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INZERCIA

Práve v týchto dňoch si 

pamätníci, ale hlavne tí, ktorí 

sa pričinili o vybudovanie 

Trate mládeže pripomínajú   

65. výročie jej vzniku. 

Stavba Trate mládeže z Hronskej 
Dúbravy do Banskej Štiavnice bola 
dokončená 28. októbra 1949 a do 
prevádzky ju slávnostne uviedli 30. 
októbra. Táto prvá stavba mládeže 
mala veľký význam, železničná trať 
tu už existovala a pôvodne slúžila 
pre potreby štiavnických baní. Ofi -
ciálne nová trať sa začala budovať 6. 
októbra 1943, ktorá nahrádzala úz-
kokoľajku s vozňami ťahanými le-
gendárnou „Ančou“. 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

22.10.2014 rokovanie MsZ.

Neprítomní: Ivan Beňo
MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Ban-
skej Štiavnici s dátumom 22. októb-
ra 2014, s vypustením z programu 
rokovania bodu: Zámer na prevod 
nehnuteľnosti na Ulici J. Palárika v 
Banskej Štiavnici – prevod pozem-
ku parc. č. CKN 3920/2 ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (žiada-
teľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 
Banská Štiavnica) 
- Komunitný plán sociálnych slu-
žieb mesta Banská Štiavnica na roky 
2014 -2020 v zmysle  §83 ods.2 zá-
kona č.448/2008 o sociálnych služ-
bách a o zmene a doplnení zákona 
č.455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov v znení 
neskorších zmien a doplnkov
- v zmysle § 80 ods. b) a ods. j) zá-
kona č.448/2008 o sociálnych služ-

bách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov zriade-
nie Komunitného centra Šobov na 
Šobove č.7 v Banskej Štiavnici.
- Operačný plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií s nasledov-
nými pripomienkami: do časti Pre 
stredisko: čistenie mesta a miestne 
komunikácie (stredisko č. 2), bodu 
1. doplniť: Mládežnícku ulicu, bodu 
2. doplniť: Jergištôlňu, Budovateľ-
skú ulicu, 

65. výročie Trate mládeže

Štiavnická "Anča"  foto: zdroj FB	3.str.

	3.str.

9. 11. 2014, Banská Štiavnica 9. 11. 2014, Banská Štiavnica 

Vstupné: 10 € v predpredaji (IC, Nám. Sv. Trojice 3, Banská Štiavnica, 
045 694 96 53), 11 € na mieste, Viac informácií: www.banskastiavnica.sk

18:00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská 1 18:00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská 1 

KAM CHODÍ OSCAR WILDE 

NA VEČERU

autorská komédia K. VOSÁTKA a kol.

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

Z októbrového rokovania MsZ

Výzva
na udelenie "Regionálnej znač-

ky produkt HONT".
MAS Zlatá cesta vyhlasuje výzvy 
na udelenie "Regionálnej značky pro-
dukt HONT" pre ubytovacie a stra-
vovacie služby a výrobky. Žiados-
ti, výzvy a metodiku môžete nájsť 
na internetovej stránke www.zla-
tacesta.sk. 

MsÚ

Oznam 
diabetologickým pacientom.

Zdravotné stredisko Medicen-
trum na ulici Energetikov 1, 
v Banskej Štiavnici oznamu-
je všetkým diabetologickým 
pacientom, že od 3. novem-

bra 2014 im bude k dispozí-
cii odborný diabetológ  MUDr. 
Jaroslav Kalivoda. Objednať 
sa môžu na telefónnom čísle 
0940 892 596. Viac informácií 
na www.medicentrum.sk. 

red.

PRÍLOHA

Formulár pre obyvateľov

Uvedený formulár slúži na získanie informácií pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich 

života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť roz-

voj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestom, a inými 

poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového 

hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď.. Ďa-

kujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Do-

tazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zod-

povedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení 

za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.
Základné údaje

pohlavie 

žena � 

muž � 
 

vek 

do 18 � 
18 - 24 � 

 

25 - 49 �              
50 - 60 � 

 

nad 60 �    
             nad 70 �

dosiahnuté vzdelanie 
 � bez vzdelania                     

 

 � základné vzdelanie    

                                            � stredné bez maturity    

 

 � stredoškolské s maturitou        

                                           � vysokoškolské I stupňa            

 

 � vysokoškolské II a III stupňa 

Mesto vnímam ako sídlo vhodné pre 

 

 � trvalé bývanie 
 � prácu        

 

 � rekreáciu          
 � iné: .......................

Ako dlho v meste bývate? 

 

� 0 – 5 rokov 

� 6 – 10 rokov          

 

� 11 - 20 rokov  
� viac ako 20 rokov

Aká je podľa Vás kvalita života v meste?

 

� zlá           

� priemerná          

 

� dobrá           

� veľmi dobrá

Ktoré sú podľa Vás hlavné výhody mesta? (Vyberte 3 - 5 možností a uveďte ďalšie)

 

� množstvo kultúrno-historických atrakcií v meste 

 

� organizovanie významných podujatí

 

� kvalita životného prostredia   
 

 

� možnosti pre športové aktivity obyvateľov

 

� významné postavenie mesta v regióne   

 

� bohatý kultúrny a spoločenský život

 

� činnosť vzdelávacích inštitúcií

 

� práca s deťmi a mládežou

 

� potenciál rozvoja pre cestovný ruch

 

� výhodná poloha 

S čím ste vo Vašom meste nespokojný a čo v meste chýba, čo je nutné 

v jednotlivých oblastiach uskutočniť v priebehu nasledujúceho 

10 ročného obdobia:

1.  Hospodárstvo v meste (platené služby, vybavenosť predajňami, ka-

derníctva, opravy obuvi, drobná výroba, ...).

S čím nie ste v tejto oblasti spokojný / Vaše návrhy na zlepšenie:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2.  Miestne komunikácie (miestne a štátne komunikácie, parkovacie plo-

chy, chodníky, dopravné značenia, údržba, ...). 

S čím nie ste v tejto oblasti spokojný / Vaše návrhy na zlepšenie:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Vyplnený dotazník môžete vhodiť do ktorejkoľvek schránky Štiav-

nických novín alebo osobne doniesť do Kultúrneho centra, Kammer-

hofská 1 - Mgr. H. Godová.

2.  Technickej infraštruktúry - siete (kanalizácia, vodovod, plynofikácia, 

elektrické siete, tepelné hospodárstvo, ...). 

S čím nie ste v tejto oblasti spokojný / Vaše návrhy na zlepšenie:

..............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4.   Životného prostredia (oddychové zóny v meste, okrasná a izolačná ze-

leň, korytá vodných tokov, ovzdušie, čistota vodných tokov, ...). 

S čím nie ste v tejto oblasti spokojný / Vaše návrhy na zlepšenie:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5.  Cestovný ruch (ubytovacie kapacity, stravovacie kapacity, turistické 

atraktivity, športová infraštruktúra, ...). 

5.1.  Kde vidíte hlavné nedostatky v meste, ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNE-

SCO (hľadisko cestovného ruchu a kultúrno - historické hľadisko)?

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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27. 10.

Verejná súťaž
Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje obchodnú verejnú súťaž na 

predaj:

rodinného domu súp. č. 409 na Ul. 
J. K. Hella 7 v Banskej Štiavnici, a 
prislúchajúcich pozemkov p. č. C 
KN 2398, vo výmere 116 m2, za-
stavané plochy a nádvoria; p. č. C 
KN 2399, vo výmere 226 m2, trva-
lé trávne porasty; p. č. C KN 2402, 
vo výmere 694 m2, záhrady vytvo-
renú GP č. 34544011-99/2014 zo 
dňa 9.10.2014  po odčlenení die-
lu 7.; p. č. C KN 2401/2, vo výme-
re 106 m2, zastavané plochy a ná-
dvoria, vzniknutej odčlenením z 
pôvodnej p. č. CKN 2401 GOP č. 
34544011-64/2014 zo dňa: 10. 
7. 2014. Minimálna požadovaná 
cena za nehnuteľnosti je vo výške  
35.000,- €. Predmetom verejnej ob-
chodnej súťaže je výber  najvyššej  
cenovej ponuky na   nehnuteľnosť. 
Bližšie informácie a podklady 
k verejnej obchodnej súťaži si zá-
ujemcovia môžu vyzdvihnúť na 
Mestskom úrade v Banskej Štiavni-
ci, odd. právnom a správy majetku, 
tel: 045-6949637, 0905413945, e-
mail: olga.nigriniova@banskastiav-
nica.sk. Podmienky verejnej ob-
chodnej súťaže sú zverejnené na 
úradnej tabuli mesta a na www.
banskastiavnica.sk.  MsÚ

V zmysle VZN č. 3/ 2013 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica môžu 

subjekty predkladať žiadosti o 

poskytnutie dotácie z rozpočtu 

mesta pre rok 2015.

Termín na predloženie žiadostí je 
31.12.2014. Žiadosti sa podáva-
jú na predpísanom tlačive, ktoré sa 
nachádza na internetovej stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk časť 
občan – dokumenty a tlačivá. Toto 
tlačivo je k dispozícii aj v Klient-
skom centre Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici. 
Pripomíname, že súčasťou žiadosti 
je aj rozpočet projektu resp. akcie na 
predpísanom tlačive. Každý subjekt 
podáva len jednu žiadosť o poskyt-
nutie dotácie. 

MsÚ

Predkladanie žiadostí 
o dotácie pre rok 2015

Rozpis služieb špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci na 
november 2014

Dátum Názov poskytovateľa Adresa Telefón

01.11.2014 MDDr. MUDr. Kminiaková 
Lucia

Energetikov 1 045/692 11 61

02.11.2014

08.11.2014 MUDr. Hric Dušan Mládežnícka 6 045/692 12 97

09.11.2014

15.11.2014 MUDr. Piteková Alžbeta 
BETHYS, s. r. o.

Bratská 17
(nemocnica)

045/692 10 99

16.11.2014

17.11.2014 MUDr. Kramer Rudolf Bratská 17
(nemocnica)

045/694 22 28

22.11.2014 MUDr. Gürtler Ervín Bratská 17
(nemocnica)

045/677 22 39

23.11.2014

29.11.2014 BETASTOM,  s.r.o. 
MUDr. Jančiová Alžbeta 

Bratská 17
(nemocnica)

045/ 692 12 50

30.11.2014

Zubná LSPP je poskytovaná v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 
do 12.00 hod.v ambulancii službukonajúceho lekára.

Zubná pohotovosť

zdroj: BBSK oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Oznam
K predaju časti podniku spoloč-

nosti PO-MA, s. r. o. 

Spoločnosť PO-MA, s.r.o., našla in-
vestora, ktorí naše siete káblovej 
televízie a internetu pripojí k svo-
jej sieti celoslovenského poskyto-
vateľa telekomunikačných služieb. 
Týmto novým investorom v našom 
meste sa stala spoločnosť Slovanet, 
a.s. Z oboru však neodchádzame! 
Spoločnosť PO-MA, s.r.o., i naďa-
lej zostáva existovať a to mimo iné 
ako prevádzkovateľ lokálnej televí-
zie VIO TV, servisné stredisko káb-
lovej televízie a internetu a naďalej 
poskytuje svoje služby ako opra-
vy televíznych prijímačov, montáž, 
servis a údržba klimatizačnej tech-
niky a iných elektrických zariadení. 
Veríme, že táto transakcia vám za-
istí prijímať nové a kvalitné  služby 
a to od spoločnosti, ktorá je jedným 
z najväčších alternatívnych teleko-
munikačných operátorov na Slo-
vensku. Tešíme sa na ďalšiu spolu-
prácu!  Stanislav Maruniak,

Spoločnosť PO-MA, s.r.o.

Redakčná rada VIO TV.  
Práca v meste, individuálne  
pracovné stretnutia.  
Riešenie problematiky žiadostí  
do Environmentálneho fondu a 
doriešenie problematiky v rám-
ci projektu odpadového hospo-
dárstva.
Pracovná porada so zástupcami  
Technických služieb, m.p. 
28. 10.

Obhliadka miestnych komuni- 
kácií a riešenie úprav Ul. horná 
resla a Ul. Kukučína.  
29. 10.

Práca v meste, individuálne  
pracovné stretnutia.  
30. 10.

Sľuby členov okrskových voleb- 
ných komisií. 
31. 10.

Otvorenie zrekonštruovaných  
priestorov Ul. akademická a 
mierová pred spustením.
Zasadnutie Zastupiteľstva  
BBSK.   

Andrea Benediktyová

Mestská 
knižnica 

v Banskej Štiavnici sa nachádza 
v náhradných priestoroch ZŠ Jo-
zefa Kollára na sídlisku Drieňová 
až do odvolania. 
Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.30- 15.00
Utorok:  8.30- 15.00
Streda: 8.30-  17.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 9.00- 16.30
Nové číslo telefónu: 045/2909035, 
mailová adresa: kniznica@ban-
skastiavnica.sk 

Stredoslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a.s., Banská Bystrica v 
zmysle schváleného Investičného 
plánu k realizácii jednotlivých in-
vestičných projektov v roku 2014 
vybudovala kanalizačnú sieť v his-
torickom centre mesta Banská 
Štiavnica, ktoré je zapísané na Lis-
tine svetového prírodného a kul-
túrneho dedičstva UNESCO. 
Realizáciou došlo k vybudovaniu 
kanalizačnej siete na uliciach: Li-
chardova, Vodárenská, Úvozná, 
Malá okružná, Staromestská, Bo-
tanická, Akademická, Katova a 
Spojná. Stavba je ukončená a sko-
laudovaná. Pripravuje sa realizá-
cia odkanalizovania ulíc: SNP a 8. 

mája. Celková projektovaná dĺžka je 
2415 m a splaškové vody budú od-
vedené na Čističku odpadových vôd 
(ČOV) Banská Štiavnica V súčas-
nosti prebieha overenie verejného 
obstarávania na zhotoviteľa stavby 
Ministerstvom Životného prostre-
dia Slovenskej republiky. Stredo-
slovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., Banská Bystrica okrem iného 
rieši aj vybudovanie 6m kanalizácie 
s prepojením na existujúcu stoku v 
oblasti Pod Hájikom, vetva S v Ban-
skej Štiavnici. Na stavbe je vydané 
ohlásenie vodnej stavby a v súčas-
nosti prebieha verejné obstaráva-
nie na zhotoviteľa stavby.

Michal Kríž 

Odkanalizovanie ulíc 
v našom meste
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Na výstavbe trate sa 
zúčastnilo viac ako 47 000 bri-
gádnikov - dobrovoľníkov, z toho 
okolo 1600 mladých ľudí bolo zo 
zahraničia, najmä z Bulharska, 
Poľska a Francúzska. Pri stav-
be Trate mládeže sa zrodil aj slo-
venský folklórny súbor Lúčnica. 
Stavali ju v zložitých terénnych 
podmienkach, bolo potrebné vy-
budovať 49 železničných a 32 
cestných objektov. Trať dlhá 20,3 
km prekonáva výškový rozdiel 
266m. Na uvedenom úseku mu-
seli vybudovať 1200m dlhý tunel, 
dva mosty, tri viadukty, želez-
ničné stanice v Kozelníku, Ban-
skej Belej, Banskej Štiavnici a za-
stávku v Banskom Studenci. Trať 
mládeže prežila a slúži všetkým 
Štiavničanom a turistom dodnes. 
Mesto Banská Štiavnica sa od 

roku 2012 usiluje o zapísanie Tra-
te mládeže do Registra národných 
kultúrnych pamiatok SR. V tejto 
súvislosti sme oslovili Ing. Ľubo-
míra Mitasa, hovorcu ŽSR a opý-
tali sme sa ho:
Aký je postoj ŽSR k možnému 

vyhláseniu trate za národnú 

kultúrnu pamiatku - keďže ide 

stále o aktívnu trať a využíva-

né objekty. Ako ŽSR pristupujú 

k pamiatkam vo svojom majet-

ku - sú pri nich vyššie nároky 

na ich ochranu, príp. obnovu?

Vážime si kultúrne a technické 
pamiatky, no z pohľadu ŽSR ako 
prevádzkovateľa funkčnej  tra-
te, užívaných stavieb a zariadení 
konštatujeme, že všetky objekty  
je potrebné v prvom rade udržia-
vať z pohľadu bezpečnej doprav-
nej cesty a zabezpečenia bezpeč-

nosti cestujúcich.
Úprava a údržba objektov je zá-
vislá od pridelených fi nančných 
prostriedkov, ktoré sú veľmi ob-
medzené a postačujú na naozaj 
nevyhnutné udržiavacie práce, čo 
v prípade kultúrnej pamiatky ne-
postačuje. Táto si vyžaduje zvýše-
nú pozornosť ako aj fi nančné ná-
roky.
Vyhlásenie objektov ŽSR za kul-
túrnu pamiatku umožňuje na jed-
nej strane vlastníkovi zákonom 
chráneného objektu požiadať o fi -
nančný príspevok na úhradu ná-
kladov na obnovu alebo reštauro-
vanie objektu kultúrnej pamiatky 
od ministerstva a príslušnej obce, 
ale zároveň mu zákon NR SR 
č.48/2002 Z.z. o ochrane pamiat-
kového fondu ukladá povinnosti.
Aký bude režim prevádzkova-

nia trate v budúcnosti?

Režim prevádzkovania dopravy 
na trati Hronská Dúbrava – Ban-
ská Štiavnica ostane počas plat-
nosti Grafi konu vlakovej dopravy 
(GVD) 2014/2015 rovnaký ako je 
tomu v súčasnosti s minimálnymi 
minútovými úpravami. Rovnaký 
ostáva aj režim nákladnej dopra-
vy, pre ktorý sú v GVD uvažova-
né vlaky podľa potreby. ŽSR ako 
manažér infraštruktúry budú za-
bezpečovať správu a prevádzku 
vedľajšej trate Hronská Dúbrava 
– Banská Štiavnica rovnako ako v 
súčasnosti. Ide o trať, ktorá je za-
hrnutá do rozsahu siete ŽSR na 
základe Zmluvy o prevádzkova-
ní železničnej infraštruktúry na 
roky 2014-2016.
Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

NOVINKY

polícia
informuje

�1.str.

Špitálsku ulicu, do-
plniť bod 33. Chodník – skratku 
z Kolpašskej ulice na Drieňovú, 
Ul. L. Svobodu
- Krízový plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií
MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo 
zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici, ko-
naného dňa 27. augusta 2014
a ruší: 
- Uznesenie č. 55/2012 zo dňa 
29. 03.2012, ktorým Mestské 
zastupiteľstvo schválilo doho-
du o spolupráci Mesta  Ban-
ská Štiavnica  s vysokou školou 
„Wyzsza szkola turystyki i ekologii 
w Suchej Beskidzkiej“ v Poľsku
- Správu o príprave TS, m. p. na 
zimnú údržbu MK a verejných 
priestorov
- správu o príprave na zimné vy-
kurovacie obdobie 2014/2015, 
predloženú Bytovou správou, s. 
r. o., Banská Štiavnica. 
Informatívne správy:

- Správu o plnení povinnos-
ti verejného funkcionára podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záuj-
mu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení ústavného 
zákona č. 545/2005 Z. z. 
- Informatívnu správu – do-
plnenie organizačnej štruktú-
ry Mestského úradu v Banskej 

Štiavnici o architekta mesta 
Banská Štiavnica na 0,5 pracov-
ného úväzku od 1.1.2015. 
- informatívnu správu z Valného 
zhromaždenia Prima banky Slo-
vensko, a. s., ktoré sa uskutočni-
lo dňa 04. 09. 2014.
- informatívnu správu o vypra-
covaní, prerokovaní a postupe 
obstarávania Urbanistickej štú-
die - obytná zóna v lokalite Prin-
ciplac, Banská Štiavnica.
- informatívnu  správu o vyhod-
notení letnej turistickej sezóny 
2014 v IC Banská Štiavnica
Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

a) Prevod nehnuteľnosti na Uli-
ca horná ružová, parcela č. C KN 
5855/2 ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa pre p. Dušana 
Kavického s manž. 
b) Prevod nehnuteľnosti na 
Lesníckej ulici, parcela č. C KN 
4684/5, 4685/7, 4682 ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa p. 
Eliška Skarbová
c) Prevod nehnuteľnosti na Uli-
ca J. Horáka parcela č. C KN 
1308, 1309/1, 1309/2, ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa 
RNDr. Veronika Špaková
d) Zámer na prevod nehnuteľ-
nosti na Ulica horná ružová, 
parcela C KN 5854/2, 3406/2, 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa Ing. Marián Kováčik s 

manž. 
e) Zámer na prevod pozemku, 
pozemok parc. č. C KN 4564/32, 
4564/43, 4564/57, 4564/96,   
pre TIDLY – Slovakia, s.r.o., ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
f) Schválenie poradia návrhov 
obchodnej verejnej súťaže na 
predaj nehnuteľného majetku 
Mesta Banská Štiavnica na síd-
lisku Drieňová, parc. č. C KN 
526/23 a 526/24
g) Prenechanie nehnuteľného 
majetku kultúrneho domu a ih-
riska na Ulici obrancov mieru č. 
49 do nájmu Športovému klubu 
Štefultov priamym prenájmom, 
ako prípad hodný osobitného  
zreteľa
h) Zámer na prevod pozemku 
Ing. Vladimír Bárta, formou zá-
meny za pozemky vo vlastníc-
tve Mesta Banská Štiavnica v k. 
ú. Banská Štiavnica – Ul. J. K. 
Hella 
i) Návrh na vyhlásenie Obchod-
nej verejnej súťaže na odpred-
aj nadbytočného nehnuteľného 
majetku mesta – „rodinný dom“ 
na Ul. J. K. Hella č. 7
Po interpeláciách a dopytoch 
poslancov primátorka rokova-
nie MsZ ukončila. Kompletné 
znenia schválených uznesení 
sú zverejnené na www.banskas-
tiavnica.sk. 

ŠN

�1.str.

Krádež

Dňa 22. 09. 2014 poverený po-
licajt OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie pre pre-
čin "Krádež" podľa § 212 ods. 2 
písm. a)Trestného zákona a „Po-
rušovanie domovej slobody“ pod-
ľa § 194 ods.1 Trestného zákona 
preto, že doposiaľ nezistený pá-
chateľ v čase od dňa 17. 09. 2014 
do  dňa 22. 09. 2014  sa vlámal 
do garáže pri rodinnom dome v 
obci Štiavnické Bane, odkiaľ od-
cudzil vzduchovú pušku, krovi-
norez, čerpadlo, karbobrúsku a 
sekeru, čím spôsobil škodu  J.T.  
zo Štiavnických Baní vo výške 
1.330.-€. Polícia po páchateľovi 
krádeže pátra.

Priestupok proti majetku

Dňa 3.10.2014 v popoludňajších 
hodinách sa osoba I. B. z Ban-
ského Studenca dopustila prie-
stupku proti majetku podľa § 50 
ods.1 zákona č.372/1990 Zb., 
pretože odcudzila v predajni Bil-
la v Banskej Štiavnici balenie 
1ks chilli papričiek, čím spôsobi-
la  spoločnosti Billa, s r.o. so síd-
lom v Bratislave  škodu vo výške 
1,89.-€. Páchateľovi priestupku 
bola uložená bloková pokuta vo 
výške 30.-€. 

Milan Kašiar,

zástupca riaditeľa OO PZ BŠ

Z októbrového rokovania MsZ

65. výročie Trate mládeže
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Medicentrum na Ulici ener-

getikov v Banskej Štiavnici 

ponúka služby diabetológa. V 

rozhovore s Ing. Jánom Ferjan-

číkom prinášame odpovede 

na otázky našich čitateľov a 

diabetologických pacientov, 

ktorí sa v uplynulom období 

ocitli v ťažkej situácii a zúfalo 

hľadali odbornú lekársku 

pomoc za hranicami nášho 

okresu.

Môžete nám priblížiť, ako 

vznikla táto situácia?

Po odchode diabetologičky p. 
MUDr. Márie Makovínyiovej 
do dôchodku, sa podarilo vyrie-
šiť obsadenie tejto ambulancie 
MUDr. Dagmar Lukačkovou zo 
Zlatých Moraviec. Pre náročnosť 
pri dochádzaní a zvýšenie úväz-
ku v Zlatých Moravciach sa p. 
MUDr. Lukačková rozhodla  čin-
nosť v Banskej Štiavnici ukončiť. 
Prispeli k tomu aj samotní pa-
cienti, neuvedomujúc si jej poc-
tivý prístup k tomuto poslaniu, 
a aj napriek jej snahe o čo naj-
väčšiu objektivizáciu diagnóz u 
jednotlivých pacientov, títo to 
považovali len za zbytočné zdr-
žiavanie, z čoho ju dokonca aj 
osočovali.
Ako je to vlastne s lekármi-

špecialistami na Slovensku?

Už počas pôsobenia p. MUDr. 
Márie Makovínyiovej sme sa po-
kúšali zabezpečiť náhradu. Od 
tejto doby až do mája tohto roku 
sme oslovili minimálne tristo le-
károv diabetológov z celého úze-
mia Slovenska. Na Slovensku je 
totálny nedostatok lekárov tejto 
špecializácie a väčšina je v pred 
dôchodkovom, alebo dôchodko-
vom veku. To je nakoniec prob-
lém celého zdravotníctva v SR 
aj v iných špecializáciách. Keďže 
ani pri tejto našej snahe sa nám 
to nepodarilo, hľadali sme aj 
mimo územia SR. Boli sme v kon-
takte  aj so špecialistkou z Ukra-
jiny, no nevyšlo to. Nakoniec sa 
podarilo zabezpečiť diabetológa 
z Prahy.
Tu však nastali veľké problémy s 
vybavením príslušných povolení 
na to, aby nový diabetológ mohol 
na Slovensku pôsobiť.
Len v krátkosti:
- Lekárska komora – prihlásenie

- Lekárska komora – licencia na 
výkon odborného zástupcu
- RUVZ (hygiena) – uvedenie 
priestorov do prevádzky
- VUC BB – zmena rozhodnutia 
- Cudzinecká polícia - registrácia 
práva občana Únie
- Zdravotná poisťovňa – registrá-
cia poistenca
- Sociálna poisťovňa – registrácia 
poistenca
- To isté – registrácia zamestnan-
ca
- UDNZS – kód zdravotníckeho 
pracovníka
- VSZP  – žiadosť na zmluvu na 
poskytovanie zdravotnej starost-
livosti
- Dôvera – žiadosť na zmluvu na 
poskytovanie zdravotnej starost-
livosti
- Union – žiadosť na zmluvu na 
poskytovanie zdravotnej starost-
livosti
- Každý z týchto bodov má nie-
koľko kapitol a podkapitol.
Aké sú vaše osobné skúsenos-

ti s vybavovaním týchto zále-

žitostí?

Sú inštitúcie, kde sa podarí vy-
baviť príslušné rozhodnutie veľ-
mi rýchlo, dokonca zo dňa na 
deň, ale vo väčšine prípadov to 
trvá veľmi dlho. Rôzne byrokra-
tické nariadenia a štatúty im ur-
čujú zvolávanie komisií, alebo 
dokonca predsedníctva, čím sa 
veľmi naťahuje čas. Tiež nie je 
dobrým zvykom, že v štruktú-
re vybavovania príslušných roz-
hodnutí sa vyžadujú tie isté pod-
klady, na základe ktorých už bolo 
vydané predchádzajúce rozhod-
nutie. Tieto metódy berú jed-
nak množstvo času a aj fi nanč-
ných prostriedkov na notárskych 
poplatkoch. Ak si niekto mys-
lí, že voľný pohyb pracovnej sily 
v rámci EU znamená, že netre-
ba vybaviť pobyt na príslušnom 
území, je na veľkom omyle. A to 
ešte nehovoríme o preukazovaní 
trvalej adresy na území SR, sú-
hlasu vlastníkov nehnuteľností 
preukazovaní príjmu a pod.
Ani keď toto všetko absolvuje-
te a stojí vás to veľa nervov a fi -
nančných prostriedkov, ešte ne-
máte istotu, že s vami zdravotné 
poisťovne uzatvoria zmluvu na 
poskytovanie zdravotnej starost-
livosti a teda, či ste to všetko ne-

robili úplne zbytočne. Opačný 
postup neexistuje. Pokiaľ nespl-
ní subjekt všetky uvedené pod-
mienky poisťovne, ani neprijmú 
žiadosť o zazmluvnenie z titulu 
nesplnenia podmienok. Neexis-
tuje ani predbežný súhlas. 
Za celú byrokraciu len jedna per-
lička. UDNZS nemôže vydať kód 
zdravotníckeho pracovníka, po-
kiaľ nie je v centrálnom registri 
poistencov. Do centrálneho re-
gistra poistencov sa dostane po 
prihlásení do zdravotnej a soci-
álnej poisťovne. Do poisťovne 
sa môže prihlásiť, keď Cudzinec-
ká polícia vydá povolenie na po-
byt. Povolenie na pobyt dostane, 
keď má preukázané ubytovanie 
s notársky overenými súhlasmi 
vlastníkov nehnuteľnosti a pre-
ukázaným príjmom, alebo pre-
ukázaným fi nančným obnosom. 
Po absolvovaní tejto postupnosti 
zistite, že do centrálneho regis-
tra sa dostane až prvý deň nasle-
dujúceho mesiaca po prihlásení. 
UDNZS sťahuje údaje z centrál-
neho registra jedenkrát za me-
siac, vždy k osemnástemu dňu 
daného mesiaca. Časový súčet 
týchto skutočností  je aj po zapla-
tení rýchlostných poplatkov dva 
až tri mesiace.
Takže záujmy pacienta sú pod-

mienenné byrokratickým po-

stupom?

Jeden z najväčších problémov 
nastal vo VZP, keď od júla až do 
minulého týždňa nebolo rozhod-
nuté o zmluve na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. Nee-
xistuje žiadny legislatívny pred-
pis, ktorý by určoval termín do 
kedy sa musí poisťovňa vyjadriť.
Je obdivuhodné, že ste to v zá-

ujme našich pacientov nevzda-

li.

Mylne sa domnieva ten, čo si 
myslí, že nebol záujem alebo, že 
sa nepracovalo na tom, aby dia-
betológ mohol v BŠ pôsobiť. Len 
človek neznalý podmienok v slo-
venskom zdravotníctve a legisla-
tívnych podmienok si môže mys-
lieť, že región Banskej Štiavnice 
je pupkom sveta a všetci sa budú 
trhať, len aby vyšli občanom 
tohto regiónu v ústrety. Jedným 
z problémov je aj tá skutočnosť, 
diabetických pacientov v  našom 
okrese  nie je toľko ako v oblas-

tiach s vyšším počtom obyvate-
ľov a aj preto nie je o túto oblasť 
záujem.
Aj vzhľadom na uvedené sku-
točnosti si dovoľujeme požia-
dať všetkých „iniciatívnych“ aby 
zbytočne nekomplikovali situá-
ciu nekompetentnými dopytmi 
na inštitúcie, ktoré v priebehu 
schvaľovacieho procesu si spl-
nili povinnosti a už v danej vecí 
nemajú žiadne povinnosti a ani 
kompetencie.
Je nutné si tiež uvedomiť, že keď 
z akéhokoľvek dôvodu skončí 
DiaInt, s.r.o. činnosť diabetolo-
gickej ambulancie v našom mes-
te, už pravdepodobne nikto ne-
bude mať záujem na otvorení 
takejto špecializovanej ambulan-
cie v tomto regióne. O tom sved-
čí aj vyjadrenie spoločnosti Svet 
zdravia pre Žiar.sme.sk: „Nemoc-
nica nemá takého špecialistu k dis-
pozícii v celej svojej sieti. Je však 
pripravená prenajať vhodný ambu-
lantný priestor,“ povedal hovorca 
siete regionálnych nemocníc To-
máš Kráľ. Zároveň by sme radi 
upozornili na to, že Medi-Farm 
centrum ani DiaInt, s.r.o. nemajú 
nič spoločné so Svet zdravia, a.s., 
(nový vlastník nemocnice v Ban-
skej Štiavnici), ktorá patrí pod fi -
nančnú skupinu Penta. A len tak 
mimochodom - aj my máme nové 
tapacírované stoličky. Ale pova-
žujeme za normálne, že keď sa 
niečo opotrebuje, alebo morál-
ne zostarne, je nutné to vymeniť 
a to v čase keď je to potrebné a 
nie po 30-tich rokoch. Tiež sme 
inštalovali do všetkých WC pre 
pacientov hygienické dávkovače 
toaletného papiera, mydla, hy-
gienických utierok na ruky a dáv-
kovače vôni a pod.
Medicentrum spĺňa všetky po-

žiadavky moderného zdravot-

níckeho zariadenia. Plánujete 

prizvať k spolupráci aj iných 

špecialistov? 

Na dobrej ceste je aj ordinácia 
urológa jeden deň v týždni. Po-
darilo sa nám úspešne absolvo-
vať celý schvaľovací proces. Teraz 
čakáme na zmluvy na poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti od 
zdravotných poisťovní. Občanov 
budeme včas informovať. 
Za rozhovor ďakuje 

Janka Bernáthová

Diabetológ v Banskej Štiavnici začína 
ordinovať od 3. 11. 2014
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Bývalý evanjelický farár v 

Banskej Štiavnici, básnik a 

spisovateľ Daniel Šovc raz 

povedal: Načo sme tu žili, keď 

sme iným nepomohli, keď 

sme nespravili nič pre iných, 

keď sme ich život v rámci 

svojich možností neusmernili 

k lepšiemu? 

Slová tak aktuálne obzvlášť v po-
slednom čase, keď vidíme oko-
lo seba toľko nevšímavých a ľaho-
stajných ľudí, ktorí majú komerčné 
myslenie a žijú konzumným spôso-
bom života. Ale našťastie sú aj takí 
ľudia, ktorí nemyslia len na seba, 
ktorí iným nezištne pomáhajú a 
spolupracujú bez otázky: Čo za to? 
Takýmto ľudom sme sa poďakovali 
v Pohronskom osvetovom stredisku 
v Žiari nad Hronom dňa 23.10.2014 
na podujatí Dotyky múz. Sme veľmi 
radi, že v množstve návrhov zo šir-
šieho regiónu – Žiar nad Hronom, 
Žarnovica, Nová Baňa, Kremni-
ca, Banská Štiavnica a okolité obce 

- boli aj osobnosti z nášho mesta a 
okresu. Medzi dvanástimi ocenený-
mi bola aj pani Ľudmila Blašková, 
ktorá si po slávnostnom galaprogra-
me prevzala ocenenie a zapísala sa 
do kroniky významných kultúrno-
spoločenských dejateľov regiónu. 
Pani Blaškovej, ktorá svojou priro-
dzenou autoritou, pomocou a pod-

porou podujatí a organizácií, prácou 
v ECAV, ako aj pri podpore cestov-
ného ruchu v Banskej Štiavnici, na 
Počúvadle i v okolí, získala prívlas-
tok "žena s veľkým srdcom", úprimne 
blahoželáme a prajeme veľa ďalších 
úspechov.

Za organizátorov Dotykov múz 

M. Petrová

Dotyky múz z nášho regiónu

Ocenená Ľudmila Blašková  foto POS ZH

Srdečne vás pozývame na 

divadelné predstavenie 

Kam chodí Oscar Wilde na 

večeru, ktoré sa uskutoční 

9. Novembra o 18:00 hod. v 

priestoroch Kultúrneho centra 

v Banskej Štiavnici.

Komédia „Kam chodí Oscar Wilde na 
večeru“ je príbeh o rodine, matke 
Eve (Michaela Čobejová) a jej dvoch 
zvláštnych deťoch – Marcelovi (Šte-
fan Martinovič) a a Barbore (Danie-
la Mackovičová). Rodina sa vyberie 
na chatu niekde medzi Zvolenom 
a Liptovským Mikulášom, aby tam 
na želanie dcéry Barbory prečkali 
koniec sveta. Stretnú sa tam s cha-
tárom Štefanom, prezývaným „Ste-
ve“ (Lukáš Dóza), ktorý svoju prá-
cu neznáša a najradšej by sa vrátil 

niekde na Nový Zéland, kde by celý 
deň surfoval a večer v bare balil pek-
né baby. Miesto toho však musí ro-
biť animátora znudeným turistom, 
najmä z Nemecka. Z letargie ho vy-
trhne až táto bizarná rodinka, mat-
ka s dvoma dospelými deťmi a nuda 
na chate sa zmení na absurdné spo-
lužitie štyroch dospelých ľudí, ktorí 
si medzi sebou riešia rôzne doteraz 
nepomenované traumy a krivdy. 
Magický dátum konca sveta, ako aj 
izolovanosť chaty a čudné správanie 
chatára vyvrcholí v zvláštnych vzťa-
hoch, kde je každý konfrontovaný 
s každým. Vrcholom je, keď všetci, 
vrátane syna Marcela a matky Evy, 
začnú chatára zvádzať. Chatár, kto-
rý je príliš slušný a jednoduchý, nie 
je v stave brániť sa. Nakoniec tejto 
čarovnej rodinke nechtiac podľah-

ne. Spoluautor a réžia: Karol Vo-

sátko. Lístky v zvýhodnenej pred-
predajovej cene 10 € môžete zakúpiť 
v Informačnom centre, Námestie 
sv. Trojice 3, Banská Štiavnica.

Rastislav Marko

Divadlo s Michaelou Čobejovou 
už 9. novembra!

Ospravedlňujeme sa všetkým 

potenciálnym návštevníkov 

talkshow Banánová veľryba, 

ktoré sa z technických príčin 

na základe dohody s organizu-

júcou agentúrou neuskutočnila 

podľa plánu 26.10.2014.

Všetkým, ktorí si zakúpili lístky v 
predpredaji v IC bude vrátená plná 

hodnota lístka. Vzniknuté kompli-
kácie nás mrzia a veríme, že v bu-
dúcnosti sa podarí táto akcia zorga-
nizovať v náhradnom termíne.

Rastislav Marko

Halina Pawlowská nakoniec neprišla

Kam v BŠ 
a okolí?

30.10. Happy Halloween! 

Kúzelnícka šou, detská diskotéka, 
varenie kúzelného lektvaru. Deti 
zdarma, dospelá osoba 5 €. Kavia-
reň Divná pani, 16:00.
30.10.-2.11. Jesenné prázdni-

ny v Terra Permonia. 
Otvorené: 13:00-17:00.
31.10. Vernisáž výstavy: Dear 

Darkness. 

Výstava maliarky Lucie Tallovej. 
Galéria Schmenitz, 19:00.
31.10. Klub Bít Vol 1. 
Funky, soul a disko z éry Česko-
slovenska. DJ Mišek a Koďas. Art 
Cafe, 20:00. 
31.10 - 2.11. Pražovňa: Hal-

loween víkend. 
Dj. Josh-Co a Dj. Lukasss. V mas-
kách vstup zdarma. Pražovňa sa 
zmení na strašidelný dom.
31.10. Koncert: Tibor Borský 

Trio. 
Trotuar Cafe, 20:00.  
31.10. Halloween party. 

So skupinou MI TRI. Meštianska 
krčma, 20:00. 
31.10. Halloween Oldies. 
Súťaž o TOP masku. Rezerv. 0918 
601 149. Cosmopolitan bowling, 
20:00. 
1.11. Dušičky z Nového zámku!

Zažite jedinečný nočný výhľad. 
17:00-22:00, vstup 1 €, fotenie 2 €.
1.11. Koncert: Rudy Goga. 
Funky, latino, swing, blues. Trotu-
ar Cafe, 19:00. 
2.11. Sv. omša „dušičková“ na 

Frauenbergu. 
Slávi Dp. Imrich Šišulák. Frauen-
berg, 15:00. 
6.11. Koncert: Zuzana Suchán-

ková. 
Ochutnávky dobrého vína a hud-
by. Vstupné 3 eur. Cena je vrátane 
ochutnávky. Vinocentrum, 19:00.
7.11. Vernisáž výstavy: Odvrá-

tená strana. 
Významného izraelského malia-
ra a sochára Kirilla Postovita. Pen-
zión Cosmopolitan 2 - vežička, 
17:00.
8.11. René Lacko Unplugged.

Koncert jedného z najlepších blu-
esmanov. Vstup 3 €. Trotuar Cafe, 
19:00. 
9.11. Divadlo: Kam chodí Oscar 

Wilde na večeru. 
Príbeh o rodine, matke Eve (Miš-
ka Čobejová) a jej dvoch zvlášt-
nych deťoch. Kultúrne centrum, 
18:00. 

Región Banská Štiavnica
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Dňa 16. októbra 2014 sme 

na pôde našej školy, Bilin-

gválneho gymnázia Andreja 

Kmeťa, privítali žiakov 

Základnej školy Szabó Magda 

Magyar z Budapešti. 

Žiaci tejto školy sa zúčastnili na  
medzinárodnej konferencii, ktorá 
sa  konala na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici s názvom „Learning to be a 
better CLIL teacher“. Ich úlohou  spo-
lu s  vyučujúcimi bolo demonštro-
vať ukážkovú hodinu odučenú me-
tódou CLIL, čo znamená integráciu 
učebných obsahov s cudzím (ang-
lickým) jazykom. 
Po tomto výstupe prijali hostia z 
Maďarska naše pozvanie a prices-
tovali do Banskej Štiavnice.  Naši 

študenti si pre nich pripravili zau-
jímavé súťažné aktivity z rôznych 
oblastí, do ktorých sa s entuziaz-
mom zapojili. Po ocenení víťazov 
si žiaci rozdelení do skupiniek pre-
hliadli historické pamiatky mesta v 
sprievode našich študentov, ktorí 
im poskytli výklad v anglickom ja-
zyku.  Hoci hostia boli vo veku 11 
a 12 rokov,  plynulé dorozumieva-
nie v anglickom jazyku im nerobilo 
problém. Toto svedčí o veľkej účin-
nosti výučby už spomínanou metó-
dou CLIL. 
Stretnutie sme ukončili na Námes-
tí svätej Trojice, kde nám žiaci svoju 
veľkú spokojnosť vyjadrili  ďakov-
nou piesňou. Zároveň sme prija-
li pozvanie na návštevu ich školy v 
Budapešti, ktorú plánujeme zreali-
zovať spolu s návštevou Gymnázia 

Baktay Ervin v rámci  školského vý-
menného projektu  UNESCO. 
Poďakovanie za realizáciu tohto 
príjemného popoludnia patrí aj 
študentom našej školy, a to me-
novite: Timei Paulíkovej, Janke 
Kružlicovej, Silvii Gunárovej, Mi-
chaele Budovcovej, Diane Koper-
níckej, Samuelovi Šlaukovi, Mir-
ke Luptákovej, Katke Jančekovej, 
Beatrice Barchat, Erikovi Neupa-
verovi.

Ľubomíra Pažická 

Návšteva maďarskej bilingválnej 
základnej školy

Europass zo Španielska získalo 

23 študentov zo SPŠ S. Miko-

víniho.

Až 23 študentov SPŠ S. Mikovíni-
ho sa zúčastnilo dvojtýždennej pra-
covnej mobility v rámci programu 
Erasmus v Úbede v Španielsku. Ma-
nažérkou projektu pre mobilitu v 
anglickom jazyku bola RNDr. Va-
lentína Vajsová, vyučujúca ANJ. 
Cieľom projektu, „Mobilita – lepšia 
príležitosť na európskom trhu práce“, 
bolo umožniť študentom zahraničnú 
pracovnú skúsenosť s cieľom zlepšiť ich 
vyhliadky na európskom trhu práce a 
zdokonaliť svoje komunikačné zručnos-
ti v angličtine. Škola umožnila svojim 
študentom nahliadnuť do sveta vyspe-
lej Európy, spoznať trendové technoló-
gie, spracovanie materiálov u zamest-
návateľov, kde absolvovali odbornú 
prax. Študenti propagačného výtvar-
níctva pracovali v dizajnérskom štúdiu,  
naučili  sa nakrúcať, strihať a ozvučovať 
reklamné videá. Študenti biotechnoló-
gie a životného prostredia analyzova-
li vzorky vody, pôdy a potravinárskych 
produktov v moderných laboratóriách.
Budúci geodeti pomocou najmodernej-
ších totálnych staníc zamerali neďaleký  
park, pričom sa naučili používať prísluš-
ný softvér na spracovanie nameraných 
výsledkov.
Na záver mobility v zahraničí získali 
študenti jeden z najuznávanejších eu-

rópskych certifi kátov Europass o abso-
lovovaní pracovnej a vzdelávacej stáže 
v zahraničí, ako i certifi kát od konkrét-
nych zamestnávateľských fi riem a prijí-
majúcich inštitúcií. V životopise študen-
tov  zahraničná skúsenosť potvrdená 
týmto ofi ciálnym  Europassom zname-
ná  v budúcnosti veľkú výhodu na trhu 
práce.
Cieľom projektu bolo i spoznávanie reá-
lií, pamiatok a života v cieľovej krajine. 
Nezabudnuteľný pobyt v Úbede - jed-
nom z najkrajších renesančných miest 
v Španielsku, patriaceho do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO, umoc-
nila aj návšteva Granady, kde sme ob-
divovali svetoznámu Alhambru, úzke 
uličky arabskej štvrte, centra predaja 
hodvábu. V Kordóbe sme navštívili rím-
sky chrám a štvrtú najnavštevovanejšiu 
pamiatku na svete, kordóbsku mešitu a 
katedrálu. Počasie počas celého pobytu 
nám nesmierne prialo, teplota /25 C, sl-

nečno/, v Málage, sme sa ešte pred od-
letom domov okúpali vo vlnách Stredo-
zemného mora.
Pri záverečnom hodnotení projektu 
mnohí účastníci uvádzali výrazné zlep-
šenie odbornej slovnej zásoby i každo-
dennej komunikácie v angličtine. Neo-
ceniteľným prínosom projektu sú najmä 
pracovné  a spoločenské kontakty, kto-
ré študenti získali v zahraničí .Dokonca 
jednej študentke už ponúkli prácu v gra-
fi ckom šúdiu. Ako manažérka  projetku  
„Mobility“ musím zdôrazniť,  že som 
veľmi  hrdá na našich  študento,  ktorí 
dokázali v priebehu dvoch týždňov spl-
niť všetky zadané úlohy. Pozitívne re-
ferencie svedčia o ich pracovnom nasa-
dení, urobili dobré meno našej SPŠ S. 
Mikovíniho  aj v zahraničí .Verím, že 
pre mnohých to bola jedinečná životná 
skúsenosť, z ktorej budú ešte dlho čer-
pať.“  

V. Vajsová

Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho 
a Erazmus 2014

Študenti SPŠ S. Mikovíniho v Španielsku  foto archív autora

Rýchlo žijeme a rýchlo jeme: 

Aké to má následky?
Význam zdravého jedla a výživy 
pre telo človeka je známy už od ne-
pamäti. Už v piatom storočí pred 
naším letopočtom otec lekárstva 
Hippokrates vyhlásil, „Tvoja strava 
nech je tvojím liekom“. A mal prav-
du. Nesprávnym životným štýlom 
je spôsobených až 60% ochorení v 
dospelosti. Platí jednoznačné pra-
vidlo, čím skôr začneme so správ-
nou výživou, tým väčší je predpo-
klad na dlhodobý úspech v podobe 
plného zdravia. Zloženie potra-
vy priamo ovplyvňuje psychické 
funkcie, vznik obezity a mno-
hých ďalších chorôb. A povedz-
me si úprimne, ako dokážeme žiť 
produktívny život plný energie, 
ako uživíme naše rodiny, ak nie 
sme úplne zdraví? Správna výživa 
má zabezpečiť z hľadiska prísunu 
energie, stavebných látok a ďalších 
živín fyziologické potreby organiz-
mu, udržiavať pevné zdravie, rov-
nováhu látkovej premeny, imu-
nitný stav, optimálnu psychickú a 
fyzickú aktivitu, správny vývin a 
dlhý vek. Na stránkach Štiavnic-
kých novín budeme pravidelne ro-
zoberať, akým spôsobom sa vyva-
rovať chorobám, ako správne jesť, 
čo konzumovať a ako si naservíro-
vať tanier plný zdravia. Platí totiž, 
že ako rýchlo žijeme, tak rýchlo 
aj jeme. Často máme iné priori-
ty, ktoré sa väčšinou menia až pod 
tlakom nastupujúcej obezity, alebo 
zdravotných problémov. Dlhoroč-
ným štúdiom som sa dostala k in-
formáciám, vďaka ktorým pomá-
ham ľuďom meniť životy. A svoje 
znalosti chcem posúvať aj k vám. 
Ak chcete zmeniť svoj životný štýl 
a pomôcť tým sebe aj blízkym, 
rada vám pomôžem. Ak nechcete 
čakať na ďalší príspevok zo série 
článkov o zdravej výžive, pokojne 
sa mi ozvite na telefónnom čísle: 
0905 615 538, alebo e-mailovej 
adrese: info@bonanutricia.sk. 

Iveta Zimmermannová

Výživový poradca

Oznam
Atletické tréningy budú prebiehať 
od 25.11.2014 každú sobotu v te-
locvični ZŠ J. Horáka. Príďte, každý 
je vítaný. Info: 0915 815 669.

Róbert Petro

zdravá
životospráva
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 

28.10.2014 

uplynul rok, 

čo sme sa roz-

lúčili s Jan-

kom Trubanom. Tí, čo ste 

ho poznali a mali radi, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Spomína kamarátka 

Anka s rodinami.

Spomienka

Dňa 

3. novembra 

2014 uplynie 

9 rokov, čo 

nás opustila 

Alenka Jarábeková. Tí, čo 

ste ju poznali, venujte jej ti-

chú spomienku. 

Smútiaca rodina 

Jeseň na cestách je riziková, 

preto vodiči uberte z plynu, 

chodci používajte refl exné 

prvky.

Polícia varuje účastníkov cestnej pre-
mávky! Jeseň prináša nielen úrodu 
zo záhrad a pestré lístie na stromoch, 
ale zvyšuje aj riziko dopravných ne-
hôd a kolízií na cestách. Dni sa skra-
cujú, cesty sú mokré a šmykľavé, 
časté sú ranné hmly a znížená vidi-
teľnosť. Po bezstarostnej letnej jaz-
de sa musia sťaženým podmienkam 
prispôsobiť všetci účastníci cestnej 
premávky. 
Dodržiavať  pravidlá cestnej premáv-
ky je nutné po celý rok. Ak sa vply-
vom počasia situácia na cestách ešte 
zhorší, je dôležité, aby na to mysle-
li všetci účastníci cestnej premávky. 
Časté hmly, dážď, skoršia noc, aj to 
prináša na naše cesty jeseň. 
Motoristi  by mali ubrať nohu z ply-
nu a dodržiavať väčšie rozstupy me-
dzi vozidlami. Predídete tak riziku 
kolízií, zrejme netreba ani hovoriť, 
že pokrčené plechy nechce mať nik. 
Tiež by mali myslieť na to, že svetlá 
do hmly sa dajú a majú vypnúť, ak 
nie je dôvod na ich používanie. Inak 
oslníte ostatných vodičov. 
Nadránom a podvečer je aktívna aj  
lesná zver. Myslite na to, keď prechá-
dzate cez prostredie, v ktorom sa po-
hybujú. Aj tak milé zviera ako je srn-
ka, či zajac, dokážu spôsobiť vážne 
poškodenie vozidla, nehovoriac, že 
zrážka s nimi môže skončiť tragicky. 
Preto sa zvieratám nesnažte vyhnúť 
vo veľkej rýchlosti. Následky šmyku 
totiž môžu byť oveľa väčšie ako zráž-
ka so zvieraťom. Ak sa aj nič vážne 

nestane, takto zrazenú zver nikdy 
neberte, ale zavolajte políciu, poľov-
né združenie, štátnu ochranu príro-
dy alebo správcu cestnej komuniká-
cie. Ak by ste dostali chuť na srnčí 
guláš či zajačí perkelt a preukázalo 
by sa neoprávnené prisvojenie cu-
dzej zveri, takéto konanie je možné 
kvalifi kovať ako trestný čin pytliac-
tva, za ktorý hrozí trest odňatia slo-
body až na dva roky. Polícia evidu-
je minulý rok takmer 200 prípadov 
zrážky so zverou, za osem mesiacov 
v tomto roku vyše 110. 
V neposlednom rade treba dávať po-
zor na jesenné poľnohospodárske 
práce, kde možno očakávať znečiste-
nie vozovky od blata. Treba si dávať 
pozor aj na opadané lístie na ceste a 
s tým spojené nebezpečenstvo šmy-
ku. Mohutné stromy rastúce pri ces-
tách lákajú v tomto období aj zbera-
čov. Často vidieť na ceste pohodené 
bicykle, káričky, pobehujúce deti a 
ich rodičov v tmavom oblečení. To 
je čistý hazard so životom! Najme-
nej čo pre seba zberači môžu urobiť, 
je obliecť si refl exné vesty a zabezpe-
čiť, aby ich „dopravné prostriedky“ ne-
ohrozovali ostatných. 
Chodci sú najzraniteľnejšími účast-
níkmi cestnej premávky. A často na 
to nemyslia. Podceňujú  refl exné 
prvky na oblečení, a to ich často sto-
jí to najcennejšie,  ich život. Najmä 
starší občania s obľubou nosia tma-
vé oblečenie.  Neuvedomujú si, že 
vodič ich často uvidí, až keď je nesko-
ro. Aj refl exný pás môže zachrániť 
váš život, aj keď sa možno nehodí k 
topánkam, či kabelke. Okrem toho je 
nutné predvídať, prechádzať cez ces-
tu na miestach na to určených, vy-

hýbať sa rizikovým úsekom, nepre-
liezať zábradlia a neriskovať. Deti sú 
hravé a páčia sa im farby. To by mali 
využiť ich rodičia. Pri kúpe obleče-
nia, školskej tašky, či vaku myslieť 
okrem účelnosti aj na bezpečnosť, čo 
znamená ich viditeľnosť na cestách. 
Čo sa týka cyklistov, policajné skúse-
nosti hovoria, že aj napriek ich povin-
nosti zo zákona byť osvetlený a mať 
na sebe refl exné prvky, robia pravý 
opak. Taktiež jazdia po nesprávnej 
strane vozovky a výnimočná nie je 
jazda ani v skupinkách vedľa seba a 
jazda pod vplyvom alkoholu. Cyklis-
ti, ktorí jazdia po cestných komuni-
káciách, by nemali preceňovať svoje 
schopnosti a zručnosti a zároveň by 
mali zvážiť riziká, ktoré im hrozia od 
okoloidúcich motorových vozidiel. 
Motocyklisti  ešte v týchto týždňov 
využívajú posledné pekné dni, kým 
uložia svojich dvojkolesových milá-
čikov na zimný spánok. Popadané 
lístie a mokrá vozovka môže navždy 
ukončiť ich bezstarostnú jazdu po 
jesenných cestách. Preto dajte vždy 
pozor a jazdite s „rozumom“! 
Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Žiari nad Hronom realizu-
je rôzne preventívne aktivity zame-
rané na zníženie nehodovosti, a tak 
tomu bude aj pred a počas Sviat-
ku všetkých svätých, kedy budú 
upozorňovaní cyklisti a chodci na 
význam používania refl exných prv-
kov. Našim cieľom je v prvom rade 
ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť na 
cestách, a to predovšetkým zabrániť 
stratám na ľudských životoch a zní-
žiť počet dopravných nehôd. 

Jana Šmondrková

OR PZ v Žiari nad Hronom

Policajný zbor upozorňuje

Milan Javorský, hospodársky 

pracovník, funkcionár verejnej 

správy * 9.1.1938 Banská 

Štiavnica,  † 9.10.2003 Banská 

Štiavnica

Po ukončení základnej školy sa vy-
učil za strojného zámočníka v Po-
hronských strojárňach v Hliníku 
nad Hronom. Do zamestnania na-
stúpil ako zámočník do strojárske-
ho závodu vo Vyhniach, kde pra-
coval do roku 1960. V roku 1962 
začal večerné štúdium strojníctva 
na Strednej priemyselnej škole ba-
níckej v Banskej Štiavnici. Štúdium 

ukončil maturitnou skúškou v ro-
ku1967. V roku 1969 začal praco-
vať v Okresnom priemyselnom 
podniku ako vedúci prevádzky, po-
tom ako výrobno-technický ná-
mestník a nakoniec od roku 1989 
ako riaditeľ. Počas jeho pôsobenia 
vo funkcii námestníka i riaditeľa 
patril Okresný priemyselný podnik 
k prosperujúcim hospodárskym or-
ganizáciám, poskytujúcim výrobné 
služby vo vtedajšom okrese Žiar 
nad Hronom Mnohé tieto služby 
mali exkluzívny charakter. 
Milan Javorský sa významnou 
mierou angažoval aj vo verejnom 

živote Banskej Štiavnice. V ro-
koch 1971 – 1989 bol poslancom 
MsNV, kde pracoval ako člen Rady 
MsNV a od roku 1986 okrem člen-
stva v rade bol i predsedom Komi-
sie pre životné prostredie. Podpo-
roval rozvojové programy mesta a 
osobne sa podieľal na ich príprave 
a realizácii. V rokoch 1974 a 1982 
bol zvolený za sudcu z ľudu. V r. 
2003 sa zo zdravotných dôvodov 
prestal verejne angažovať a zakrát-
ko zomrel. 
Marian Lichner a kolektív. Osob-
nosti Banskej Štiavnice (2006). 

Vladimír Poprac

Žil medzi nami...
Pozvánka – 
Starý zámok
Milí Banskoštiavničania! V ne-
deľu 2.novembra sa vám opäť 
ponúka jedinečná príležitosť 
navštíviť  zaujímavé expozície 
Starého zámku za rozprávkové 
vstupné: V nedeľu pre Štiavni-
čanov (prvá nedeľa v mesiaci): 
dospelí 2,- eur, deti nad 6 ro-
kov, študenti, seniori, ZŤP 1,-e-
ur. Ste srdečne vítaní. Viac info 
na www.muzeumbs.sk. Kon-
takt: etnolog@muzeumbs.sk, 
045/694 94 72, 692 05 35. 

Starý zámok

Dušičky z 
Nového zámku
Slovenské banské múzeum si pre 
svojich návštevníkov a návštevní-
kov mesta Banská Štiavnica pri-
pravilo unikátny večer v podobe 
jedinečného nočného výhľadu z 
Nového zámku pod názvom Du-
šičky z Nového zámku. Unikát-
ny večer v expozícii Nový zámok 
sa uskutoční 1. novembra 2014 

od 17.00 do 22.00 hod. Vstupné: 
1 € Fotografovanie: 2 € Kontakt: 
Nový zámok, 045/691 15 43. 

SBM
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Z knihy Kaž-

dý recept do 

400 kcal     

Zemiakové placky s 

pikantnou cviklou

Potrebujeme:

0,5 kg zemiakov, jablko z kom-
pótu, 2 vajcia, 1 cibuľa, 50 g pše-
ničnej múky, 2 polievkové lyžice 
posekanej pažítky, 2 polievkové 
lyžice repkového oleja
Postup:

Zemiaky ošúpte a spolu s jablkom 
postrúhajte na strúhadle na zele-
ninu s veľkými očkami a čo najviac 
zbavte vody. Vajcia riadne rozšľa-
hajte. Cibuľu nakrájajte najem-
no. Zemiaky, jablko, cibuľu, vaj-
cia, pažítku a múku zmiešajte. Na 
poriadne rozpálenom oleji pečte 
zlatisté placky. Podávajte s pikant-
nou cviklou.

Dobrú chuť!

Na ZŠ Jozefa Horáka v B. 

Štiavnici sa 22.10.2014 usku-

točnil 16 ročník Memoriálu 

Ladislava Kristu vo viacboji 

(skok z miesta, šplh na tyči, 

člnkový beh 4x10m, hod plnou 

loptou). Zúčastnili sa ho žiaci 

a žiačky Základných škôl z 

okresu B. Štiavnica a bezmála 

60 súťažiacich bojovalo v 

troch dievčenských a v troch 

chlapčenských kategóriách.

Zakladateľka Memoriálu, Mgr. He-
lena Putyrová privítala všetkých 
účastníkov pretekov a pripomenula 
minutou ticha spomienku na spo-
luzakladateľku Memoriálu, Mgr. 
Darinu Cesnakovú. 
Žiactvo bojovalo nielen za seba ako 
jednotlivcov, ale aj za školy v súťa-
ži družstiev. Organizátori pripravili 
pre súťažiacich vecné ceny a diplo-
my pre najlepších.
Víťazi jednotlivých kategórii:
Ž4: 1. Bartková Paulína - ZŠ B. 
Belá                
2. Rudinská Ema - ZŠ B. Belá 
3. Melicherčíková Timea -ZŠ J. Ho-
ráka
Ž5: 1. Paučová Lívia - ZŠ B. Belá 
2. Maruniaková Gabriela - Katolíc-
ka ZŠ

3. Višňovská Sára - ZŠ J. Horáka 
Ž6: 1. Potančoková Timea - ZŠ J. 
Horáka
2. Lalíková Lenka - ZŠ B. Belá 
3. Ivaničová Barbora - Katolícka ZŠ                      
M4: 1. Totkovič Filip - ZŠ Š.Bane    
2. Hatala Tomáš - Katolícka ZŠ
3. Farkaš Andrej - ZŠ Š. Bane
M5: 1. Gunár Dávid - ZŠ B. Belá
2. Hudec Jakub - ZŠ J. Horáka
3. Mihalčík Samuel - ZŠ J. Horáka
3. Neuschl Stanislav - ZŠ Š. Bane
M6: 1. Bátory Jakub - ZŠ Š. Bane
2. Malatinej Patrik - ZŠ Š. Bane
2. Ošust Juraj - ZŠ J. Horáka
3. Binder Štefan - ZŠ Sv. Anton

Súťaž škôl (bodovali dvaja z každej 
školy v každej kategórii)
1. ZŠ B.Belá - 2281 bodov
2. ZŠ Jozefa Horáka B. Štiavnica - 
2245 bodov
3. ZŠ M. Hella Š. Bane - 1546 bo-
dov
4. ZŠ Svätý Anton - 1390 bodov
5. Spojená Katolícka škola sv. F. As-
siského v B. Štiavnici - 1257 bodov
6. ZŠ Jozefa Kollára - 600 bodov
Vďaka patrí organizátorom, sú-
ťažiacim a všetkým čo pomohli k 
zdarnému priebehu pretekov. Teší-
me sa na 17. ročník.

Róbert Petro

Memoriál Ladislava Kristu

Janka Machilová blahoželá Timei Potančokovej  foto archív autora

Dňa 16. októbra 2014 o 14 hod. 

sa uskutočnilo Slávnostné 

stretnutie s jubilantmi, ktoré 

zorganizoval pre svojich 65 

členov s okrúhlym výročím 

Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici. 

Na úvod s kultúrnym programom 
vystúpili najmenší z Materskej 
školy na Drieňovej, za ktorý boli 
odmenení prítomnými dlhotrvajú-
cim potleskom. Nasledovala sláv-
nostná báseň, priliehavá k pod-
ujatiu v precítenom podaní pani 
Blažky Havranovej. Po nej sa k ju-
bilantom prihovorila a popriala im 
veľa zdravia a ďalšie pekné roky 
vo svojom vystúpení predsedníč-
ka Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých 
Anka Peťková. Pokračovalo sa gra-
tuláciou a venovaním kvietka kaž-
dému oslávencovi. Rozprúdila sa 
družná vrava medzi prítomnými 
a sem tam zazneli aj pekné pies-

ne. Celým podujatím sprevádzal 
a výborne moderoval Ivan Beňo. 
Domov sa rozchádzali účastníci s 
pocitom príjemne prežitého popo-
ludnia v kruhu dobrých priateľov 
a známych, ktorí navzájom sami 
sebe vytvorili nádhernú atmosfé-
ru. Poďakovanie za umožnenie 
stretnutia v krásne pripravených 
priestoroch patrí vedeniu Súkrom-

nej hotelovej akadémie v Banskej 
Štiavnici, za výborne pripravené 
jedlo, občerstvenie a stolovanie 
jej študentom pod dohľadom pani 
prof. Jenčíkovej. Uznanie a poďa-
kovanie patrí aj členom výboru 
SZTP BS, ktorí celé stretnutie za-
bezpečili a zorganizovali k spokoj-
nosti pozvaných hostí. 

Ivan Madara 

Slávnostné stretnutie

Jubilujúci členovia SZTP v Banskej Štiavnici foto archív autora

Pozvánka
Srdečne vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny príbuz-
ných, starajúcich sa o blízkeho s 
Alzheimerovou chorobou, ktorá 
sa  uskutoční dňa 06. 11. 2014 o 

14.00 hod. v spoločenskej miest-
nosti Domova Márie, Špitálska ul. 
3, Banská Štiavnica. Téma: Komu-
nikácia s chorým na ACH. Predná-
šajúci: Mgr.Chovanová Zuzana
Kontakt: e-mail: riaditel@do-
movmarie.sk, zdravdm@do-
movmarie.sk, tel.: 045/6921401, 
6921366, 0903/266 212

Tešíme sa na vás!

Divadlo ERB 
pozýva…

… na stretnutie s Matejom Lan-
dlom, Evou Krížikovou, Karin 
Haydu a Jozefom Golonkom v su-
verénne najslávnejšiej zábavnej 
slovenskej šou Vtipnejší vyhrá-
va. 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@
pivovarerb.sk, 0918 182 589 
http://www.pivovarerb.sk/pi-
vovar-erb/divadlo/pripravuje-
me/62-vtipnejsi-vyhrava.html

Tím Erbu
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Be2CAN:  Sils, MAriA
Dráma, Francúzsko / Švajčiarsko / Dráma, Francúzsko / Švajčiarsko / 
Nemecko, 2014, 124 min., MP 15, Nemecko, 2014, 124 min., MP 15, 
Vstupné: 4 €, ČSFD 72%. Vstupné: 4 €, ČSFD 72%. 
Dve okúzľujúce herečky, jedinečná a Dve okúzľujúce herečky, jedinečná a 
vždy úchvatná Juliette Binoche a mla-vždy úchvatná Juliette Binoche a mla-
dá veľmi talentovaná kráska Kristen dá veľmi talentovaná kráska Kristen 
Stewart. Film o našich vzťahoch k mi-Stewart. Film o našich vzťahoch k mi-
nulosti, ktorá nás formovala.nulosti, ktorá nás formovala.

Piatok 31.10. o 18:30 hod.Piatok 31.10. o 18:30 hod.

Be2CAN:Be2CAN: 

DvA dNi, jedNA NocDvA dNi, jedNA Noc
Dráma, Belgicko / Taliansko / Fran-Dráma, Belgicko / Taliansko / Fran-
cúzsko, 2014, 95 min., MP 12, Vstup-cúzsko, 2014, 95 min., MP 12, Vstup-
né: 4 €, ČSFD 84%. né: 4 €, ČSFD 84%. 
Kúzelný príbeh bratov Dardenovcov s Kúzelný príbeh bratov Dardenovcov s 
hlavnou predstaviteľkou Marion Cotti-hlavnou predstaviteľkou Marion Cotti-
latrd.latrd.

Sobota 1.11. o 18:30 hod.Sobota 1.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 2.11. o 18:30 hod.Nedeľa 2.11. o 18:30 hod.

Nebo Nie je výMYsel Nebo Nie je výMYsel 
premiéra, Rodinný, 99 min., 2014, premiéra, Rodinný, 99 min., 2014, 
MP 12, Vstupné: 4 €MP 12, Vstupné: 4 €
(Ne)uveriteľný príbeh malého chlapca (Ne)uveriteľný príbeh malého chlapca 
Coltona Burpa (Connor Corum), kto-Coltona Burpa (Connor Corum), kto-
rý pri pobyte v nemocnici zažije blíz-rý pri pobyte v nemocnici zažije blíz-
kosť smrti a na malú chvíľu sa dosta-kosť smrti a na malú chvíľu sa dosta-
ne do neba. Colton rozpráva všetko do ne do neba. Colton rozpráva všetko do 
detailov z jeho magickej cesty do neba detailov z jeho magickej cesty do neba 
s úprimnosťou vlastnou deťom a hovo-s úprimnosťou vlastnou deťom a hovo-
rí o veciach dávno pred svojím narode-rí o veciach dávno pred svojím narode-
ním, ktoré logicky nemôže vedieť. ním, ktoré logicky nemôže vedieť. 

Nedeľa 2.11. o 16:00 hod.Nedeľa 2.11. o 16:00 hod.

DoM kúzielDoM kúziel
Rodinný, animovaný, dobrodružný, Rodinný, animovaný, dobrodružný, 
85 min., 2014, Vstupné: 4 €. 85 min., 2014, Vstupné: 4 €. 
Opustený kocúrik Hrom sa jedného Opustený kocúrik Hrom sa jedného 
dňa ocitne v tajuplnom dome starého dňa ocitne v tajuplnom dome starého 
kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné 
bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho 
prijmú medzi seba, no nájdu sa aj takí, prijmú medzi seba, no nájdu sa aj takí, 
ktorých príchod nezvaného hosťa vô-ktorých príchod nezvaného hosťa vô-
bec neteší. Situácia sa ešte zhorší, keď bec neteší. Situácia sa ešte zhorší, keď 
sa im začne do života miešať kúzelní-sa im začne do života miešať kúzelní-
kov chamtivý synovec.kov chamtivý synovec.

Utorok 4.11. o 18:30 hod.Utorok 4.11. o 18:30 hod.

ŤAžký deňŤAžký deň
Hudobný dokument, 87 min., 1964, Hudobný dokument, 87 min., 1964, 
Vstupné: 3 €, /ČSFD 83%/. Vstupné: 3 €, /ČSFD 83%/. 
A Hard Day‘s Night je čiernobiely A Hard Day‘s Night je čiernobiely 
komediálny dokument z roku 1964, komediálny dokument z roku 1964, 
v ktorom Richard Lester zachytáva v ktorom Richard Lester zachytáva 
hviezdnych the Beatles v časoch naj-hviezdnych the Beatles v časoch naj-
väčšej beatlemánie. Scenár k fi lmu na-väčšej beatlemánie. Scenár k fi lmu na-
písal Alun Owen a fi lm prináša dva dni písal Alun Owen a fi lm prináša dva dni 
v živote kapely. Je považovaný za je-v živote kapely. Je považovaný za je-
den z najlepších a najvplyvnejších hu-den z najlepších a najvplyvnejších hu-
dobných dokumentov všetkých čias. dobných dokumentov všetkých čias. 

Štvrtok 6.11. o 18:30 hod.Štvrtok 6.11. o 18:30 hod.

JohN WickJohN Wick
Thriller, akcia, 96 min., 2014, MP 15, Thriller, akcia, 96 min., 2014, MP 15, 
Vstupné: 4 €, /ČSFD 81%/. Vstupné: 4 €, /ČSFD 81%/. 
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akč-Keanu Reeves a Willem Dafoe v akč-
nom fi lme, kde sa rúbe les a vo veľkom nom fi lme, kde sa rúbe les a vo veľkom 
lietajú triesky. A ktorý prináša čistú lietajú triesky. A ktorý prináša čistú 
radosť zo štýlovej akčnej jazdy, aká v radosť zo štýlovej akčnej jazdy, aká v 
kine dlho nebola. Obaja sú nájomní za-kine dlho nebola. Obaja sú nájomní za-
bijaci, starí a dobrí priatelia a teraz sa bijaci, starí a dobrí priatelia a teraz sa 
postavia proti sebe.postavia proti sebe.

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. 

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

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 
vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 
znenie krížovky z č.35/2014: „Keď 
niečo nenávidím ochudobňujem sa, keď 
milujem som bohatší o to, čo milujem.“ 
Výhercom sa stáva Patrik Zvara, 

Lesnícka 10, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráme o poukážku na konzumáciu 
v hodnote 10,-eur v pizzérii, rešta-
urácii BLACK M, Nám. sv. Trojice 
6/2, Banská Štiavnica. Vašou úlo-
hou je správne vylúštiť krížovku a 
zaslať ju spolu s kupónom do redak-
cie ŠN v termíne do 10.11.2014. 
V tajničke sa ukrýva výrok A. Lin-
colna: „To, že niekto dosiahne úspech... 
(dokončenie v tajničke). 

A., Ozn. vozidiel Senegalu, výsle-
dok klonovania, buničina, žni, ozn. 
áut Prievidze,     
B., Začiatok tajničky, 

C., Bál, myšiak, autá, zvýšený tón 
A,   
D., Úhor po nemecky, má meniny 

23.7., pirka, vydávaj zvuk pri spa-
ní,      
E., Vyrúbia daň, dravé vtáky, sní-
vala,    
F., 3. časť tajničky, starší,        
G., Stred slova dokúri, okrem ná-
rečovo, oblep, nákazlivá smrteľná 
choroba,   
H., Zjednotená arabská republika, 
pracoval na mlynčeku, mals na-
opak, staroindická bohyňa zla,  
I., Ovocie-zelenina, brat Ábela, 
druh Mohameda, pocítenie,
J., Liter, český spevák, inde, po-
stava, citoslovce smiechu,
K., 2.časť tajničky, spojka,
L., Konto, nádoba na kvety, ozna-
čenie, utekaj,
1., Slovenský jazyk, šachová fi gúr-
ka, otlak, obvodný úrad, 
2., Ženské meno, dôkazový materi-
ál, Komunistická strana Čiech,     
3., Nadával, druh výšivky, mačiat-
ko po česky,   
4., Hora, druh Šeherezády, francúz-
sky revolucionár,
5., Osobné zámeno, kľud česky, čis-
tiaci prostriedok, televízia,       
6., Národné divadlo, Agáta, Nero 
naopak, inakšia,       
7., Opak zápachu, somár česky, 

druh korenia,
8., Otázka na spôsob, zn. hodiniek, 
nevesta v ČR,     
9., Roztápala kov, stred slova vola-
me, prvé písmená žiť a zem,            
10., Ostrovy v Atlantickom oceáne, 
zvuk reči, tento,              
11., Domáce zviera, snemovanie, 
hnedá škvrna na pokožke,    
12., Umy, nadávka hlúpy, cenina,
13., Nechať na pare, medveď, zn. 

kozmetiky, 
14., Želal, opak zásad, aha česky,  
15., Strach, má nárok, koniec taj-

ničky.

Pomôcky: Azory, Pao, Ažúr, Krem, 
Anas, Ais, Snem, Chňup, Aal.    

Pripravuje: Anna Rihová

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

L

Kupón č. 37
Krížovka
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Človek je sám o sebe  krehký  

a zraniteľný ako steblo 

trávy vo vetre. Ale ak ľudia 

nájdu oporu vo viere, láske 

a porozumení, každé  takéto 

steblo sa môže stať súčasťou 

krásne sa vlniaceho lánu.

V utorok 21.októbra 2014 sa v Evan-
jelickom chráme a.v. v Banskej Štiav-
nici uskutočnilo  poeticko- hudobné 
pásmo venované tvorbe evanjelic-
kých autorov, v ktorého úvode za-
zneli dve piesne v podaní Spevoko-
lu Štiavničan. Pani Mária Petrová a  
ev. pán kaplán Tomáš Valašík sa uja-
li úvodného slova a predstavili hostí,  
ktorými boli: viceprimátor Banskej 
Štiavnice Dušan Lukačko, spisova-
teľka a literárna historička Slavomí-
ra Očenášová- Štrbová z B. Bystrice, 
kňaz, básnik a esejista Daniel Šovc 
z Levíc, predseda MO MS v Krem-
nici Milan Rybársky, kremnický ev. 
pán farár Jozef Pacek a dozorkyňa 
ev. cirkevného zboru v B. Štiavni-
ci pani Ľudmila Blašková. Slávnost-
ný program  pokračoval organovou 
skladbou v podaní Róberta Zacha-
rovského  a empatickým prejavom 
Slavomíry Očenášovej - Štrbovej. Po-
tom celý kostol ,,anjelským“ spevom 

rozžiarila Perla Perpetua Voberová 
s organovým doprovodom Marti-
na Jánošíka v skladbe Jána Levosla-
va Bellu, Matka nad kolískou. Ver-
še evanjelických básnikov Milana 
Rúfusa, Sládkoviča,Kraska, Hviez-
doslava, Nagaja, Šovca, Cintulu,... 
striedavo predniesli  Mária Buchol-
cerová, Mária Petrová a Jozef Pacek. 
Po Chorále M.S.Trnavského a Voka-
lize C. Sant-Sansiensa opäť v neza-
budnuteľnom podaní Perly Vobero-
vej a Martina Jánošíka, predniesli 
pásmo poézie Janka Bernáthová a 
Pavel Brnčo. Záver ich spoločného 
vystúpenia podfarbili tóny organu a 
Rúfusovo Rekviem za Pavla Straus-
sa a za nás. Bývalý banskoštiavnic-
ký pán farár Daniel Šovc neskrýval 

radosť a dojatie nad tým, ako poézia 
napĺňa srdcia ľudí aj v Banskej Štiav-
nici vďaka takýmto podujatiam, 
zvlášť. Milým prekvapením bolo 
skromné uvedenie do života básnic-
kej zbierky Slnečná sonáta od Jan-
ky Bernáthovej-Lehotskej, a to se-
mienkami slnečnice z rúk vzácnych 
hostí, Slávky Očenášovej-Štrbovej a 
Daniela Šovca. Večer plný krásnych 
myšlienok, umeleckých zážitkov a 
emócií zavŕšilo skvelé vystúpenie 
Spevokolu Štiavničan. Podujatie pri-
pravili: BBSK- Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom -Praco-
visko Banská Štiavnica, Evanjelický 
cirkevný zbor a. v. v Banskej Štiavni-
ci, Mesto Banská Štiavnica.

Pavel Brnčo

Opory vo vetre

Štiavnickí autori v evanjelickom chráme  foto L. Lužina

Je tu jeseň a s ňou každoročne 

prichádza aj nová publikácia o 

našom meste a najmä o našich 

spoluobčanoch v známej edícii 

Ako sme tu žili. V tomto roku 

to už bude 5. pokračovanie s 

názvom My Štiavničania 2. 

Do tvorby najnovšej knihy okrem 
skalných spoluatorov ako sú Laj-
ko Dupal, Milan Durbák, Marián 
Číž, Peter Gemeiner, Oľga Kuchto-
vá, Tekla Kubiňáková, Ela Mária Po-
važovanová a ďalší, pribudli aj nové 
mená a dokonca aj zo zahraničia. 
Do českého Brna osud zavial Evu 
Aujeskú, dcéru bývalého riaditeľa 
banskoštiavnického gymnázia pána 
Solčányho. Pani Eva si zaspomínala 
na prekrásne študentské roky v na-
šom meste i na ťažké vojnové časy, 
keď padla budova gymnázia, ale aj 
na neradostné chvíle po vojne, keď 
jej otecko s rodinou museli náhle  zo 
Štiavnice odísť. O mladých rokoch 
svojich rodičoch manželoch Schou-
číkovcoch napísala Helena Artzová 

zo Žiaru nad Hronoma a vo Veľkom 
Mederi si na smutný osud svojho 
otca zaspomínal Igor Piskun. O ži-
vote pletárskej rodiny sa v spomien-
ke zmienili sestry Wágnerové. Vla-
do Poprac sa tiež vracia do detských 
rokov, ktoré prežil v dnes už neexis-
tujúcej krčme u svojho starého otca 
pána Gajdoša. Hubert Hilbert a Laco 
Longauer pozvú čitateľov na návšte-
vu Katovej ulice a Jožko Čabák s He-
lenou Šuškovou približujú Malé Tr-
žište, zabudnutý kút za Tabakovou. 
O živote štiavnických geológov zase 
pár slov napísal Ján Smolka. Samo-
zrejme nová kniha prináša ešte celý 
rad ďalších spomienok a príbehov. 
Fotografi e zo svojich rodinných al-
bumov do knihy zapožičali Milan 
Debnár, Števo Oravec, Vlado Re-
meň a ďalší občania Banskej Štiav-
nice. Autor, editor, zakladateľ edície 
Vladimír Bárta to komentuje slova-
mi: Som rád, že občania nášho mes-
ta túto knihu vzali ako svoje dielo, 
do ktorého ukladajú spomienky na 
život v Banskej Štiavnici, na svojich 

rodičov, starých i prastarých rodi-
čov, spolužiakov, spolupracovníko a 
priateľov. Toto naše spoločné dielo 
nás prežije a aj po mnohých rokoch 
sa k nemu budú vracať a listovať v 
ňom historici, sociológovia, ale aj 
naši vnuci a pravnuci. Na záver ešte 
potešíme čitateľov tejto knihy, že je 
už v tlači a koncom novembra alebo 
začiatkom decembra bude jej verej-
ná prezentácia opäť v budove labo-
ratórií Strednej priemyselnej ško-
ly Samuela Mikovíniho. Informáciu 
o termíne prezentácie prinesieme v 
Štiavnických novinách.

MB (KFP)

Ako sme tu žili pokračuje

Čo bude po 
smrti?

Túto a podobné otázky v nás roz-
víja aj blížiaci sa čas pamiatky zo-
snulých a je dobré sa nad nimi 
zamyslieť. Všetci ľudia prinaj-
menšom tušia, že niečo bude. Tie 
hlavné budúce udalosti sú predpo-
vedané v najspoľahlivejšom zdro-
ji informácií celkom jednoznačne 
a jasne. Medzi ne patrí aj nasledu-
júce: Jedného dňa budeš stáť pred 
Bohom, ktorý bude robiť revíziu 
tvojho života, záverečnú skúšku 
pred tým, ako vstúpiš do večnos-
ti. Biblia hovorí: „Veď všetci bude-
me stáť pred Božou súdnou stolicou...
A tak každý z nás sa bude zodpovedať 
za seba.“ Našťastie Boh chce, aby 
sme túto skúšku urobili, a preto 
nám otázky dal dopredu. Z Biblie 
môžeme tušiť, že Boh nám dá tie-
to dve rozhodujúce otázky: Prvá 
bude: „Čo si urobil s mojim synom Je-
žišom Kristom?“ Predovšetkým mu 
záleží na tom, či si prijal to, čo Je-
žiš pre teba urobil, či si Ho milo-
val a veril Mu. Ježiš povedal: "Ja 
som cesta, pravda i život. Nik neprí-
de k Otcovi, iba cezo mňa“. Druhá: 
„Čo si urobil s tým, čo som ti zveril? 
So svojim životom, vlohami, talen-
tom, príležitosťami, energiou, vzťah-
mi a možnosťami? Použil si ich vo svoj 
prospech, alebo si ich využil na záme-
ry pre ktoré ťa Boh stvoril?" 
Čas, keď sa cintoríny zaskve-
jú svetlami a zaplnia množstvom 
návštevníkov je aj časom zamys-
lenia sa nad svojím životom. Člo-
vek, ktorý odchádza na večnosť už 
nepotrebuje nič z dočasných hod-
nôt. Potrebuje iba jedno: mať v 
poriadku svoje vzťahy s Bohom aj 
s ľuďmi. A k tomuto nás má viesť 
atmosféra  tohoto obdobia. Veď 
čo je lepšie, ako mať dobré vzťahy 
s ľuďmi a hlavne s Tvorcom všet-
kej krásy, dobra, s Vládcom živo-
ta, smrti aj večnosti? V tom spo-
číva pravé obohatenie, o ktoré sa 
oplatí  usilovať, pretože je nepo-
minuteľné, trvalé, večné.

Ľubomír Počai

Oznam
Oznamujeme Vám že novootvore-
ná výdajňa zdravotných pomôcok 
sa nachádza na Kolpašská ul. 1 
(pri Lidli), otvorené: Po – Pi 9:00 – 
17:00 hod., So 8:00 – 12:00 hod., 
bližšie info: 0911 844 001, pripra-
vujeme e-shop.                            red.
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I. trieda dospelí

13.kolo hralo sa 26.10.2014
Sitno Banská Štiavnica - TJ Sokol 
Tekovská Breznica  0:2 (0:1)
Zostava: Kraják - Židík L., Číž, Be-
ták (63.Beňadik), Ferenčík (74.Žik-
la), Pastier, Roško, Kmeť, Chmeli-
na, Zuberník (44.Židik M.), Čík
I v poslednom jesennom kole po-
kračovalo naše mužstvo v kolísa-
vých výsledkoch a znovu doma pre-
hralo. Už po 15 sekundách sa na 
hranici 16-ky pošmykol pri spraco-
vaní lopty náš obranca a hostia stre-
lou k tyči otvorili skóre zápasu. Z 
tohto šoku sme sa nespamätali do 
konca zápasu. Nedostali sme sa do 
žiadnej gólovej šance a bránu hos-

tí sme prakticky neohrozili. Uraste-
ného brankára hostí sme neohrozili 
ani zo štandardných situácií, vyso-
ké centrované lopty neboli pre neho 
problémom zneškodniť.
Naša slabá hra pokračovala i v 
2.polčase a boli to znovu hostia, 
ktorí v 68.min. nám strelili druhý 
gól a odviezli si domov tri body.

Ivan Javorský

25.10.2014 II.liga SŽ U15 skupi-

na JUH

FK Sitno Banská Štiavnica 3:1 (1:0) 
OŠK Radzovce  
Góly: 6" Šuhajda, 39" Hrabko, 49’ 
Hudec
Starší žiaci sa v sobotu konečne 

dočkali prvej výhry v sezóne. Svoje 
prvé tri body získali vo veľkom štýle 
a konečne prelomili streleckú smo-
lu, ktorá sa im lepila na kopačky po-
čas jesennej časti ligy. V bránke nás 
znovu podržal skvele chytajúci Ma-
chanský. Čaká nás zimná prestáv-
ka, kde našou hlavnou úlohou bude 
zapracovať mladších žiakov do zo-
stavy a v jarnej časti udržať 2. ligu.
Môže nás len mrzieť zbabraný zá-
pas s Novou Baňou, kde sme zlyha-
li v premieňaní šancí. V tomto zápa-
se sme zo štyroch šancí premenili 
tri. Chlapcom gratulujeme, podali 
skvelý bojovný kolektívny výkon.
25.10.2014 II. liga MŽ U13 sku-

pina JUH

FK Sitno Banská Štiavnica 9:2 (3:0) 

OŠK Radzovce  
góly: Glézl 21"45"55", Jurica 28" 
52", Bartoš 34"53", Lupták 35", Tur-
cer 33"
Proti najslabšiemu mužstvu súťaže 
sme boli lepší ako súper vo všetkých 
schopnostiach. V niektorých fázach 
zápasu pôsobil súper až odovzdane. 
Hlavne náš útok - Bartoš, Glézl, Va-
lovič pripomínal miestami zápasu 
hru hviezdneho trojzáprahu Barce-
lony: Luis Suárez, Lionel Messi, Ne-
ymar. Ďakujeme pani Palovovej za 
šampanské a koláče na oslavu obi-
dvoch. 
Tabuľka SŽ http://www.futbalnet.
sk/sutaze/-/sutaz/513
Tabuľka MŽ

Richard Neubauer

Jesennú časť sme ukončili doma 
ďalšou prehrou

V dňoch 11. a 12 októbra 2014 

sa na našej Krytej plavárni 

uskutočnil už 34. ročník 

plaveckých pretekov Štiav-

nický kahanec. 

Počtom uskutočnených ročníkov 
sú to tretie najstaršie plavecké pre-
teky na Slovensku. I tohto roku si 
môžu do prívlastku dať medziná-
rodné. Pretekov sa zúčastnilo 285 
plavcov z Rumunska, Česka a Slo-
venska z 36 klubov a oddielov.
Výkony, ktoré plavci dosiahli zod-
povedajú špičkovej úrovni podob-
ných pretekov na Slovensku, boli 
na nich dosiahnuté i 2 slovenské 
rekordy 11.ročných žiačok.
Pretekov sa zúčastnili juniorskí re-
prezentanti Slovenska, poprední 
plavci z Čiech a poprední plavci z 
Rumunska v žiackych kategóriách.
O veľkom záujme o tieto preteky 
svedčí fakt, že v disciplíne 50m voľ-
ný spôsob štartovalo 114 plavkýň a 
100 plavcov.
Ceny a diplomy v sobotu i v nede-
ľu odovzdávali sponzori, ale aj pri-
mátorka nášho mesta pani Mgr. 
Nadežda Babiaková a poslanec MZ 
pán Ing. Ján Mojička.
Pre našich plavcov sú tieto prete-
ky veľkou motiváciou a skoro všetci 
na nich dosiahli keď nie osobné re-
kordy, tak najlepšie časy sezóny. V 
počte 18 medailových umiestne-
ní skončili druhí za ŠPK Bratisla-
va. Najlepšie výkony podali Timea 
Potančoková , ktorá zvíťazila v dis-

ciplíne 50m motýlik a Matej Ernek. 
Na stupeň víťazov tiež niekoľko-
krát vykročili Michal Balász, Šimon 
Ernek, Timea Melicherčíková.
K zdarnému priebehu pretekov tiež 
svojou podporou prispeli sponzo-
ri pretekov: Mesto Banská Štiavni-
ca, Penzión Cosmopolitan, Penzión 
Marína, fi rma Prestot s.r.o., fi rma 
Bring Trucking a.s., fi rma RIC p. 
Poprac, Janka Tinkovan, p. Potan-
čok, Ing.Čamaj ml.
Všetkým sa tiež chcem v mene Pla-
veckého klubu poďakovať, tiež ďa-
kujem celej rade dobrovoľníkov 
a všetkým priaznivcom, ktorí ak-
tívne pomáhali pri pretekoch, čím 
urobili dobré meno Banskej Štiav-
nici a plaveckému športu v našom 
meste. Výsledky PK B.Štiavnica:
Muži:

1. Ján Čamaj: 16. 50m VS 27.25, 9. 
50m Z 31.09, 7. 100m Z 1:07.60, 
13. 100m PP 1:07.59
2. David Hriňák: 10. 50m VS 
26.26, 3. 50m M 27.17, 17. 100m 
PP 1:10.13
3. Marian Adamský: 8. 50m VS 
26.04, 5. 50m P 32.88, 8. 50m M 
27.95
4. Marek Konečný: 28. 50m VS 
28.66, 4. 50m P 32.31, 6. 100m P 
1:14.48, 22. 100m PP 1:11.04
5. Jakub Longauer: 15. 50m VS 
27.16, 14. 50m M 29.20, 14. 100m 
M 1:08.82, 23. 100m PP 1:11.13
6. Orság Dalibor Daniel: 14. 50m 
VS 26.98, 3. 50m P 32.22, 3. 100m 
P 1:13.17, 12. 100m PP 1:12,41

7. Matej Ernek: 6. 50m VS 25.73, 
10. 100m VS 56.81, 7. 50m Z 
29.72, 4. 50m M 27.29, 4. 100m M 
59.58, 9. 100m PP 1:06.01
8. Šimon Ernek: 8. 50m VS 28.57, 
3. 50m Z 33.10, 3. 100m Z 1:10.88, 
3. 50m P 36.69, 3. 100m P 1:19.21, 
6. 50m M 31.01, 5. 100m PP 
1:10.13
9. Filip Dóczy: 32. 50m VS 36.81, 
23. 100m PP 1:38.59
10. Michal Balász: 3. 50m VS 32.78, 
2. 50m Z 39.37, 3. 100m Z 1:23.57, 
3. 50m P 42.90
11. Matej Maruniak: 12. 50m VS 
43.95, 4. 50m Z 46.41, 3. 100m Z 
1:42.71, 7. 100m PP 1:46.23
12. Samuel Macharík: 15. 50m VS 
47.89, 10. 50m P 56.12, 8. 100m P 
2:02.66
13. Ján Mojička: 10. 50m VS 
40.35, 10. 50m M 49.26, 8. 100m 
PP 1:46.39

Ženy:

1. Timea Potančoková: 2. 50m VS 
29.16, 7. 100m VS 1:04.25, 4. 50m 
P 36.58, 3. 100m P 1:18.95, 1. 50m 
M 31.59, 2. 100m PP 1:12.41
2. Barbora Michalová: 14. 50m VS 
32.22, 7. 100m Z 1:21.99, 7. 50m P 
39.49, 6. 100m P 1:24.73, 10. 50m 
M 36.75, 11. 100m PP 1:19.99
3. Paulína Lepáčeková: 11. 50m 
P 45.39, 17. 100m P 1:40.53, 28. 
100m PP 1:38.69
4. Emma Ľuptáková: 18. 50m 
VS 42.35, 5. 100m P 1:47.78, 15. 
100m PP 1:48.51
5. Timea Melicherčíková: 6. 50m 
VS 36.78, 3. 50m P 46.81, 3. 100m 
P 1:39.99, 5. 100m PP 1:46.23
Vysvetlivky: VS – voľný spôsob, M 
– motýlik, P – prsia, PP – polohové 
preteky, Z - znak

Ján Čamaj  tréner 

a konateľ PK BS

Štiavnický kahanec

Úspešní štiavnickí plavci s primátorkou  foto PKBS
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služby

inzercia

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 Štiav-
nici. Bližšie info na tel.č.: 0904 808 
947

Predám garáž za tabakovou to- 
várňou, cena dohodou, kontakt: 
0905 924 219

Predám v BŠ, časť Štefultov poze- 
mok 3740m², tel.č.: 0940 870 762

Dám do prenájmu priestory od  
40 - 1000m² v areáli Plety v Banskej 
Štiavnici, 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

Dám do prenájmu 2-izbový zaria- 
dený byt v BŠ, tel.č.: 0918 304 969

Taxi nonstop 0940 747 999 
Kosenie záhrad, tel.č.: 0940 870  

762

Predám štiepané drevo, 33 cm,  
1m/40,-€, tel.č.: 0940 870 762

Predám 30l kameninový súdok,  
cena 20,-€, tel.č.: 0907 072 882 

reality

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 ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

Murárske práce•
Omietky, maľovanie•
Podlahy•
Údržbárske prácececeee

y
• 

Kompletné prerábanie 
bytov, bytových jadier:

Tel.č.: 0940 802 977 

NONSTOP SERVIS 
v areáli DINAS ponúka 
prezúvanie a sezónne 

prehliadky, 
tel.č.: 0910 410 410

OBUV 
sídlisko Drieňová, L. Svobodu 10, 

Banská Štiavnica 

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

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

PLAPLAL TÍ TÍ PREPRE VÝ VÝROBR KY
SLOSLOSLOVAKVAKVAKTUATUATUAL PL PL PASIASIASIA V •V •V • HEHE H ROARO L 72 • HS

PLAPLAPLATÍÍTÍ TÍ 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


