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Časy, keď v Banskej Štiavnici 

pôsobila slávna Banícka 

akadémia a mesto bolo plné 

jej študentov, sú už dávno 

preč. 

Aj napriek tomu si od roku 2006 

každoročne pripomíname obdo-

bie jej založenia v roku 1762. Ba-

nícka akadémia je almou mater 11 

nástupníckych univerzít a fakúlt, 

ktoré podpísali Deklaráciu pokračo-

vateľov duchovného dedičstva sláv-

nej Baníckej akadémie v Banskej 

Štiavnici. Sú to univerzity z maďar-

skej Šoprone, Miškovca, Dunaujvá-

rosa, Sékešfeherváru (teraz Univer-

zita v Óbude), rakúskeho Leobenu, 

českej Ostravy, zo Slovenska fakul-

ty z TU Košice a TU Zvolen. Každý 

rok v októbri sa jej signatári sprevá-

dzaní študentmi svojich škôl stret-

nú, aby si uctili pamiatku akadé-

mie. 

Zriadenie Katedry udržateľného 

rozvoja v Banskej Štiavnici – deta-

šovaného pracoviska Fakulty sociál-

nych vied Univerzity sv. Cyrila a Me-

toda v Trnave

V Banskej Štiavnici bolo  na zákla-

de rozhodnutia dekana Fakulty so-

ciálnych vied Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave dňa  22.9.2014 

zriadené detašované pracovisko - 

Katedra udržateľného rozvoja Fakul-

ty sociálnych vied  Univerzity sv. Cy-

rila a Metoda v Trnave, ako výsledok 

takmer 10 ročného úsilia a  strategic-

kej predvídavosti a ochoty uvedenej 

univerzity, ale v prvom rade trvalej 

iniciatívy primátorky Mgr. Nadeždy 

Babiakovej. Jeho funkcia a zamera-

nie na poli edukácie a výskumu bude 

orientovaná na realizáciu akredito-

vaného študijného programu „Verej-

ná politika a udržateľný rozvoj" v baka-

lárskom stupni formou distančného 

štúdia (od šk. r. 2014/2015), v ďal-

šom školskom roku tiež formou 

denného štúdia, so zámerom pokra-

čovania v programe magisterskom 

v predpokladanom horizonte 3 ro-

kov, alebo  v štúdiu príbuzných, už 

existujúcich  akreditovaných magis-

terských programov na Fakulte  so-

ciálnych vied Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. Cieľom štúdia 

je poskytnúť úplné vysokoškolské 

vzdelanie v problematike verejnej 

politiky a udržateľného rozvoja, zá-

roveň v problematike ochrany a op-

timálneho využitia krajiny v holistic-

kom prepojení, 

Akademici v Banskej Štiavnici 2014

Účastníci podujatia vo vestibule SPŠ S. Mikovíniho foto J. Petrík


3.str.


3.str.

26.10.2014 o 17:00 hod.
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1

Banská Štiavnica

HALINA PAWLOWSKÁ
talk show

Banánová veľryba

Vstupné: 12,00 € 
Predpredaj v Informačnom centre (Trojičné nám. 6) 

www.banskastiavnica.sk, Info: 045/6949653; 045/6949651

Oznam
Oznamujeme všetkým diabe-

tickým pacientom:

Od 1.11.2014 začína ordinovať v 

Banskej Štiavnici diabetológ pre 

poistencov všetkých zdravotných 

poisťovní. Ambulancia sa nachá-

dza v zdravotnom stredisku Medi-

centrum BS na sídlisku Drieňová, 

na ulici Energetikov číslo 1. Jedná 

sa o nedávno vybudované zdra-

votné stredisko pred výjazdom na 

Kolpašskú cestu. Vzhľadom na to, 

že lekár MUDr. Jaroslav Kalivoda 

bude dochádzať z Českej republi-

ky, zavádzame objednávkový sys-

tém. Každý pacient sa musí objed-

nať na mobilnom čísle 0940 892 

596. Žiadame všetkých pacientov, 

aby sa objednávali v dostatočnom 

predstihu a nenechávali to na po-

slednú chvíľu. Môže sa stať, že 

budú objednaný na neskorší ter-

mín. Objednávkový systém začína 

dňom 27.11.2014. Zároveň žiada-

me všetkých pacientov o trpezli-

vosť a dodržiavanie pokynov dia-

betológa.    

Michaela Ferjančíková, 

Nové vysokoškolské štúdium 
v Banskej Štiavnici

Oznam
Oznamujeme občanom nášho 

mesta, že dňa 2.11.2014 (ne-

deľa) o 15:00 hod. sa uskutoč-

ní katolícka sv. omša k Pamiatke 

všetkých zosnulých v Dome smút-

ku Frauenberg.  MsÚ
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z programu
primátorky

polícia
informuje

20.10.

Každoročne tragicky zahynie pri do-

pravných nehodách  na slovenských 

cestách množstvo chodcov. Novela 

zákona o cestnej premávke, ktorá je 

účinná od 1. januára 2014, ustano-

vuje pre chodcov idúcich po krajnici 

alebo po okraji vozovky povinnosť,  

mať za zníženej viditeľnosti na sebe 

umiestnené refl exné prvky, alebo 

refl exný bezpečnostný odev. 

V tejto súvislosti Krajské riaditeľ-

stvo Policajného zboru v Banskej 

Bystrici v rámci prevencie vzniku a 

následkov dopravných nehôd vyko-

nali viacero dopravno-bezpečnost-

ných akcií. 

Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účin-

nosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o 

cestnej premávke a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.

Novela zákona rozširuje povinnosť 

chodcov idúcich po krajnici, alebo 

po okraji vozovky za zníženej vidi-

teľnosti mať aj v obci na sebe vidi-

teľne umiestnené refl exné prvky, 

alebo oblečený refl exný bezpečnost-

ný odev. 

Za uvedené porušenie povinnosti 

chodcov je možné podľa zákona o 

priestupkoch uložiť  pokutu.

V tejto súvislosti si dovoľujeme 

chodcom odporučiť umiestnenie 

refl exného prvku na dobre viditeľ-

nom mieste pohyblivej časti tela, 

na horných alebo dolných končati-

nách, bližšie ku vozovke – stredovej 

deliacej čiare.

Ďakujeme, že chránite svoje zdravie 

a život pred nepriaznivými násled-

kami dopravných nehôd.

KR PZ BB

Drahí spoluobčania. 

V lone štiavnických cintorínov  

večného odpočinku a dlhého 

spánku stretávajú sa každoročne  

na tomto mieste príbuzní, priate-

lia, rodiny, ktorí pri stovkách ho-

riacich sviečok  a ľudských osudov 

spomínajú. V súmraku jesenného 

ticha spomínajú na všetko, čo ich 

spájalo, na rodičovskú lásku, lás-

ku matky k dieťaťu, úctu a lásku 

detí k rodičom, manželské putá, 

vzťah človeka k človeku. Spomí-

najú  na našich najdrahších, kto-

rí svojou láskou ukázali krásu a 

bohatstvo ľudského ducha a žitia, 

ktorí tu  zanechali  svoje srdcia, 

v ktorých dozneli všetky túžby a 

želania, radosť i utrpenie. Spo-

mienka na našich najdrahších sa 

uskutoční  2. novembra 2014  o 

14.00 hod., v dome smútku Frau-

enberg. Príďte si, drahí  spoluob-

čania, uctiť život, život ľudí, kto-

rí vyorali hlbokú stopu po sebe 

svojou statočnou prácou pre naše 

mesto, pre našu Banskú Štiavni-

cu. S úctou na našich zosnulých 

spomína

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta 

K Pamiatke zosnulých 
a Sviatku všetkých svätých

Krádež

Dňa 10. 9. 2014 poverený po-

licajt OO PZ Banská Štiavnica 

začal trestné stíhanie pre pre-

čin "Krádež" podľa § 212 ods. 2 

písm. a)Trestného zákona pre-

to, že doposiaľ nezistený pácha-

teľ v čase od dňa 08. 9. 2014 do  

dňa 09. 9. 2014  sa vlámal do sto-

doly pri rodinnom dome na uli-

ci 29.augusta v Banskej Štiavnici, 

odkiaľ odcudzil 12 ks pneumatík 

na osobné motorové vozidlo, čím 

spôsobil škodu H.O.  z Mostu pri 

Bratislave vo výške  420.-€.Polí-

cia po páchateľovi krádeže pátra.

Ozbrojovanie

Dňa 13.9.2014 vyšetrovateľ od-

boru kriminálnej polície v Žia-

ri nad Hronom  začal trestné 

stíhanie pre zločin "Nedovole-

né ozbrojovanie a obchodovanie 

so zbraňami" podľa § 295 ods. 1 

písm. a)Trestného zákona, na-

koľko podozrivá osoba O.S. z 

Banského Studenca prechovával 

2 ks priemyselnej rozbušky pri-

čom pri neodbornej manipulá-

cii jeden kus rozbušky inicioval, 

čím si spôsobil zranenie. Na drž-

bu takýchto komponentov je po-

trebné povolenie podľa zákona o 

výbušninách č.58/2014 Z.z.  

Výroba omamných látok 

Dňa 19.9.2014 poverený policajt 

OO PZ Banská Štiavnica začal 

trestné stíhanie za prečin "Nedo-

volená výroba omamných a psy-

chotropných látok, jedov alebo 

prekurzorov, ich držanie a obcho-

dovanie s nimi " podľa § 171 ods. 

1 Trestného zákona, nakoľko 

dňa  19.9.2014 v Banskej Štiav-

nici na Ulici 8.mája  boli nájdené 

4ks plastové vedrá  so zasadený-

mi rastlinami, pričom je dôvod-

né podozrenie, že ide o rastliny 

rodu Cannabis, ktoré sú zarade-

né do I. skupiny omamných látok 

v zmysle zákona č.139/1998 Z.z. 

o omamných látkach. Polícia po 

páchateľovi skutku pátra.

Milan Kašiar,

zástupca riaditeľa PZ BS

Upozornenie pre chodcov

Mesiac úcty k starším - účasť na  

podujatiach pre seniorov.    

21. 10.

Mesiac úcty k starším - účasť na  

podujatiach pre seniorov.    

Príprava podkladov pre Mestské  

zastupiteľstvo v Banskej Štiav-

nici.   

Uskutočnilo sa pracovné rokova- 

nie k riešeniu problematiky od-

kanalizovania Počúvadlianske-

ho jazera.

22. 10.

Zasadnutie Mestského zastupi- 

teľstva v Banskej Štiavnici. 

Návšteva štátneho tajomníka  

Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR Ing. 

Mgr. Františka Palku. 

23. 10.

Pracovná porada k ROP. 

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

24. 10.

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.  

Pracovné rokovanie s poslancom  

Európskeho parlamentu Vladi-

mírom Maňkom. 

Andrea Benediktyová

Dom smútku Frauenberg-Kostol Panny Márie Snežnej  foto archív ŠN

Klientske centrum

Nám. sv. Trojice 1/A, 

Banská Štiavnica

Úradné hodiny:

Pondelok: 7,00 - 15,00

Utorok: 7,00 - 15,00

Streda: 7,00 – 16,30

Štvrtok: 7,00 – 13,30

Piatok: 7,00 – 15,00

Obedňajšia prestávka: 

11,30 – 12,00

E-mail: kc@banskastiavnica.sk

Tel.: 045 694 96 40

Fax: 045 692 12 07
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Tento rok prišli do 

Banskej Štiavnice už ôsmykrát. 

Po prečítaní odporúčania Tadeáša 

Peithera o založení baníckej ško-

ly v Banskej Štiavnici Márii Teré-

zii a prečítaní rozhodnutia Márie 

Terézie o založení Baníckej akadé-

mie, položili zástupcovia nástup-

níckych univerzít a fakúlt venčeky 

k plastike venovanej Baníckej aka-

démii. Potom sa účastníci poduja-

tia sformovali do sprievodu, ktorý 

za svetla fakieľ a baníckych kahan-

cov a spevu baníckych a študent-

ských piesní prechádzal mestom až 

k Botanickej záhrade, kde sa roz-

delil na dve časti – účastníci z uni-

verzít a fakúlt so zameraním na 

baníctvo a hutníctvo pokračovali 

do vestibulu SPŠ S. Mikovíniho a 

účastníci z univerzít a fakúlt so za-

meraním na lesníctvo pokračovali 

do SOŠ lesníckej, kde ich privítali 

riaditelia týchto škôl. Po slávnost-

ných príhovoroch hostí sa uskutoč-

nil akt kladenia slávnostných stúh 

na banícky hunt vo vestibule SPŠ S. 

Mikovíniho a drevený klát vo ves-

tibule SOŠ lesníckej. Svojím prího-

vorom vystúpil aj rektor Univerzi-

ty Cyrila a Metoda v Trnave doc. 

Ing. Jozef Matúš, CSc., ktorá sa 

svojím detašovaným pracoviskom 

Fakulty sociálnych vied v Banskej 

Štiavnici, takisto hlási k duchovné-

mu odkazu Baníckej akadémie. Už 

niekoľko rokov je cieľom vedenia 

Mesta, aby sa z Banskej Štiavnice 

znova stalo mesto vysokoškolákov. 

Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať všetkým, ktorí sa akokoľ-

vek podieľali na organizovaní a re-

alizácii tohto podujatia. 

Henrieta Godová 

NOVINKY
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so zámerom získania od-

bornej spôsobilosti v riadení, kontro-

le a zabezpečovaní udržateľného roz-

voja. Získané vedomosti im umožnia 

pochopiť verejnú politiku a verejnú 

správu ako interdisciplinárne ved-

né disciplíny na základe osvojenia si 

poznatkov z vedných odborov, súvi-

siacich s verejnou politikou a verej-

nou správou, osobitne poznatkov z 

politológie, sociológie, práva a eko-

nómie. Následne absolventi nado-

budnú prehľad o mieste a význame 

verejnej politiky a verejnej správy v 

demokratickom štáte z hľadiska ich 

legislatívnych základov a praktické-

ho uplatňovania s osobitným zrete-

ľom na miesto a pozíciu Slovenska v 

politicko-administratívnom priesto-

re Európskej únie. Absolvent získa a 

pochopí tiež základné a teoretické po-

znatky, princípy, pojmy, teórie vzťa-

hujúce sa k ochrane, tvorbe a využí-

vaniu krajiny, ktoré možno zahrnúť 

do oblastí: sociálne využívanie kra-

jiny a jej zdrojov, ochrana prírody a 

krajiny, ekológia, geografi a, krajinná 

ekológia, krajinno-ekologické pláno-

vanie, základy krajinno-ekologickej 

optimalizácie využívania krajiny, plá-

novania, riešenia problematiky stre-

tov záujmov, environmentalistiky. 

Absolventi získajú  kvalifi kačnú úro-

veň potrebnú v rozsahu teoretických 

vedomostí a poznatkov, budovaných 

na báze manažérskych teórií, infor-

matiky, v súčinnosti so sociológiou a 

modernými prostriedkami systémo-

vého spracovávania v čase a priesto-

re. Získa teoretické znalosti a zruč-

nosti v oblasti výpočtovej techniky, 

v spracovaní a tvorbe databáz, relač-

ných databáz, priestorovej a funkčnej 

analýzy a grafi ckých výstupov, analó-

govej, priestorovej štatistiky využitím 

technológie GIS (geografi ckých infor-

mačných systémov) v plnom rozsahu. 

Absolventi bakalárskeho stupňa uve-

deného programu získajú vedomosti  

a zručnosti, ktoré im umožnia efek-

tívne pôsobiť v oblasti verejnej poli-

tiky a verejnej správy, vykonávať po-

žadované pracovné úkony, riešiť a 

prijímať rozhodnutia, spolupracovať 

s inými zložkami verejnej správy, spo-

lupracovať pri príprave koncepčných 

materiálov a regulatív vo verejnej po-

litike, pri analýze verejnej politiky na 

úrovni národnej, regionálnej, miest-

nej, aktívne participovať na reforme 

a modernizácii verejnej správy. Budú 

oprávnení na prácu profesionálne-

ho manažéra v oblasti verejnej politi-

ky (verejného sektora), štátnej správy 

v regiónoch a regionálnych a miest-

nych samosprávach resp. odborného 

pracovníka v oblasti verejnej správy. 

Štúdium bude zabezpečené v prie-

bežne rekonštruovaných priestoroch 

budov v historickom centre mesta 

Banská Štiavnica v národnej kultúr-

nej pamiatke v Belházyovskom dome 

v niekdajšom laboratóriu svetozná-

mej Baníckej akadémie. Zriadenie 

pracoviska nielen s edukáciou, ale tiež  

plánovaným vedeckým výskumom v 

oblasti regionálneho rozvoja - udrža-

teľného rozvoja má aj pre mesto vý-

znamný prínos. Svojím programom, 

pôsobením, prácou, výskumom, edu-

káciou, chce táto vysoká škola nadvia-

zať na  akademické tradície slávnej 

banskoštiavnickej akadémie, ku kto-

rej  tradícii sa bezvýhradne hlási. Vy-

soká škola  s pôsobnosťou v plnom 

rozsahu  má významnú mestotvor-

nú funkciu a zvyšuje jeho atraktivi-

tu. Poskytne  v súčasnej dobe poli-

tickej a  hospodárskej transformácie  

potrebný a zaujímavý program, s veľ-

kým predpokladom zamestnanos-

ti po ukončení štúdia. Umožní  štú-

dium i sociálne slabším skupinám 

obyvateľstva v regióne. Dennou, ale 

aj externou formou štúdia, celoživot-

ným vzdelávaním, kurzami, poraden-

skou činnosťou v oblasti vzdelania,  

poskytne takto zvýšenie konkuren-

cieschopnosti občanov na trhu prá-

ce. Bližšie informácie na internetovej 

stránke http://www.fsvucm.sk/.

Prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc., 

FSVUCM, Vedúci Katedry udržateľ-

ného rozvoja v Banskej Štiavnici

�1.str.

Centrum pedagogicko – psycholo-

gického poradenstva a prevencie v 

Banskej Štiavnici realizovalo v škol-

skom roku 2013/2014( marec – jún 

) v spolupráci s Materskou školou na 

Mierovej ulici v Banskej Štiavnici sti-

mulačný program pre deti s odkla-

dom povinnej školskej dochádzky 

a detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia pod názvom: Zvýšiť škol-

skú úspešnosť a vzdelanostnú úro-

veň detí zo sociálne znevýhodnené-

ho prostredia.

Stretnutia boli zamerané na:

- rozvoj reči, slovnej zásoby, zlepše-

nie komunikačných zručností

- rozvoj grafomotoriky

- rozvoj matematických predstáv a 

geometrických tvarov

- správne držanie ceruzky pri písaní, 

prípravné uvoľňovacie cvičenia

- osvojenie si základných hygienic-

kých a sociálnych návykov

V skupine pracovalo 8 detí vo veku  

5 – 6 rokov, pod vedením špeciálnej 

pedagogičky a sociálnej pedagogič-

ky z CPPPaP. Na rozvoj komunikač-

ných zručností sme využívali čítanie 

rozprávok, učenie básničiek, pričom 

dôraz sme kládli na správnu výslov-

nosť. Zamerali sme sa aj na rozvoj 

grafomotoriky, nácvik a utvrdenie 

pojmov, ktoré patria k  základom 

všeobecného poznania.

V mesiaci jún sme s deťmi uskutoč-

nili výlet na Počúvadlianske jazero, 

kde si deti pozreli zvieraciu oboru, 

poprechádzali sa okolo jazera, špor-

tovali a potom sa naobedovali  v reš-

taurácii hotela Topky. Pre deti bol 

výlet veľkým  emocionálnym zážit-

kom. Na poslednom stretnutí každé 

dieťa dostalo sladkú odmenu, pas-

telky a náčrtník. Ďakujeme Mestu 

Banská Štiavnica za poskytnutie fi -

nančných prostriedkov na realizáciu 

uvedeného projektu.   

CPPPaP Banská Štiavnica

Príprava detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia do školy

Akademici v Banskej Štiavnici 2014

Nové vysokoškolské štúdium v Banskej Štiavnici
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VZN Mesta Banská Štiavnica 

č. 3/2014 stanovuje v §2 

nasledovné pravidlá výlepu 

plagátov v rámci volebnej 

kampane (výber z nariadenia):

a) Mesto Banská Štiavnica  pre účely 

volebnej kampane určuje kandidujú-

cim stranám, hnutiam a ich koalíciám 

ako aj pre nezávislých kandidátov  na 

vylepovanie volebných plagátov  tieto 

plagátovacie plochy v meste (na každú 

z nich je možné vylepiť približne 27 ks 

plagátov formátu A2):  

a) Plagátovacia betónová plocha (skru-

ža) na Križovatke (pri zástavke SAD)              

b) Plagátovacie betónové plochy (skru-

že) na sídlisku Drieňová 

c) Plagátovacia betónová plocha (skru-

ža) na Štefultove  (ul. Obrancov mie-

ru, pri bývalej Pošte)

b) Na plagátovacie betónové plochy 

môžu politické strany, hnutia a ich 

koalície a nezávislí kandidáti  umiest-

ňovať svoje plagáty samostatne, s 

rešpektovaním rovnakého práva na 

propagáciu pre iné subjekty na tejto 

plagátovacej ploche. Na tieto mies-

ta môže každá politická strana, hnu-

tie alebo ich koalície, ako aj nezávislí 

kandidáti zúčastňujúci sa volieb alebo 

referenda, vylepiť svoje predvolebné 

plagáty. Plagáty môžu byť vo formáte 

A2 (420 x 594 mm), alebo v menších 

formátoch. To znamená, že jednému 

plagátu formátu A2 zodpovedajú 2 

plagáty formátu A3 (297 x 420 mm), 

alebo 4 plagáty formátu A4 (210 x 297 

mm). 

c) Propagácia na iných  verejne prí-

stupných objektoch a zariadeniach, 

teda vylepovanie plagátov na čakárne,  

telefónne automaty, stĺpy verejného 

osvetlenia,  elektrických a telekomu-

nikačných vedení, dopravných zna-

čiek, koše a kontajnery  na TKO, lavič-

ky, kvetináče a na iných  neurčených 

miestach, ale aj  iný spôsob propagá-

cie (napr. používanie farieb, sprejov a 

pod.) sa v katastrálnom území mesta 

Banská Štiavnica a Banky zakazuje.  

Zakazuje sa svojvoľne vylepovať pla-

gáty na budovy, stavby, ploty a na iné 

neurčené plagátovacie plochy, viditeľ-

né z verejných priestranstiev.

d) Mimo určených plagátovacích 

plôch možno so súhlasom vlastníka 

(užívateľa) objektu umiestňovať pla-

gáty vo výkladoch prevádzkární ob-

chodu a služieb, v oknách rodinných 

domov, presklených vchodoch, vidi-

teľných z verejného priestranstva. Za 

takýto druh kampane je zodpovedný 

kandidujúci subjekt a vlastník (užíva-

teľ) objektu.

Kompletné znenie VZN č. 3/2014 

nájdu záujemcovia na stránke www.

banskastiavnica.sk.

Rastislav Marko

Pravidlá výlepov plagátov 
v rámci volebnej kampane

Informácie pre 
voličov

Vyzývame voličov, ktorým nebo-

lo doručené Oznámenie o čase a 

mieste konania volieb do orgánov 

samosprávy do 21.10.2014, alebo 

ak boli údaje o voličovi na ozná-

mení neúplné a nepravdivé, aby 

vo vlastnom záujme žiadali o ná-

pravu v tzv. námietkovom kona-

ní.

Námietková kancelária je zriade-

ná v Klientskom centre, Radničné 

námestie 1/A. Svoje požiadavky 

môže volič uplatniť aj telefonicky 

na čísle 045/694 96 39.

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt len 

mesto Banská Štiavnica bez uve-

denia ulice a čísla domu, volia v 

zasadačke Mestského úradu, Rad-

ničné námestie č. 1. Oznámenie 

o čase a mieste konania volieb si 

môžu prevziať osobne v Klient-

skom centre počas úradných ho-

dín.

Občania miestnej časti mesta Ban-

ky, môžu voliť do prenosnej vo-

lebnej schránky dňa 15.11.2014 

v čase od 10,00 hod. do 11,30 

hod. v kultúrnom dome v časti 

mesta Banky.

Ak sa volič z vážnych dôvodov, 

(pre zlý zdravotný stav a pod.) ne-

môže dostaviť do volebnej miest-

nosti, kde je zapísaný v zozname 

voličov, môže požiadať o voľbu do 

prenosnej volebnej schránky. So 

svojou žiadosťou sa môže obrátiť 

priamo na svoju okrskovú voleb-

nú komisiu prostredníctvom svo-

jich známych, susedov, alebo aj  

telefonicky na číslo organizačné-

ho štábu:  045/694 9639.

Jana Beňová

Divadlo ERB 
pozýva…

… na stretnutie s Matejom Lan-

dlom, Evou Krížikovou, Karin 

Haydu a Jozefom Golonkom v su-

verénne najslávnejšiej zábavnej 

slovenskej šou Vtipnejší vyhráva. 

A v porote budete sedieť vy!

Miesto a čas: piatok 14. novem-

bra 2014 o 19.00 v Divadle Pivo-

varu ERB

Informácie na kultura@pivova-

rerb.sk, 0918 182 589 

http://www.pivovarerb.sk/pi-

vovar-erb/divadlo/pripravuje-

me/62-vtipnejsi-vyhrava.html 

Tím Erbu

a oznamov pre voľby 

primátora mesta a  poslancov 

mestského zastupiteľstva pre 

voľby do orgánov samosprávy 

obcí počas volebnej kampane 

2014 v Štiavnických novinách 

(ďalej „Pravidlá“). 

Mesto Banská Štiavnica ako vydava-

teľ periodika Štiavnické noviny tými-

to Pravidlami určuje v zmysle Záko-

na NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách 

do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov a v zmysle VZN 

Mesta Banská Štiavnica č.3/2014 na-

sledovné: 1. Týmito Pravidlami sa ur-

čujú podmienky pre zverejňovanie 

oznamov kandidátov na primátora 

mesta, politických strán, ich hnutí a 

koalícií politických strán a hnutí a ne-

závislých kandidátov do mestského 

zastupiteľstva na voľby do orgánov 

samosprávy obcí v ŠN v období vo-

lebnej kampane. 2. Pod oznamom sa 

rozumie akákoľvek písomná forma 

prezentácie kandidátov na primátora 

mesta, politickej strany, hnutia, ale-

bo koalície politických strán a hnu-

tí a nezávislých kandidátov na voľ-

by do orgánov samosprávy obcí ako 

sú pozvánky na stretnutia, reklama, 

tematicky ladené články, rozhovory 

a pod. 3. Za obdobie volebnej kam-

pane sa považuje obdobie začínajúce 

17 dní a končiace 48 hodín pred za-

čatím volieb. 4. Počas obdobia uve-

deného v bode 3. budú mať v ŠN 

kandidáti do orgánov samosprávy 

možnosť umiestniť bezplatne oznam 

v nasledovnom rozsahu: a. kandi-

dáti na primátora mesta textový 

oznam v rozsahu maximálne 2 500 

znakov vrátane medzier, alebo gra-

fi cký oznam v príslušnom rozmere 

(19 x 9,6 cm), kandidáti na primáto-

ra majú možnosť umiestniť v prísluš-

nom vydaní ŠN aj svoju fotografi u. b. 

kandidáti na poslancov mestského 

zastupiteľstva textový oznam v roz-

sahu max. 800 znakov vrátane me-

dzier bez fotografi e, alebo grafi cký 

oznam v príslušnom rozsahu (9,3 x 6 

cm). c. politické strany, hnutia a ko-

alície politických strán a hnutí texto-

vú informáciu bez fotografi e v rozsa-

hu podľa vzorca: Počet kandidujúcich 

poslancov x 800 znakov alebo grafi c-

ká inzercia v príslušnom rozsahu (19 

x 26,8 cm + 19 x 12cm). d. V prípa-

de, že aspoň jeden kandidát politickej 

strany / hnutia / koalície na poslan-

ca mestského zastupiteľstva využi-

je možnosť v zmysle bodu 4b týchto 

Pravidiel, zaniká možnosť politickej 

strany / hnutia / koalície na uverej-

nenie oznamu v zmysle bodu Pravi-

diel 4c. 5. Oznam zadávaný na zákla-

de týchto Pravidiel je subjekt povinný 

do 3. novembra 2014, pondelok do 

8:00 hod. do redakcie ŠN v elektro-

nickej podobe, osobne alebo e-mai-

lom: michal.kriz@banskastiavnica.

sk. Oznamy prijaté po tomto termí-

ne nebudú akceptované. 6. Akýkoľ-

vek oznam v zmysle týchto Pravidiel 

musí byť dodaný v štandardnom for-

máte určenom pre použitie v novi-

novej tlači (pdf, bez orezových zna-

čiek). 7. Redakcia ŠN neposkytuje 

pre oznamy v zmysle týchto Pravidiel 

žiadne nadštandardné služby, napr. 

grafi ckú úpravu a spracovanie inzer-

cie. 8. Za oznam uverejnený v zmys-

le týchto Pravidiel nesie plnú zodpo-

vednosť jeho zadávateľ. 9. Všetky 

kandidujúce subjekty, ako aj jednot-

livci, môžu využiť priestor v Štiav-

nických novinách aj na uverejnenie 

vlastného oznamu nad rámec týchto 

Pravidiel. Takýto oznam bude prija-

tý ako inzercia, spoplatnený v zmysle 

cenníka a pravidiel inzercie ŠN a uve-

rejnený v zmysle Štatútu ŠN. Cen-

ník inzercie v ŠN je voľne prístupný 

na www.banskastiavnica.sk, prípad-

ne si ho je možné vyžiadať na adre-

se michal.kriz@banskastiavnica.sk. 

10. Nerešpektovanie týchto pravi-

diel môže viesť k zamietnutiu uve-

rejnenia oznamu na základe pochy-

benia zo strany zadávateľa a nemôže 

byť považované za porušenie horeu-

vedeného zákona a VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica.

Michal Kríž, redaktor ŠN

Pravidlá zverejňovania inzercie
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Každoročne v mesiaci októbri, 

keď príroda naberá krásu 

jesene, sa škôlkari z Materskej 

školy 1.mája Elokovanej 

triedy na Štefultove s úctou 

obraciame k ľudom  skôr 

narodeným, ktorých vlasy 

sú postriebrené šedinami a 

konanie obohatené veľkými 

životnými múdrosťami. 

Pri tejto príležitosti naši škôlkari 

navštívili klub dôchodcov na Šte-

fultove a krátkym programom po-

tešili srdiečka našich starých ro-

dičov. Naši starkí nám zaspievali 

ľudové pesničky a  naučili nás pliesť 

náramky z gumičiek. Obdarili nás 

aj hotovými náramkami a mali pre 

nás veľa krásnych darčekov, za kto-

ré im veľmi pekne ďakujeme...

Marianna Andacká

Triedna učiteľka

Naša babka a náš dedko, 
sú pre nás všetko...

Škôlkári z MŠ 1. mája v klube dôchodcov  foto Archív autora

Október je mesiacom úcty k 

starším. Aj samospráva mesta 

Banská Štiavnica na seniorov 

nezabudla a v dňoch 20. – 21. 

októbra 2014 pre nich pripra-

vila a zorganizovala bohatý 

kultúrny program v priesto-

roch Kultúrneho centra. 

Po úvodných slovách Jarky Si-

monidesovej na kultúrno-spolo-

čenskom podujatí pre pozvaných 

hostí vystúpili s piesňami Timon 

Turčan a Diana Krnová. Po nich 

predniesla báseň Renatka Hor-

váthová. Najmenší z Materskej 

školy 1 mája na Križovatke si pre 

deduškov a babičky pripravili hu-

dobno-tanečné pásmo, ktorým 

potešili všetkých prítomných, 

začo zožali veľký potlesk. Nasle-

doval príhovor primátorky nášho 

mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

ktorá sa svojim spoluobčanom 

prihovorila slovami: „Človek je 

krásny nielen vtedy, keď má pružný 

krok. Človek je krásny podľa múdros-

ti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások 

a bielych vlasov, podľa slov, keď po-

nára sa v hovore s deťmi do rokov, 

keď aj on bol mladý. Človek je krás-

ny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 

Vo svojom príhovore vyjadrila 

radosť z toho, že v našom mes-

te žijú ľudia, ktorí svojou prá-

cou, zodpovednosťou sa nezľak-

li problémov a ťažkostí a prispeli 

tak k spoločenskému pokroku na 

záchrane a rozvoji nášho krásne-

ho historického mesta. Na záver 

svojho príhovoru sa poďakovala 

všetkým prítomným za prijatie 

pozvania a popriala im do ďalších 

rokov života veľa zdravia, rados-

ti a životného optimizmu slova-

mi: „V pokoji užívajte život v kruhu 

svojich blízkych. Nech sú dni vášho 

zrelého veku poprepletané vďačnos-

ťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň 

plná plodov, krásna, pokojná a sl-

nečná. Nech ste obklopení úprimný-

mi a statočnými ľuďmi v spokojnos-

ti a v šťastí.“ Po týchto vrúcnych 

slovách nasledovalo vystúpenie 

žiakov Základnej umeleckej ško-

ly pod vedením Mgr. Irenky Cho-

vanovej. Pár starších hitov za-

spievala Patrícia Debnárová v 

sprievode svojho otca Dušana na 

gitare a p. Radjanskeho na kláve-

soch. Za nimi vystúpili so svoji-

mi ľudovými piesňami Martin 

Kminiak so svojou talentovanou 

dcérkou Danielkou. Všetkých 

prítomných rozhýbali, roztanco-

vali a vniesli horúce tanečné ryt-

my tanečníčky zo skupiny Aplaus 

pod vedením Janky Machilovej 

z Centra voľného času v Banskej 

Štiavnici. Záver patril opäť spevu 

v podaní Diany Krnovej zmesou 

skladieb za sprievodu Timona 

Turčana. Každý z pozvaných hos-

tí si domov okrem dobrej nálady 

odniesol aj sladké prekvapenie. 

Verme, že o rok sa pri tejto príle-

žitosti v októbri – Mesiaca úcty k 

starším stretneme opäť s vami.

Michal Kríž

Uctili sme si seniorov

Seniori v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici  foto M. Kríž

Kam v BŠ 
a okolí?
23.10.  Autorské čítanie s An-

tikvariátikom: Ján Litvák. Besedu 

moderuje Zuzka Tkáčiková. Vstup 

je voľný. Antikvariátik, 17:00. 

24.10. Príbehy Jazzu o dávnych 

Jam Session & ochutnávka vín.  

Ochutnávka 18:00, koncert 20:00. 

Trotuar Cafe 

24.10. Pražovňa party s DJ Drož-

ďo! Pražovňa, 21:00 

26.10. Šarkaniáda pod Kalváriou.

Moderuje Erik Forgáč! Koníky, so-

koliari, maľovanie na tvár, tvori-

vé dielne,  veľa hier a zábavy. Lúky 

pod Kalváriou, 11:00-16:00. 

26.10. Halina Pawlowská: Ba-

nánová veľryba. Talk show o prí-

behoch zo života, z pôsobenia 

v šoubiznise a iné postrehy ťaž-

ko prekonateľnej optimistky. KC, 

17:00, vstupné 12 €.

30.10. Happy Halloween! Popo-

ludnie plné kúziel, čarov a mágie.

Kúzelnícka šou, detská diskoté-

ka, varenie kúzelného lektvaru. 

Deti zdarma Kaviareň Divná pani, 

16:00.

31.10. Vernisáž výstavy Lucie Tal-

lovej. Galéria Schmenitz, 19:00.

31.10. Klub bít Vol1. Funky, soul 

a disko z éry Československa. DJ 

Mišek a Koďas. Art Cafe, 20:00. 

1.11. Dušičky z Nového zámku! 

Zažite jedinečný nočný výhľad. 

17:00-22:00, vstup 1 €, fotenie 

2 €.

2.11. Sv. omša „dušičková“ na Frau-

enbergu. Slávi Dp. Imrich Šišulák. 

Frauenberg, 15:00. 

9.11. Divadlo: Kam chodí Oscar 

Wilde na večeru. Príbeh o rodine, 

matke Eve (Miška Čobejová) a jej 

dvoch zvláštnych deťoch. Kultúr-

ne centrum, 18:00

10.-14.11. Týždeň vedy a techni-

ky v SBM. Hra Ako dakedy starí 

baníci merali a prehliadka funkč-

ných modelov banských zariade-

ní. Kammerhof, info a rezervácie 

skupín: Mgr. Marková, 045/694 

94 18.

30.10.-2.11. Jesenné prázdni-

ny v Terra Permonia. Otvorené: 

13:00-17:00.

Región Banská Štiavnica 

Aforizmus

„Sila sa nehľadá vo výškach, lež na 

dne priepasti.“

Myšlienka Katky Romušikovej z 

knihy Všetko má svoj čas.
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Oznam
Oznamujeme vám, že novootvo-

rená výdajňa zdravotných pomô-

cok sa nachádza na Kolpašská ul. 

1 (pri Lidli), otvorené: Po – Pi 9:00 

– 17:00, So 8:00 – 12:00, bližšie 

info: 0911 844 001, pripravujeme 

e-shop. Srdečne vás pozývame do 

našej predajne zdravotníckych po-

môcok.

Sopúch Leopold, prvý riaditeľ 

Tabakovej továrne v Banskej 

Štiavnici.* 27.4.1820 Hlohovec  

†16.11.1878 Banská Štiavnica.

Po skončení stredoslovenských štú-

dií bol zamestnaný vo viacerých 

už existujúcich tabakových továr-

ňach v celej monarchii, kde prešiel 

všetkými funkciami od praktikanta 

až po riaditeľa továrne. Pred prícho-

dom do Banskej Štiavnice bol riadi-

teľom továrne na výrobu na výro-

bu cigár V Pešti – Ferencvárosi. Keď 

padlo rozhodnutie založiť v Banskej 

Štiavnici tabakovú továreň, Uhor-

ské kráľovské ministerstvo fi nancií 

ho 1.marca1870 vymenovalo za pr-

vého riaditeľa Tabakovej továrne.

L. Sopúch ihneď po príchode do 

Banskej Štiavnice prenajal provi-

zórne priestory na výrobu, zaria-

dil zapracovanie robotníčok a popri 

výrobe v provizóriách zabezpečo-

val intenzívnu výstavbu nových ob-

jektov. Tieto úlohy zvládol veľmi 

úspešne a do konca roku 1870 bola 

dokončená výstavba objektu dielní 

pre novú továreň, ktorú potom vy-

užil ako provizórium pre výrobu ci-

gár. V roku 1870 sa v provizórnych 

podmienkach vyrobilo viac ako 2 

milióny cigár a docielil sa stav 518 

zapracovaných robotníkov a robot-

níčok. V roku 1871 bola ukončená 

výstavba mohutného štvorpodlaž-

ného hlavného výrobného objek-

tu v priestore Dolného mestského 

majera (Rubigallovský  kaštieľ). Do 

14.decembra 1871 bola doň presťa-

hovaná výroba cigár z Horného ma-

jera. Riaditeľ L. Sopúch  dohodol vy-

konávanie zdravotníckej služby pre 

zamestnancov s MUDr. Karolom 

Maltásom. Zároveň prenajal časť 

Baumanovskej záhrady pri Hornom 

majeri na sklad stavebného mate-

riálu, pre ďalšiu výstavbu  továrne. 

Prenajal tiež mlyn pri Dolnom ma-

jeri ako sklad stolárskych výrobkov.

V roku 1872 bol schválený Sopú-

chov návrh na zriadenie Inštitútu 

nemocenského poistenia zamest-

nancov Tabakovej továrne. Pre jej 

prevádzku bol významný rok 1873, 

kedy sa začala preprava na železnič-

nej  trati Banská Štiavnica – Hron-

ská Breznica. L. Sopúch uzavrel 

zmluvu  so súkromnými povozník-

mi na dopravu tabaku a vyrobených 

cigár medzi Tabakovou továrňou a 

železničnou stanicou a následne bol 

11. decembra 1873 uvedený do pre-

vádzky objekt nových skladov. Po-

čet zamestnancov továrne, v rátane 

stavebných robotníkov, vykazoval v 

tomto roku až 1 977 pracovníkov, z 

čoho bolo len 13 technicko-hospo-

dárskych pracovníkov a vyrobilo sa 

tak 50 miliónov ks cigár. V nasledu-

júcich rokoch dokončieval L. Sopúch 

výstavbu továrne, hlavne jej pomoc-

ných prevádzok. L. Sopúch sa nikdy 

neoženil, celý svoj voľný čas venoval 

výstavbe továrne a výrobe cigár. V 

poslednom roku jeho života (1878) 

dosiahla výroba v Tabakovej továr-

ni v Banskej Štiavnici množstvo 63 

184 500 ks cigár pri počte 1 150 za-

mestnancov. L. Sopúch 14.októbra 

1878 ťažko ochorel a onedlho zo-

mrel vo veku 56 rokov. Z úcty k jeho 

práci ho pochovali do krypty kosto-

la Nanebovzatia Panny Márie.

Koniec tabakového priemyslu a zá-

vodu v Banskej Štiavnici a vôbec ce-

lého tabakového priemyslu na Slo-

vensku priniesol 1.máj 1992, keď 

Fond národného majetku odpredal 

svoje akcie nadnárodnej spoločnos-

ti REEMTSMA, ktorá sa stala 100 

% vlastníkom tabakového priemys-

lu na Slovensku. Nový majiteľ pre-

vádzku závodu v Banskej Štiavnici 

zastavil, výrobu zrušil a kompletné 

strojové zariadenie odviezol.

Vladimír Poprac

Žil medzi nami...

1 997 pracovníkov v Tabakovej 

továrni v Banskej Štiavnici  foto 

Marian Lichner a kolektív. Osobnosti Banskej 

Štiavnice (2006)

Dňa 16.10.2014 sa široká verejnosť 

rozlúčila s pánom Ladislavom La-

došom, bývalým štiavnickým ban-

ským odborníkom, banským peda-

gógom, bývalým spolupracovníkom 

zo závodu Rudných baní v Banskej 

Štiavnici, poctivým človekom, čle-

nom baníckeho spolku a dlhoroč-

ným priateľom, ktorý nás opustil 

vo veku nedožitých 76 rokov svoj-

ho života. 

Narodil sa 14.11.1938 v Šiatorskej 

Bukovinke, neskôr sa stala jeho 

druhým domovom Banská Štiav-

nica. Po absolvovaní Odborného 

učilišťa strojárskeho v Piesku sa 

zamestnal na Rudných baniach v 

pracovnej pozícií strojný zámoč-

ník v bani na šachte Bránik (štôl-

ňa Ferdinand). Neskôr si odborné 

vzdelanie doplnil štúdiom popri za-

mestnaní na Strednej priemyselnej 

škole baníckej v Banskej Štiavnici 

v odbore strojárenská technológia. 

V roku 1960 bol pri zavedení prvej 

raziacej plošiny pre mechanizova-

né razenie banských komínov. Bol 

aj dlhoročným banským záchraná-

rom od roku 1960 až do roku 1984. 

V roku 1972 mu bolo udelené vy-

znamenanie "Vzorný banský záchra-

nár II. stupňa". V októbri  1978 bol 

v skupine prvých osôb, ktoré v no-

vodobej histórii vstúpili na Cisár-

ske schody v štôlni Glanzenberg. 

V roku 1969 sa dal na pedagogic-

kú dráhu, zameranú na výchovu 

strojárskeho a baníckeho dorastu 

v pozícii hlavného majstra na Od-

bornom učilišti strojárenskom pri 

Rudných baniach, ktoré nadväzo-

valo na Banícke učilište, zriade-

né v Banskej Štiavnici na začiatku 

50. rokov 20. storočia. Pre mož-

nosť vykonávania tejto funkcie si 

vzdelanie doplnil štúdiom popri za-

mestnaní na Pedagogickej fakulte v 

Banskej Bystrici. Od roku 1973 vy-

konával funkciu vedúceho stredis-

ka praktického vyučovania na uč-

ňovskom stredisku. V roku 1982 za 

učilište pretransformovalo na sa-

mostatné Stredné odborné učiliš-

te banícke, kde zastával pracovnú 

pozíciu hlavného majstra odborné-

ho výcviku až do roku 1989, kedy 

odišiel na invalidný dôchodok. Po-

čas svojej aktívnej činnosti sa po-

dieľal na príprave viac stoviek mla-

dých ľudí pre budúce povolanie, 

ktorým bol vzorom v pracovnom 

aj osobnom živote. Bol aj poctivým 

členom baníckeho spolku od roku 

1993 s členským preukazom č. 52. 

Pokiaľ mu to zdravotný stav dovo-

ľoval, rád sa zúčastňoval zúčastňo-

val jeho podujatí, osobitne baníc-

kych šachtágov. „Zdar Boh!“

Milan Durbák

Exkurzia 
za zvieratkami do ZŠ 

Štiavnické Bane

Jedného krásneho, jesenného dňa 

sa trieda Zajačikov z materskej 

školy Drieňová vybrala  školským 

autobusom do Základnej školy na 

Štiavnické Bane. Pýtate sa prečo 

práve tam? Z jedného veľmi jed-

noduchého dôvodu, lebo sa tam 

nachádza malá ZOO. 

Hneď prvý zážitok mali deti zo 

školského autobusu, ktorý nám 

na prepravu poskytla spomínaná 

základná škola. Cesta deťom ubie-

hala veľmi rýchlo. Ujo šofér im 

pustil rozprávku, ktorú deti poze-

rali počas jazdy na malých televí-

zoroch pripevnených v autobuse. 

Po príchode do školy nás privítal 

pán riaditeľ s pani zástupkyňou. 

V krátkosti nás oboznámili čo 

nás počas exkurzie čaká a čo všet-

ko si môžeme v ich škole  pozrieť. 

Rozdelili sme sa na dve skupi-

ny a každej skupine bol pridelený 

sprievodca, ktorý nás sprevádzal 

areálom školy. Deti si mali mož-

nosť pozrieť a nakŕmiť modré pa-

pagáje Ary, pokochať svoj pohľad 

na akváriových rybičkách a vyskú-

šať jazdu na koníku menom Ajša. 

Nesmieme zabudnúť spomenúť aj 

dravé vtáky, ktorých vlastní škola 

niekoľko druhov ( plamienku, kr-

kavce, supy, jastraby, sokoly.....). 

Po prehliadke dravých vtákov 

sa deti nebáli vyskúšať si prílety 

dravcov na koženú rukavicu.

Exkurzia bola veľmi vydarená. 

Deti a pani učiteľky si odniesli prí-

jemné a nezabudnuteľné zážitky. 

Dúfame, že sa do tejto zaujíma-

vej školy ešte v budúcnosti vráti-

me.  Touto cestou sa chceme po-

ďakovať vedeniu Základnej školy 

na Štiavnických Baniach, že nám 

umožnilo navštíviť ich školu a od-

niesť si krásne a príjemné zážitky 

z ich malej ZOO. 

Deti a pani učiteľky z triedy 

Zajačiky MŠ Drieňová

Za Ladislavom Ladošom
Dňa 16.10.2014 sa široká verejnosť

rozlúčila s pánom Ladislavom La-

došom, bývalým štiavnickým ban-

ským odborníkom, banským peda-

gógom, bývalým spolupracovníkom

zo závodu Rudných baní v Banskej

Štiavnici, poctivým človekom, čle-

nom baníckeho spolku a dlhoroč-

ným priateľom, ktorý nás opustil

vo veku nedožitých 76 rokov svoj-

ho života. 
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Spomienka

Dňa 25.10. 

uplynie 5 ro-

kov, čo nás 

navždy opus-

til môj man-

žel, otec, starý otec Peter 

Lacko. Kto ste ho pozna-

li, venujte mu tichú spo-

mienku.

Eesti Vabarik – Estónsko, 

najsevernejšia pobaltská 

krajina. Prvá krajina na svete, 

ktorá zaviedla rovnú daň z 

príjmu.

Krajina preslávená lesmi, prístav-

mi, obchodom, rybolovom. Úrad-

ným jazyk je estónčina, uralský 

jazyk blízky fínskemu. Sem sme-

rovala malá skupinka študentov 

so svojím pedagógom Ing. arch. 

Marekom Lichardom,1600 km 

a 30 hodín strávených v autobu-

se na trase: Zvolen – Varšava – 

Riga – Tallin – Lahemaa (národný 

park). Projektu „Let´s log in“, kto-

rého iniciátorkou a manažérkou 

bola RNDr. Valentína Vajsová,  sa 

zúčastnili študenti z Estónska, 

ČR, SR, Poľska a Turecka; aby dis-

kutovali v anglickom jazyku o so-

ciálnych sieťach ako o prostried-

ku, ktorý môže mladým ľuďom 

pomôcť pri hľadaní zamestnania 

a pripravili videá, fotografi e, ak-

tivity blízke tejto téme. Bohatý 

program zahŕňal ranné „warming 

– up“ na prebratie. Potom nasle-

dovali debaty, hry, príprava multi-

kultúrnych videí,  fotografovanie. 

Najväčší dojem zanechal pobyt v 

národnom parku Lahemaa, v kto-

rom fotili vtipné fotografi e na 

tému: Život bez internetu. Dva 

dni bez internetu boli zaiste ťaž-

kou skúškou pre bežného užívate-

ľa sociálnych sietí, nie to ešte stre-

doškoláka, ale zvládli sme, pretože 

program bol kreatívny a zmyslupl-

ný. Návšteva Tallinu tiež stála za 

to. Zaujala nás exkurzia v Národ-

nej estónskej televízii, najmä štú-

dio TV novín a pobyt v televíznom 

múzeu. Úchvatný starý Tallin so 

sprievodkyňou, ktorá nás zaviedla 

do stredovekej reštaurácie, kde po-

dávali sobiu polievku v hlinených 

miskách bez lyžíc. V obchodíkoch 

so suvenírmi kraľoval jantár. Vi-

deli ste už šachovnicu z jantáru za 

6300,-€? My áno. Súčasťou projek-

tu bola aj prezentácia Slovenska, 

Banskej Štiavnice, SPŠ Samuela 

Mikovíniho prostredníctvom vi-

dea, ktoré sme si priniesli so sebou 

a zožalo veľký úspech. Študenti 

dostanú certifi kát Youth Pass, kto-

rý potvrdzuje získanie sociálnych a 

komunikačných zručností, ako na-

príklad schopnosť pracovať v tíme, 

rozdeliť si úlohy a podobne, ktoré 

sú v súčasnosti čoraz viac žiada-

né pri hľadaní si zamestnania. Vo 

voľnom programe absolvovali ne-

zabudnuteľné večeri pri ohni s gi-

tarou a československými pesnič-

kami, plávanie v Baltickom mori 

vyskúšalo len pár otužilcov. Naši 

študenti vysoko ocenili možnosť 

zdokonaliť sa v angličtine, spo-

znať prekrásnu krajinu, pracovať 

v medzinárodnom tíme, nadviazať 

nové priateľstvá. Vďaka patrí ve-

deniu školy a vyučujúcim: RNDr. 

Valentíne Vajsovej za prípravu 

projektu, Ing. arch. Marekovi Li-

chardovi ako lídrovi skupiny a Fili-

povi Šmálovi, študentovi IV.P trie-

dy, ktorý v auguste 2014 pomáhal 

pri príprave projektu priamo v 

Estónsku. Link na video: http://

www.mikovini.sk/.

Beata Chrienová

Propagační výtvarníci 
zo SPŠ Samuela Mikovíniho v Estónsku

Všetkých prichádzajúcich 

treba prijať ako Krista, pretože 

on sám raz povie: Bol som 

pocestný a pritúlili ste ma. 

(Regula sv. Benedikta, 53,1)   

V sobotu 18. októbra 2014 sme 

prijali pozvanie priateľov, ktorých 

spojila svätá púť do Santiaga de 

Compostela k hrobu sv. Jakuba a 

ktorí sa rozhodli stráviť spoločný 

víkend v benediktínskom Klášto-

re Premenenia Pána v obci Sampor. 

Priznám sa, že na takomto mies-

te som sa ocitla prvýkrát v živote a 

bola som milo prekvapená nádher-

nou prírodou v okolí novovybudo-

vaného kláštora, jeho moderným 

architektonickým riešením, srdeč-

nosťou a pohostinnosťou. Brány 

kláštora sú otvorené pre všetkých, 

ktorí majú záujem stráviť istý čas 

vo fyzickom i duchovnom priestore 

kláštora. Dom hostí do istej miery 

umožňuje účasť na mníšskom spô-

sobe života. Hostia majú možnosť 

individuálneho pobytu, aj skupi-

nových návštev, a to aj formou du-

chovných cvičení pre ľudí všetkých 

vekových kategórií i vierovyznania. 

Ak má hosť záujem, môže sa zapo-

jiť do liturgickej modlitby, ale aj do 

vhodnej práce, ktorej je v okolí kláš-

tora i na blízkej farme naozaj dosť, 

v prípade potreby môže využiť čas 

na rozhovor s niektorým z mní-

chov, či na spoveď. Tiché okolie a 

vychádzky napomáhajú osobnej re-

fl exii i modlitbe. My sme do tohto 

prostredia priniesli poetické slovo a 

piesne Katky Šebeňovej. Náš ,,malý 

poetický koncert“  obohatili spomien-

ky 22 pútnikov na púť, jej dôvody, i 

zmeny v živote po jej absolvovaní. 

Úplne sme zabudli na čas plynúci 

za múrmi kláštora. Spiatočnú cestu 

nám zastrela noc nad krajinou pre-

svetlená Božou láskou a ľudským 

priateľstvom.                                                                                                  

Janka Bernáthová

Návšteva v kláštore 

Pútnici pred benediktínskym kláštorom  foto Archív autora

Pozvánka
Priatelia športu a pohybu pozý-

vam vás každú sobotu o 8:30 

hod. na futbalový štadión, kde re-

alizujeme atletické tréningy pre 

každého. Nehanbite sa a príďte, 

každý je vítaný. Info: petrorobo@

gmail.com. 

Robert Petro

Dušičky 
z Nového 
zámku

Slovenské banské múzeum 

si pre svojich návštevníkov 

a návštevníkov mesta Ban-

ská Štiavnica pripravilo uni-

kátny večer v podobe jedi-

nečného nočného výhľadu z 

Nového zámku pod názvom 

Dušičky z Nového zámku.

Unikátny večer v expozícii 

Nový zámok sa uskutoční 1. 

novembra 2014 od 17.00 

do 22.00 hod. Vstupné: 1 

€ Fotografovanie: 2 €  Kon-

takt: Nový zámok, 045/691 

15 43.     

Srdečne vás pozývame!                                              

SBM
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Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Zelerová polievka s 

vlašskými orechmi

Potrebujeme:

750 g hľuznatého zeleru (váha po 

očistení a ošúpaní), 1 cibuľa, 2-3 

strúčiky cesnaku, 2 mrkvy, 1,5 l 

zeleninového vývaru, 150g nalú-

paných vlašských orechov, poliev-

ková lyžica olivového oleja, kyslá 

smotana, polievková lyžica nase-

kanej koriandrovej alebo petržle-

novej vňate, 2 bobkové listy, soľ, 

čerstvo pomleté biele korenie, cit-

rónová šťava (podľa chuti)

Postup:

Ošúpanú cibuľu nakrájajte, ces-

nak podeľte na štvrtinky a mrk-

vu so zelerom pokrájajte na kúsky. 

V hrnci s hrubým dnom rozohrej-

te olivový olej a pridajte cibuľu a 

cesnak. Duste, kým nezmäknú. 

Dávajte pozor, aby sa cibuľa ne-

opiekla dohneda, lebo polievka 

bude horká. Pridajte zeler a mrk-

vu a duste 5 minút. Pridajte vývar, 

bobkový list a varte na miernom 

ohni, kým mrkva nezmäkne. Ore-

chy dajte na suchú rozpálenú pan-

vicu a pražte 5 minút. Nechajte 

ich vychladnúť a nasekajte – ¾ na-

sypte do horúcej polievky. Poliev-

ku nechajte vychladnúť, vymixuj-

te a preceďte cez sitko. Nalejte do 

čistého hrnca a ohrejte. Ak bude 

príliš hustá, prilejte horúcu vodu. 

Dochuťte soľou, korením, prípad-

ne citrónovou šťavou. Na záver 

pridajte niekoľko lyžíc jogurtovej 

smotany. Každú porciu polievky 

posypte orechmi a koriandrovou 

alebo petržlenovou vňaťou. 

Dobrú chuť!

...to je prvé, čo mi napadne, 

keď si spomeniem na uplynulé 

dni, ktoré som spolu s 

kolegyňou a žiakmi strávila  

u zahraničných Slovákov v 

Srbsku. 

Prišli sme tam na pozvanie pani ria-

diteľky ZŠ 15.októbra v obci Pivni-

ca pri príležitosti 70.výročia oslobo-

denia ich obce (15.októbra 1944). 

ZŠ J. Horáka totiž udržuje priateľ-

ské kontakty s touto školou už od 

r.1998 a odvtedy sme sa navzájom 

navštívili už niekoľkokrát. Spája 

nás nielen dlhoročná spolupráca pri 

organizovaní rôznych súťaží, ale aj 

ľudské puto, ktoré sa počas týchto 

rokov medzi nami vytvorilo.

Obec Pivnica je jednou z mnohých 

v oblasti Vojvodina, v ktorých žije 

niekoľko desiatok tisíc Slovákov. 

Ich predkovia odišli na „dolnú zem“ 

za obživou, či kvôli vierovyznaniu 

pred takmer 300 rokmi, no dodnes 

tam zachovávajú našu kultúru, tra-

dície a jazyk. Krásna čistá slovenči-

na znie v školských triedach, kos-

toloch, domácnostiach, obchodoch, 

krčmičkách i na uliciach. V ich ku-

chyniach rozvoniavajú tradičné slo-

venské jedlá, spievajú si naše ľu-

dové piesne, recitujú Sládkoviča, 

Hviezdoslava, či Rúfusa. Slovenský 

folklór v podobe krojov a tancov je 

prirodzenou súčasťou ich života – v 

súboroch tancujú deti, rodičia i sta-

rí rodičia. V skromných kultúrnych 

domoch hrajú ochotnícke divadlá. 

Skrátka: v zachovávaní nášho kul-

túrneho dedičstva by sme si mali z 

nich brať príklad. Hoci žijú v omno-

ho skromnejších pomeroch, nikde 

som nepočula, že sa niečo „nedá“... 

Priala by som vám vidieť ten zápal 

a úprimnú zanietenosť, s ktorou si 

ctia všetko slovenské!

V celej oblasti funguje množstvo 

kultúrno-spoločenských spolkov 

(Matica slovenská, Asociácia slo-

venských žien, Asociácia sloven-

ských pedagógov, Slovenské vy-

davateľské centrum...).  Vydávajú 

slovenské učebnice, časopisy i novi-

ny (napr. Hlas ľudu, Rovina, Vzlet či 

Zornička...).

Okrem základných škôl a gymnázií, 

v ktorých je vyučovacím jazykom 

slovenčina, fungujú na troch fakul-

tách vysokých škôl katedry sloven-

ského jazyka.

Ich každodenný život nie je jedno-

duchý. Z rodiny často pracuje len 

jeden člen, ostatní sa starajú o ro-

dinné hospodárstvo, na ktorom si 

dochovajú a dopestujú, čo sa dá. 

Mnohí sú šikovní remeselníci či 

podnikatelia. Tí, ktorým sa darí, 

podporujú miestne spolky a sú tak 

oporou pre celú slovenskú komuni-

tu. Hoci sa im nežije ľahko, ich sú-

držnosť a zapálenosť je neuveriteľ-

ná. Keď som im vyjadrila svoj obdiv 

k húževnatosti, s akou prekonávajú 

všetky prekážky, s úsmevom odpo-

vedali: „Bolo aj horšie...“

Spomínali na vojnu v bývalej Juho-

slávii, ktorá negatívne poznačila ich 

život. Hoci miestni Slováci nebo-

li na nikoho strane a konfl ikt sa ich 

netýkal, museli bojovať za armádu, 

ktorá ich povolala a mnohí sa do-

mov už nikdy nevrátili. Videli sme 

napríklad pozostatky mostov vedú-

cich cez Dunaj, ktorý pretína mesto 

Nový Sad. Po ich vyhodení do vzdu-

chu sa museli cez silný tok rieky do-

pravovať do práce a domovov na 

člnoch. Zažili absolútnu infl áciu 

meny, mnohí prišli o všetko. Nesta-

bilita, strach o svoje životy a domo-

vy je stále v ich čerstvej pamäti.

Počas tých pár dní, ktoré sme s nimi 

prežili, nás vpustili nielen do svojich 

domovov, ale i do svojich sŕdc.

Pani riaditeľka Tatiana Naďová s 

celým učiteľským zborom pre nás 

pripravili nabitý a pestrý program. 

Spoznali sme ich školu, ktorá žne 

veľké úspechy úrovňou výučby, pro-

jektmi i poprednými umiestnenia-

mi v súťažiach. Pozreli sme si vy-

stúpenia detí v kultúrnom dome, 

prijali sme milé pozvanie Spolku 

pivnických žien, miestneho pána fa-

rára v evanjelickom kostole, pravo-

slávnej cirkvi  i členov ochotníckeho 

divadla. V neďalekom Novom Sade 

sme navštívili pevnosť týčiacu sa 

nad mestom, historické centrum a 

najmä Ústav kultúry vojvodinských 

Slovákov. V Báčskom Petrovci sme 

chodili po chodbách prvého sloven-

ského gymnázia (Gymnázium Jána 

Kollára), videli sme najstarší zacho-

vaný dom z hliny a trstiny, výsta-

vu krojov Petrovického spolku žien, 

miestny kostol.

Naši žiaci boli ubytovaní v rodinách, 

kde ich prijali ako vlastných, o čom 

svedčili slzy, keď nastal čas lúčenia. 

Na cestu nás vybalili tak, že sme sa 

ledva zmestili do auta.

Ale to hlavné, čo sme si odnášali, 

bol pocit spolupatričnosti a priateľ-

stva. Vedomie, že stovky kilomet-

rov od nás žijú Slováci, ktorí nám 

tak úprimne a bezprostredne po-

núkli srdce na dlani, nás bude hriať 

navždy.  

Poďakovanie

Základná škola J. Horáka ďakuje 

Ing. Marianovi Zimmermannovi za 

štedrý príspevok na dopravu a fi r-

me Svet kovu, s.r.o., za knižné pub-

likácie a pitný režim

Renata Taligová

Srdce na dlani...

Žiaci ZŠ J. Horáka na návšteve v Srbsku  foto archív autora

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6, 

Banská Štiavnica

Otváracie hodiny:

Pondelok – nedeľa: 9,00 – 17,00 

hod.

Tel.: 045/694 96 53

E-mail: tikbs@banskastiavnica.sk 
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Štvrtok 23.10. o 18:30 hod.Štvrtok 23.10. o 18:30 hod.

Be2CAN:Be2CAN: VYššiA Moc VYššiA Moc
Dánsko/Francúzsko/Nórsko/Švéd-Dánsko/Francúzsko/Nórsko/Švéd-
sko, 2014, MP 15, 118min., Vstupné: sko, 2014, MP 15, 118min., Vstupné: 
4 €. Štvorčlenná švédska rodina ces-4 €. Štvorčlenná švédska rodina ces-
tuje do francúzskych Álp, aby si popri tuje do francúzskych Álp, aby si popri 
lyžovaní oddýchla a nerušene spolu lyžovaní oddýchla a nerušene spolu 
strávila pár vzácnych voľných dní. Do-strávila pár vzácnych voľných dní. Do-
volenkovú idylu naruší mohutná laví-volenkovú idylu naruší mohutná laví-
na, rútiaca sa počas obeda na otvore-na, rútiaca sa počas obeda na otvore-
nú reštauráciu na terase. Ebba chráni nú reštauráciu na terase. Ebba chráni 
svoje vydesené deti a zúfalo volá na svoje vydesené deti a zúfalo volá na 
svojho manžela Tomasa, ktorý však v svojho manžela Tomasa, ktorý však v 
panickom strachu uteká do bezpečia. 

Piatok 24.10. o 18:30 hod.

SUdcA
Dráma, USA, 2014, 141 min., MP 
12, Vstupné: 4 €. Robert Downey Jr. 
stvárňuje vo fi lme Sudca významné-
ho mestského právnika Hanka Pal-
mera, ktorý sa po smrti matky vra-

kontakt. Vážený sudca malého mesta 
Joseph Palmer (Robert Duvall) je po-
dozrivý z vraždy. 

Sobota 25.10. o 16:00 hod.

LÁskA NA vlÁskULÁskA NA vlÁskU
Rodinný, romantický, 2014, 97 min., Rodinný, romantický, 2014, 97 min., 
Vstupné: 4 €. Vstupné: 4 €. 

Sobota 25.10. o 18:30 hod.Sobota 25.10. o 18:30 hod.

JohN WickJohN Wick
Thriller, akčný, USA, 96 min,, MP Thriller, akčný, USA, 96 min,, MP 
15, Vstupné: 4 €. Hovorí sa: 15, Vstupné: 4 €. Hovorí sa: „Nedráž-„Nedráž-
di hada bosou nohou“di hada bosou nohou“. John Wick je . John Wick je 
zabijak na odpočinku, presne ten typ zabijak na odpočinku, presne ten typ 
chlapíka, ktorému je lepšie sa vyhnúť. chlapíka, ktorému je lepšie sa vyhnúť. 
Vlámať sa mu do domu, ukradnúť auto Vlámať sa mu do domu, ukradnúť auto 
a zabiť milovaného psa, to sa jednodu-a zabiť milovaného psa, to sa jednodu-
cho nemalo stať. cho nemalo stať. 

Nedeľa 26.10. o 16:00 hod.Nedeľa 26.10. o 16:00 hod.

ŠkATUliAciŠkATUliAci
Rodinný animák, USA, 100 min., Rodinný animák, USA, 100 min., 
Vstupné: 4 €. V Syrovanoch po zo-Vstupné: 4 €. V Syrovanoch po zo-
tmení radšej nevychádzajte z domu. Z tmení radšej nevychádzajte z domu. Z 
podzemných skrýš vyliezajú zvláštne podzemných skrýš vyliezajú zvláštne 
bytosti nazývané Škatuliaci.bytosti nazývané Škatuliaci.

Nedeľa 26.10. o 18:30 hod.Nedeľa 26.10. o 18:30 hod.

DrAcUlA: DrAcUlA: 

NezNÁMA legeNdANezNÁMA legeNdA
Akcia, fantasy, USA, 2014, 92 min., 
MP 12, Vstupné: 4 €. MP 12, Vstupné: 4 €. 

Utorok 28.10. o 18:30 hod.Utorok 28.10. o 18:30 hod.

FK s ANTikvAriÁTikoM: FK s ANTikvAriÁTikoM: NoNo
Historický, dráma, 118 min., Vstup-Historický, dráma, 118 min., Vstup-
né: 1,80 €. V roku 1988 bol chilský né: 1,80 €. V roku 1988 bol chilský 
generál Augusto Pinochet medziná-generál Augusto Pinochet medziná-
rodným tlakom donútený zvolať refe-rodným tlakom donútený zvolať refe-
rendum, ktoré by rozhodlo o jeho ďal-rendum, ktoré by rozhodlo o jeho ďal-
šom zotrvaní v prezidentskom kresle. šom zotrvaní v prezidentskom kresle. 
Občania mali voliť Občania mali voliť „ÁNO“„ÁNO“ alebo  alebo „Nie„„Nie„ 
(NO) Pinochetovej vláde na ďalších (NO) Pinochetovej vláde na ďalších 
osem rokov.osem rokov.

Štvrtok 30.10. o 10:00 hod.Štvrtok 30.10. o 10:00 hod.

PreMieTANie pre seNiorov:PreMieTANie pre seNiorov: 

NoeNoe
Fantasy, dráma, dobrodružný, USA, Fantasy, dráma, dobrodružný, USA, 
120 min., Vstupné: 2,50 €. Znepoko-120 min., Vstupné: 2,50 €. Znepoko-
jivá vízia smrtiacej záplavy prenasle-jivá vízia smrtiacej záplavy prenasle-
duje Noema (Russell Crowe) v snoch duje Noema (Russell Crowe) v snoch 
stále častejšie. Všetky podivné zname-stále častejšie. Všetky podivné zname-
nia mu pomôže rozlúštiť múdry Matu-nia mu pomôže rozlúštiť múdry Matu-
zalem (Anthony Hopkins). 

pp

PiPi

SUSU
DrDr
1212
stvstv
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m
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dodo

SoSo

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

Pozývame vás na najnovšie fi lmy

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10,-eur v pizzé-

rii, reštaurácii BLACK M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.34/2014: „Nejestvuje nič, tak žime, 

aby bolo chleba, aj neba.“ Výhercom sa 

stáva rodina Patakyová, Križovat-

ka 23, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii BLACK M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 3.11.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Jean 

de la Bruyére: „Kariéra možno urobiť 

vďaka... (dokončenie v tajničke). 

A., Oblok, krátky kabát, druh Evy, 

česká politická strana,     

B., Začiatok tajničky, hmotnosť, 

zvuk hodín,

C., Dub pop anglicky, cár, grécky 

písmeno, príslušník sarmatského 

kmeňa,   

D., Samárium, zviera s chobotom, 

mesiac básnicky, papagáj,      

E., Plačem zriedkavo, dopis, jed-

noduchá zbraň, povzdych,    

F., 2. časť tajničky, spopod,        

G., Dolné končatiny, vozidlo, časť 

trakov, oné,   

H., Eduard, spoluhlásky slova ho-

dina, existovala, priestorový geo-

metrický tvar, jedna v Ríme,  

I., 51 v Ríme, dotieravý hmyz, 

druh montovaného domu, nádo-

ba na popol, dusík,

J., 3.časť tajničky, aký básnicky,

K., Dal do ruky, strom Slovanov, 

pomer, vzdych.

1., Obilniny, ozn. áut B. Štiavnice, 

nechyť, 

2., Vidina, unavilo chodením,     

3., Nech po štiavnicky, časti básne, 

produkt včiel,   

4., Oska, fi lmové pesničky, hríb,

5., Rastlina s kmeňom, zaujal,       

6., Nána naopak, české mesto, hek-

toliter,       

7., Časť lode, časť rastliny, existo-

vali,

8., Ruská rieka, Gustáv, okúpaj,     

9., Rýchlo po taliansky, laba,            

10., Pani, skupenstvo vody, sever-

ské zviera,              

11., Ukazovacie zámeno, vojenská 

predajňa, stred slova augustov,    

12., Bohyňa Zeme, tkaný obraz, 

dvorce na tenis,

13., Mozol, pracovný nástroj na 

opracovanie železa, 

14., Notes, manželka Chaplina, 

sťa,  

15., Podmienková spojka, zbadá 

stratené, koniec tajničky.

Pomôcky: Louny, Army, Aras, 

Oona, Bulim, Oak, Nak.    

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Kupón č. 36
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Ako poďakovanie našim 

starým mamám a starým 

otcom, ktorí s láskou a 

obetavosťou pomáhajú svojim 

deťom pri výchove vnúčeniec 

a zároveň  podporujú svoje 

vnúčatá v ich umeleckom 

raste, sme na pôde ZUŠ 

pripravili v jedno októbrové 

popoludnie "Hudobný darček". 

Koncertom spevákov i nástrojá-

rov nás previedol pán učiteľ Bc. 

Michal Timko. Žiaci hudobné-

ho odboru sa predstavili týmto 

programom.

1. E. Rodrigues: La Cumparsita     

(akordeon) Jozef Chládek

2. Š. Kantor: Išla sova na tanec 

(spev) Filip Freigert (2. roč) J. Ma-

tuška: Smolnička z triedy P. Wei-

sovej

3. slov. ľudová pieseň: Kapu-

ra (husle) Daniela Kminiaková 

(3.roč.) z triedy M. Krnáčika

4. slov. ľud. piesne: Pásali sa pá-

sali, Štyri nôcke (spev) Lenka Do-

letinová (2. roč.) z triedy I. Cho-

vanová

5. A. Sarauer: Tanček (klavír) 

Nina Kovárová (2. roč.) z triedy 

M. Jánošíka

6. slov. ľud. piesne: Koníčku môj 

sivovraný (spev) Pavol Chovan 

(3. roč.), Páčia sa mi páčia (spev) 

Nina Buzalková (2. roč.), Kdo má 

počernú ciganku Pavol Chovan, 

Spopod našej brány Chovan+Bu-

zalková z triedy I. Chovanovej

7. W. A. Mozart: Menuet z opery 

Don Giovani (fl auta) Alžbeta La-

budová (2. roč. II ) z triedy Z. Ko-

várovej-L.

8. Moravská ľud. pieseň: Už jsem 

ten šťastný den (spev) Katarí-

na Freigertová (5. roč.) + Patrícia 

Uhnáková (2. roč.) z triedy P. We-

isovej

9. J. Haydn: Scherzo (klavír) Sil-

via Mravcová (4. roč.) z triedy M. 

Jánošíka

10. M. Žbirka: Balada o poľných 

vtákoch (spev) Veronika Bačíková 

(4. roč.) z triedy I. Chovanovej

11. A. Dvořák: ária Ježibaby z 

opery Rusalka (spev) Dominika 

Piatrová (1. roč. II) z triedy P. Vo-

berovej

12. J. S. Bach: Prelúdium a fúga c 

mol BWV 549 (organ) Lucia Šve-

cová (3. roč. II) z triedy K. Tuhár-

skej

13. slov. ľud. piesne: Keď si ja za-

spievam (spev) Matúš Sásik (4. 

roč.) Nič to nič z triedy P. Wisovej

14. B. Felix: Babie leto (spev) Vi-

vien Vlašičová, Terézia Sovincová, 

A. Brezovský: Demikát Katorína 

Freigertová, Patrícia Uhnáková, 

Matúš Sásik z triedy P. Weisová

15. slov. ľud. piesne: A ja taka čar-

ná, Šumela horička (sólo Andrea 

Halibožeková) spirituál: I´m gon-

na sing Zborík z triedy I. Chova-

nová hlasová spolupráca: P. Wei-

sová  Irena Chovanová

Koncert Základnej umeleckej školy 
venovaný úcte k starším dňa 15. 10. 2014.

Koncert žiakov Základnej umeleckej školy foto archív autora

Vo štvrtok 17. októbra 2014 

sa naši starší spoluobčania v 

starostlivosti Domova Márie 

ako aj obetaví zamestnanci 

zhromaždili vo svojej spolo-

čenskej miestnosti,  aby 

privítali deti zo ZUŠ. 

Chvíle všedné im prišli osviežiť 

traja žiaci speváckej triedy Mgr. 

Ireny Chovanovej: Ninka Buzal-

ková, Paľko Chovan a Danielka 

Kminiaková.  Predstavili sa ľudo-

vými piesňami „Vtedy sa mi šuha-

čok zapáciu“, „Koníček môj sivovra-

ný“, „Páčia sa mi, páčia“, „Zapadaj 

slniečko“, „Kto má počernú galán-

ku“,  „Svieti mesiac“. Sólové spe-

vy zakončili spoločnou piesňou 

„Spopod našej brány“ a na želanie 

pridali „Slovenské mamičky“ , kto-

ré rozospievali nejednu zvráska-

venú tvár. V nejednej sa i slza vy-

ronila, veď krása melódie a pekné 

slová prebudili v mnohých srd-

ciach spomienky na krásne mla-

dé časy. Veľa zdravia, trpezlivos-

ti a radosti z každej chvíle života 

želajú všetkým seniorom deti a 

zamestnanci ZUŠ. 

Irena Chovanová

Žiaci ZUŠ potešili piesňami 
klientov Domova Márie.

Prvá vľavo D. Kminiaková, P. Chovan a N. Buzalkováfoto archív autora

Pozvánka
Antikvariátik prináša besedu so 

spisovateľom Jánom Litvákom. 

Autorské čítanie prebehne v jeho 

priestoroch vo štvrtok 23. 10. 

2014 o 17.00 hod.

Ján Litvák (1965) píše poéziu i 

prózu, reportáže i úvahy. V 90. ro-

koch pôsobil ako redaktor v Kul-

túrnom týždenníku, Literárnom 

týždenníku a Dotykoch. Zosta-

vil výber z básnického diela Jána 

Stacha Svadobná cesta a spolu s 

R. Bielikom antológiu slovenskej 

duchovnej poézie Stratená v ľali-

ách. Zaoberá sa pestovaním bio-

zeleniny a semien starých odrôd. 

S knihou Bratislavské upanišády 

(2007) sa dostal medzi fi nalistov 

ceny Anasoft litera. Jeho ostat-

nou vydanou knihou je zbierka 

List v perzštine (2013).

Je ďalším autorom, ktorý bude 

predstavený v sérii literárnych 

besied v Antikvariátiku. Poduja-

tie moderuje Zuzana Tkáčiková. 

Vstup voľný.

Tomáš Lazar

Workshop
Pre  vedúcich  tanečných  kolek-

tívov

BBSK - Pohronské osvetové stre-

disko v Žiari nad Hronom v na-

sledujúcich mesiacoch organizu-

je súbor workshopov pre vedúcich 

tanečných kolektívov.

Cieľom  workshopov je doku-

mentovať a evidovať úroveň po-

hybovej prípravy detí a mládeže 

v tanečných krúžkoch, motivo-

vať vedúcich kolektívov k tvorivej 

práci, umožniť konfrontáciu tvo-

rivých prístupov práce jednotli-

vých kolektívov a vedúcich kolek-

tívov, metodicky pomôcť vedúcim 

kolektívov s tvorbou choreogra-

fi e a pohybovou prípravou detí a 

mládeže, príprava na súťažnú pre-

hliadku Deň tanca 2015. 

Tvorba choreografi e

Kondičná príprava, strečing

Dátum: november 2014 Lektor: 

Mgr. Judita Frantová (diplomova-

ná trénerka tanečného športu) Bc. 

Jaroslav Oboňa (tanečník, štu-

dent FTVŠ UK, odbor učiteľstvo 

TV a trénerstvo tanečných špor-

tov). Jednotlivé tanečné štýly

Bližšie informácie (prihlášky...) na 

č.t.: 0915 819 989, mail: petro-

va@psvetaziar.sk alebo 0905 234 

728, 

Judita Frantová



11
číslo 36 • 23. október 2014

sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

I.trieda dospelí

12.kolo hralo sa 19.10.2014 

OŠK Brehy - Sitno Banská Štiavni-

ca   3:3  (1:1)

Góly: 20.min z p.k., 88. min. Zuber-

ník, 52. Chmelina

Zostava: Kraják - Židík L.(46.Beňa-

dik,64.Žikla), Číž, Kmeť, Ferenčík 

st., Pastier (Židík M.), Roško, Šima, 

Chmelina, Zuberník, Čík

Z ihriska favorita sme si priniesli 

cenný bod i keď pri premenení šancí 

v 1. polčase sme mohli bodovať i na-

plno. Už v 1.min. mohol otvoriť skó-

re Chmelina, no jeho strela z uhla 

domáceho brankára neprekvapila. 

Do dobrej šance sa dostal v 13.min.

Šima, ktorý zbadal, že domáci bran-

kár je mimo brány, no jeho strela z 

diaľky však tesne minula opustenú 

domácu bránu. Skóre otvorili pred-

sa domáci v 18.min. z p.k. po faule 

na domáceho hráča. O dve minúty 

neskôr bol v 16-ke domácich faulo-

vaný Zuberník, ktorý  sám preme-

nil rozhodcom nariadený p. k. Vede-

nie mohol strhnúť na našu stranu v 

23.min.Čík,ktorý preloboval domá-

ceho brankára, loptu  však  vykopol 

z bránkovej čiary obranca. Po pek-

nej akcii sa dostal do šanci v 27.min.

Kmeť, no akciu zakončil slabou 

strelou. Tutovku spálil v 39.min. 

Čík, jeho strelu brankár domácich 

nohami vyrazil. Nepremenené šan-

ce nás v konečnom súčte mohli mr-

zieť, lebo hneď v úvode 2. polčasu 

trafi la lopta ruku Kmeťa a domá-

ci z p.k. zvýšili na 2:1. Domáci sa z 

vedenia tešili iba sedem minút. V 

52.min. zahrával priamy kop z ľavej 

strany Číž, na jeho center si nabe-

hol Chmelina, ktorý peknou hlavič-

kou vyrovnal. Bravúrnym zákro-

kom sa vyznamenal Kraják, ktorý v 

57.min. vytiahol loptu spod brvna. 

V 66.min. sa  uvoľnil domáci útoč-

ník a peknou strelou strhol vedenie 

na stranu domácich. O 4 minúty sa 

vyznamenal znovu Kraják, keď no-

hami vyrazil strelu domácich. V zá-

vere zápasu sme vrhli všetky sily 

do útoku a prišli i šance. V 83.min.

Žikla, najstarší hráč na ihrisku, pre-

krásnou uličkou uvoľnil Zuberníka, 

ktorého strelu domáci brankár ešte 

vyrazil. V 88.min. však už bol pre-

konaný strelou Zuberníka, ktoré-

ho prihrávkou uvoľnil Ferenčík. Po 

záverečnom hvizde rozhodcu sme 

sa radovali zo zaslúženého zisku 

bodu.  

Kam za futbalom?

I.trieda dospelí

13. kolo hrá sa 25.10.2014 o 

14.00hod. 

Sitno Banská Štiavnica - FK Tekov-

ská Breznica

II. liga starší a mladší žiaci

13. kolo hrá sa 25.10.2014 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Ra-

dzovce

Ivan Javorský

Vonku sme znovu bodovali
1. Tekovská Breznica 12 8 4 0 20:7 28

2. Bzenica 12 8 1 3 25:15 25

3. Hodruša-Hámre 12 7 2 3 35:17 23

4. Brehy 12 6 3 3 40:22 21

5. Horná Ves 11 6 2 3 26:18 20

6. Kremnica 12 5 5 2 24:17 20

7. Lovča 12 5 2 5 29:24 17

8. Hliník nad Hronom 12 4 4 4 33:29 16

9. Banská Štiavnica 12 4 3 5 20:28 15

10. Veľká Lehota 12 4 2 6 21:23 14

11. Slaská 12 3 4 5 19:21 13

12. Lutila 12 3 2 7 16:30 11

13. Stará Kremnička 12 1 2 9 16:47 5

14. Janova Lehota 11 0 2 9 10:36 2

Naši najmladší prípravkári 

odohrali svoj historicky prvý 

zápas.

Už aj najmladší, väčšinou ešte ani 

nie sedemroční futbalisti vedia, 

aký je to pocit obliecť si dres a bo-

jovať v ňom za náš Futbalový klub 

Sitno Banská Štiavnica. Pred zápa-

som chlapci „nafasovali” dres, tren-

ky, štulpne a chrániče (tie daroval 

chlapcom do osobného vlastníc-

tva klub) a za výdatnej pomoci ro-

dičov sa ustrojili. Vtedy prišla ich 

veľká chvíľa, vybehnutie na zelený 

trávnik. Myšlienka prípravného zá-

pasu s Pohroním sa zmenila na mi-

niturnaj za účasti Pohronia, Hod-

ruše-Hámrov a Voznice. Chlapcom 

prajeme veľa športových úspechov 

a hlavne v mene všetkých fanúšikov 

dúfame, že ich väčšinu uvidíme hrať 

v dorasteneckých a seniorských ka-

tegóriách a futbal v našom regióne 

prežije. Ďakujeme Ičkovi Javorské-

mu za prípravu ihrísk a materiálno 

technického zabezpečenia minitur-

naja. 

Banská Štiavnica- Pohronie 1:5. 

Banská Štiavnica- Voznica 2:3

B. Štiavnica- Hodruša Hámre 0:4

Cena za úspech je tvrdá práca a od-

hodlanie k práci  bez ohľadu na to, či 

vyhráte alebo prehráte, viete, že ste 

vydali zo seba maximum.

Richard Neubauer

Miniturnaj prípraviek

Prvý zápas prípraviek  foto Archív autora

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje obyva-

teľom a návštevníkom mesta Ban-

ská Štiavnica, že dňa 25.10.2014 

(sobota), bude z dôvodu kona-

nia sa plaveckých pretekov plavec-

ký bazén pre verejnosť otvorený 

až od 15.30 hod. Za tento posun 

otváracích hodín sa ospravedlňu-

jeme. Otváracie hodiny pre saunu 

ostávajú nezmenené. 

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky

Výtvarná súťaž 

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica a Mesto 

Banská Štiavnica vyhlasuje 17. 

ročník výtvarnej súťaže Salaman-

der očami detí a mládeže 2014. 

Téma výtvarných prác: Salaman-

drový sprievod a sprievodné pod-

ujatia Salamandrových dní. Veko-

vé kategórie súťaže:

I. kategória : žiaci MŠ

II. kategória : žiaci 1. stupňa ZŠ

III. kategória : žiaci 2. stupňa ZŠ

IV. kategória kategória: žiaci 1. 

stupňa ZUŠ

V. kategória: žiaci 2. stupňa ZUŠ

VI. kategória : študenti SŠ 

V každej kategórii bude udelená 

1. 2. a 3. cena, Cena poroty a Cena 

Mesta Banská Štiavnica prípadne 

Čestné uznanie

Súťažné podmienky: Súťaže sa 

môžu zúčastniť všetci žiaci MŠ, 

ZŠ, SŠ a ZUŠ v Slovenskej repub-

like i zahraniční Slováci, ktorí spĺ-

ňajú podmienky súťaže

Súťaž je neanonymná, každý au-

tor môže poslať do súťaže maxi-

málne 2 súťažné práce 

Technika súťažných prác: ľubovoľ-

ná (maľba, kresba, koláž, priesto-

rová práca...)

Formát súťažných prác : minimál-

ne A4 a väčšie

Súťažné práce treba poslať alebo 

osobne odovzdať na adrese: POS, 

Nám. sv. Trojice 7 (modrý dom) 

969 01 Banská Štiavnica

Na každú prácu treba uviesť: meno 

a priezvisko autora, vek, trieda, 

názov a adresa školy, kontakt – te-

lefón, mail. Uzávierka súťaže: 15. 

12. 2014. Vyhodnotenie súťaže : 

Február 2015

Bližšie info na č.t.: 0915 819 989, 

mail: petrova@osvetaziar.sk.  

POS
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

Prenajmem 1-izbový byt v RD,  

tel.č.: 0903 976 862

Predám 1 + 3 izbový byt pod Kal- 

váriou + garáž, pôvodný stav, tel.č.: 

00420 777 640 002 

Predám 2 garáže, 1 z nich elektri- 

fi kovaná 220/380V, časť Povrazník, 

tel.č.: 0903 313 542

Dám do prenájmu 3-izbový byt v  

OV na Ul. dolná 31 v Banskej Štiavni-

ci. Bližšie info na tel.č.: 0904 808 947

Predám garáž za tabakovou továr- 

ňou, cena dohodou, kontakt: 0905 

924 219

Predám v BŠ, časť Štefultov poze- 

mok 3740m², tel.č.: 0940 870 762

Prenajmem predám čiastočne zre- 

konštruovaný 2-izbový byt na Ulici 

križovatka, cena dohodou. Telefón: 

0949 379 289

Dám do prenájmu priestory od  

Taxi nonstop 0940 747 999 

Pôžičky Provident BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

Kosenie záhrad, tel.č.: 0940 870  

762

Kúpim lúpané, nelúpané, tenko  

škrupinové orechy, tel.č.: 0904 708 

981

Predám štiepané drevo, 33 cm,  

1m/40,-€, tel.č.: 0940 870 762

Predám 30l kameninový súdok,  

cena 20,-€, tel.č.: 0907 072 882 

762

reality

prácapppppppppppppp

Hľadáme kolegov do výroby,  vyu- 

čený stolár – nie je podmienkou, prax 

a technické myslenie – výhodou, MI-

RADOR výroba drevených okien a 

dverí, Pletiarska 20, Banská Štiavni-

ca. Životopisy môžete zasielať na e-

mail: lenka@mirador.eu

SEDAČKY, s.r.o. - Banská Štiavni- 

ca. Prijmeme do pracovného pome-

ru skúsenú krajčírku a čalúnnika. U 

krajčírky požadujeme schopnosť vy-

tvoriť strihy na mieru. Ponúkame 

stabilnú dynamickú prácu, ohod-

notenie podľa pracovného nasade-

nia. Kontaktujte: info@sedacky.com, 

0903 405 900.

NONSTOP SERVIS 
v areáli DINAS ponúka 
prezúvanie a sezónne 

prehliadky, 
tel.č.: 0910 410 410

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

OBUV 
sídlisko Drieňová, L. Svobodu 10, 

Banská Štiavnica 

POZÝVAME VÁS NA NÁKUP 
ZIMNEJ OBUVI ZA VÝRAZNÉ ZĽAVY!!!

40m² v areáli Plety v Banskej Štiavni-

ci, obchodné, kancelárske a skladové. 

Tel.č.: 0910 949 501

Ponúkam prenájmom v RD pod  

Kalváriou, tel.č.: 0910 488 211 

Predám 3-izbový byt prerobený na  

Drieňovej, info: 0903 386 940

Predám RD v BŠ s pozemkom  

630m², cena 46 000,-€, tel.č.: 0907 

684 491

Štedrá
jeseň

ZĽAVY  
NA FAREBNÉ 
PREVEDENIE

PLATÍ DO 15.12.2014

ŠPECIÁLNY BONUS 
3. SKLO ZADARMO

PLATÍ PRE VÝROBKY
SLOVAKTUAL PASIV • HEROAL 72 • HST

PLATÍ DO 15.11.2014

PLAPLATÍ TÍ PREPRE VÝ VÝROBR KY
SLOSLOSLOVAKVAKVAKTUATUATUAL PL PL PASIASIASIA V •V •V • HEHE HEROARO L 72 • HS

PLAPLAPLATÍÍTÍTÍ DO DODO D 15.515 11.11.1 220120144

BANSKÁ ŠTIAVNICA
Banská Štiavnica
mobil:  0908 598 222
e-mail: banskastiavnica@slovaktual.sk

PLAPLAPLAPLATÍTÍTÍ TÍ DODODO DO 151515.15.121212.12.2012012012014444

www.slovaktual.sk


