup ihneď, tel.č.: 0911 828 427

SEDAČKY, s.r.o. - Banská Štiavni- 

ca. Prijmeme do pracovného pomeru 

skúsenú krajčírku. Ponúkame: stabilnú 

dynamickú prácu, ohodnotenie pod-

ľa pracovného nasadenia. Požadujeme: 

schopnosť vytvoriť strihy na mieru. 

Kontaktujte: info@sedacky.com, 0903 

405 900.

Reštaurácia v centre mesta prijme  

čašníkov. Angličtina a vek do 30 rokov 

podmienkou. Životopisy posielajte na 

stiavnica@stiavnica.sk. Nástup do kon-

ca októbra.

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- 

teľnosti v Dobrých realitách, tel.č.: 

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

il: madar@dobrereality.sk. 

Pôžičky Provident BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

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€

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
U nás máte pizze už od 2,50 € 

a denné menu od a denné menu od 2,65 €.2,65 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á žá ž

PRIJMEME ŠIČKY
BRIGÁDNICKY

Vyžadujeme zručnosť, 
skúsenosť so šitím 
a ochotu pracovať

NÁSTUP IHNEĎ

Pre viac informácií nás kontaktujte:

Darina Mrenicová, 0911 294 198
FALCO SK, s.r.o., Zigmundšachta 13, 96901 Banská Štiavnica

Predám Predám 
3-izbový byt kompletne 3-izbový byt kompletne 

zrekonštruovaný na zrekonštruovaný na 
Drieňovej, cena 36 900,-Eur, Drieňovej, cena 36 900,-Eur, 

tel.č.: 0910 337 417tel.č.: 0910 337 417


