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INZERCIA

Od pondelka 3. novembra 2014 

je novou riaditeľkou nemocníc 

Svet zdravia v Žiari nad 

Hronom a v Banskej Štiavnici 

Eva Páleníková.

Na tomto poste strieda Ivana Mok-

rého, ktorý tu pôsobil po prevza-

tí nemocníc skupinou Svet zdravia 

od prvého apríla 2014. Ivan Mok-

rý bude v sieti Svet zdravia naďalej 

pokračovať ako riaditeľ nemocnice 

v Rimavskej Sobote. Cieľom zmeny 

je po období prvej stabilizácie ma-

nažérsky posilniť vedenie nemoc-

níc a tým urýchliť ich ďalší rozvoj a 

napredovanie. 

„Viesť nemocnice v Žiari nad Hronom a 

v Banskej Štiavnici považujem za veľ-

mi veľkú profesionálnu výzvu. Rada 

by som zúročila všetky svoje doterajšie 

skúsenosti a na pôde týchto nemocníc 

uskutočnila pozitívne systémové zme-

ny. Mojím cieľom je, aby naši pacienti 

dostávali čo najlepšiu službu v podobe 

zdravotnej starostlivosti. Uvedomu-

jem si, že to nebude možné bez spokoj-

ných a motivovaných zamestnancov. 

Preto ďalšou mojou snahou bude vy-

tvoriť im prívetivú rodinnú atmosfé-

ru a adekvátne pracovné podmienky, “ 

zdôraznila Eva Páleniková, riaditeľ-

ka nemocníc Svet zdravia Žiar nad 

Hronom a Banská Štiavnica.

Eva Páleniková doteraz pôsobila 

ako obchodná riaditeľka v sloven-

skej spoločnosti Alfa bio. Má roz-

siahle skúsenosti s riadením a re-

alizáciou štrukturálnych zmien vo 

veľkých spoločnostiach v potravi-

nárskom a spotrebnom priemys-

le, akou je spoločnosť Rajo, Palma. 

Projektovo pôsobila aj pre fi rmy 

Danone, Unilever  Hyza, Datalan, 

T-Com, Telefónica O2, Generali a 

Union. Vyštudovala na Chemicko-

technologickej fakulte Moskovské-

ho inštitútu potravinárskeho prie-

myslu v Moskve.

O Svete zdravia

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí 

do skupiny Penta Investments. 

Je prevádzkovateľom dvanás-

tich nemocníc v Košickom, Pre-

šovskom, Banskobystrickom a v 

Trenčianskom samosprávnom kra-

ji, ktorých spádová oblasť predsta-

vuje 780-tisíc obyvateľov a pracu-

je v nich 4624 zamestnancov. Ide 

o nemocnice v mestách Humenné, 

Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňa-

va, Trebišov, Michalovce, Vranov 

nad Topľou, Stropkov, Rimavská 

Sobota, Žiar nad Hronom, Banská 

Štiavnica a Partizánske. Viac infor-

mácií na www.svetzdravia.com.

Tomáš Kráľ, 

PR a Marketing manager

Nová riaditeľka nemocnice

Staň sa študentom FSV UCM!
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Tr-

nave, Fakulta sociálnych vied, otvá-

ra v šk.r. 2014/15 v B. Štiavnici 

externú formu VŠ štúdia na baka-

lárskom stupni v študijnom odbo-

re „Verejná politika a verejná správa“, 

v programe: „Verejná politika a udrža-

teľný rozvoj“. a v šk.r. 2015/16 den-

nú formu VŠ štúdia. 

Štúdium bude zabezpečené v zre-

konštruovaných priestoroch budov 

v historickom centre mesta Banská 

Štiavnica. Mesto UNESCO má vý-

raznú multikultúrnu a ochranársku 

minulosť a intenzívne sa rozvíjajúci 

potenciál so zameraním na rekreač-

né využitie mesta i celého regiónu. 

Ubytovanie študentov bude zabez-

pečené v internátnych priestoroch. 

Štúdium poskytne úplné VŠ vzdela-

nie v okruhu verejnej politiky a udr-

žateľného rozvoja, ochrany a tvorby 

krajiny v holistickom prepojení so 

zámerom získania schopnosti ria-

denia, kontroly a zabezpečovania 

udržateľného rozvoja tak, aby reš-

pektoval jeho ekonomické, sociálne 

a environmentálne aspekty. Umož-

ní multidisciplinárne vzdelávanie v 

problematike: verejnej politiky a ve-

rejnej správy, sociológie, ekonómie, 

geografi e, ochrany a tvorby kraji-

ny, krajinnej ekológie, geografi e, 

geografi ckých informačných sys-

témov. Získate týmto široký záber, 

umožňujúci rozhodovanie a súčas-

ne budete mať priestor pre osobnú 

profi láciu v rámci takto koncipova-

ného študijného programu. Prihláš-

ku možno podať poštou na adresu: 

Študijné odd. FSV UCM, Nám. J. 

Herdu 2, 91701 Trnava, príp. osob-

ne v podateľni UCM v termíne do 

30.11.2014! Bližšie info: www.fsvu-

cm.sk, e-mail: fsv@ucm.sk, tel.č.: 

033/5565525, kontaktná osoba: 

hubert.hilbert.jr@ucm.sk. 

Michal Kríž
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Pre voľby do orgánov 

samosprávy mesta Banská 

Štiavnica dňa 15. novembra 

2014

Mestské zastupiteľstvo v Ban-

skej Štiavnici podľa § 9 odst.3 zá-

kona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ-

bách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov svo-

jim uznesením č.75/2014 zo dňa  

29.7.2014 určilo, že Mestské za-

stupiteľstvo v Banskej Štiavni-

ci bude mať 13 poslancov, ktorí 

budú zvolení v 3 volebných ob-

vodoch.

Vo volebnom obvode č. 1 budú 

zvolení 6 poslanci, vo volebnom 

obvode č. 2  budú zvolení 6 po-

slanci, vo volebnom obvode č. 3 

bude zvolený 1 poslanec.

Zároveň sa uskutoční voľba na 

funkciu primátora mesta Banská 

Štiavnica vo všetkých volebných 

obvodoch, t.j. pre voľbu  primá-

tora mesta ide  o jednomandáto-

vý volebný obvod.

a/ V meste Banská Štiavnica sa 

voľby do orgánov samosprávy 

mesta uskutočnia dňa 15. no-

vembra v čase od 7.00 do 20.00 

hodiny.

VOLEBNÝ OBVOD  č. 1 :

Volebný okrsok č. 1

volebná miestnosť – zasadačka 

Mestského úradu, Radničné ná-

mestie č. 1 

pre občanov bývajúcich v uliciach: 

Andreja Kmeťa, Antona Pécha, 

Andreja Sládkoviča, Akademic-

ká, Bočná, Botanická, Daniela Li-

charda, Dolná Resla, Dolná ružo-

vá, Družicová, Horná Resla, Horná 

ružová, Jaroslava Augustu,Jozefa 

Karola Hella, Jána Bottu, Kamen-

ná, Katova, Klinger, Koncová, Kut-

nohorská,  Malá okružná, Martina 

Kukučína, Nad Rozgrundom, Ná-

mestie sv. Trojice, Novozámocká, 

Pavla Kyrmezera, Pod Paradajzom, 

Pod Červenou studňou, Radničné 

námestie, Samuela Mikovíniho, 

Starometská, Staronová, Starozá-

mocká, Strieborná, Úvozná, Viery 

Václavekovej, Vilová, Ing. Štefana 

Višňovského a Vodárenská

Volebný okrsok č. 2

volebná miestnosť –  Hotel Ker-

ling, Dolná ul. č. 12/A 

pre občanov bývajúcich v uliciach:

Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 

Palárika, Kammerhofská, Malé tr-

hovisko, Mládežnícka od č. 11 až 

po číslo 24, Na Zigmund šachtu, 

Remeselnícka, Robotnícka, Spoj-

ná, Tabaková, Záhradná a Zvono-

vá

Volebný okrsok č. 3,

volebná miestnosť – Domov 

mládeže SLŠ, Mládežnícka ul. 

č. 4

pre voličov bývajúcich v uliciach:

8. mája, Alžbety Gwerkovej Göll-

nerovej, Banícka, Belianska, Be-

lianske jazero, Dr. Imricha Tótha, 

Družstevná, Jurija Gagarina, Há-

jik, Jozefa Miloslava Hurbana, Pet-

ra Jilemnického, Ďurka Langsfel-

da, Lesnícka, Michala Miloslava 

Hodžu, Mierová, Michalská, Mlá-

dežnícka od č. 1 do č. 10, Osad-

ná, Pavla Orságha  Hviezdoslava, 

Pod Kalváriou, Ľudmily Podjavo-

rinskej, Poľnohospodárska, Pustá, 

Svetozára Hurbana Vajanského, 

SNP od čísla 1 do č. 21/B, Šobov, 

Športová a Výskumnícka

Volebný okrsok č. 4,

volebná miestnosť – Základná 

škola Jozefa Horáka, Ul. P. Dob-

šinského 17

pre občanov bývajúcich v uliciach:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-

tina Hattalu, Pavla Dobšinského, 

Pletiarska, Slovanská, Staničná, 

Údolná a Železničiarska.

VOLEBNÝ OBVOD č.2 :

Volebný okrsok č. 5,

volebná miestnosť – Materská 

škola 1. Mája – horná budova, 

Ul. 1. mája č. 4

pre občanov bývajúcich v uliciach:

1. mája, Andreja Trúchleho Syt-

nianskeho, Dr. Vladimíra Clemen-

tisa, Drevená, Eleny Maróthy Šol-

tésovej, Hadová, Hlavná, Horná, 

Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, 

Kolpašská,  Ladislava Novomes-

kého,  Martina Benku, Na jaze-

ro, Majer, Okrúhla, Počúvadlian-

ske jazero, Pod Trojickým vrchom, 

Trate mládeže a Vyhnianska

Volebný okrsok č.  6,

volebná miestnosť  – Základná 

škola Jozefa Kollára, Ul. L. Svo-

bodu 40

pre občanov bývajúcich v ulici

Ludvíka Svobodu,

Volebný okrsok č. 7,

volebná miestnosť – Základná 

škola Jozefa Kollára, Ul. L. Svo-

bodu č. 40

 pre občanov bývajúcich v uliciach:

Bratská, Drieňová, Energetikov, 

Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 

Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka

Volebný okrsok č. 8,

volebná miestnosť – Základ-

ná škola Jozefa Kollára, Ul. L. 

Svobodu č. 40

pre občanov bývajúcich v uli-

ciach:

SNP od č. 22 do č. 39,  MUDr. 

Jána Straku a Učiteľská

Volebný okrsok č.  9,

volebná miestnosť – Domov 

Márie, Špitálska ul. 3 vchod z 

Budovateľská ul. pre občanov 

bývajúcich v uliciach:

Antolská, Budovateľská, Horná 

Huta, Jána Amosa Komenské-

ho, Kremenisko, Ladislava Exná-

ra, Laskomerského, Lintich, Pov-

razník a Špitálska.

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 :

Volebný okrsok č. 10,

volebná miestnosť - Požiarna 

zbrojnica Štefultov, Požiarnic-

ká ul. č. 8

pre občanov bývajúcich v uli-

ciach:

29. augusta, Boženy Slančíko-

vej Timravy, Boženy Nemcovej, 

Brezová, Cintorínska, Ferka Ur-

bánka, Hutnícka, Jozefa Igná-

ca Bajzu, Ilijská, Jozefa Cígera 

Hronského, Jozefa Gregora Ta-

jovského, Janka Jesenského, Jo-

zefa Škultétyho, Jozefa Kollára, 

Kríková, Krížna, Na Mária šach-

tu, Na Maximilián šachtu, Na Ma-

tej štôlňu, Námestie padlých hrdi-

nov, Obchodná, Obrancov mieru, 

Partizánska, Podhájska, Potočná, 

Požiarnická, Rakytová, Rudolfa 

Debnárika, Sama Chalupku, Srn-

čia, Školská,  Štefana Krčméryho, 

Štefana Moyzesa, Úzka a Strate-

ná.

b/ Volič dostane dva hlasovacie 

lístky vo volebnej miestnosti v 

deň konania volieb.

c/ Volič musí mať pri sebe preu-

kaz totožnosti, ktorým sa preuka-

zuje okrskovej volebnej komisii.

d/ Na zabezpečenie poriadku a 

dôstojného priebehu hlasovania 

vo volebnej miestnosti je volič po-

vinný riadiť sa pokynmi predsedu 

okrskovej volebnej komisie.

e/ Každý volič sa musí pred hlaso-

vaním odobrať do priestoru urče-

ného na úpravu hlasovacích líst-

kov, inak mu okrsková volebná 

komisia hlasovanie neumožní.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Oznámenie
 o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Pracovné stretnutie s podpred- 

sedom vlády SR Ľubomírom 

Vážnym k novému programo-

vaciemu obdobiu čerpania eu-

rofondov.

4. 11.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Účasť na zasadnutí OZ Sitnian- 

ski rytieri.    

5. 11.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Riešenie požiadaviek obyvate- 

ľov lokality Šobov v nadväznos-

ti na Bytovú správu, s.r.o.

6. 11.

Pracovná porada k čerpaniu  

rozpočtu. 

7. 11.

Návšteva predsedu vlády SR  

Roberta Fica v Banskej Štiav-

nici spojená so slávnostným 

odovzdaním zrekonštruova-

ných uliciach: Akademická a 

Mierová.

Andrea Benediktyová

Oznam
SOŠ služieb a lesníctva ponúka na 

prenájom nebytové priestory, ga-

ráže. Podrobnejšie informácie sú 

zverejnené na stránke školy www.

sosbs.sk, prípadne na vchode do 

hlavnej budovy školy. 

SOŠSaL

Verejná súťaž
Obec Ilija vyhlasuje VOS na predaj 

14 m2 TTP v Iliji. Info na: obec_ili-

ja@stonline.sk, www.ilija.ocu.sk, 

tel.č.: 045/692 0847. 

Milan Jokel, starosta obce
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pre voľby primátora mesta v Ban-

skej Štiavnici

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Banskej 

Štiavnici podľa § 23 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskor-

ších predpisov vyhlasuje, že pre voľ-

by primátora mesta zaregistrovala 

týchto kandidátov:

1. Nadežda Babiaková, Mgr., 60 

rokov, primátorka, Ul. 1. mája 7, 

Banská Štiavnica, SMER- sociál-

na demokracia, Slovenská národná 

strana, Strana moderného Sloven-

ska

2. Juraj Foltán, Mgr., PhD., 33 ro-

kov, prekladateľ- tlmočník, Ul. J. Je-

senského 7, Banská Štiavnica, nezá-

vislý kandidát 

3. Dušan Lukačko, JUDr., 48 ro-

kov, zástupca primátorky mesta- za-

mestnanec verejnej správy, Na jaze-

ro 109, Banská Štiavnica, nezávislý 

kandidát 

pre voľby poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavni-

ci, Volebný obvod č.1

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Banskej 

Štiavnici podľa §18 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgá-

nov samosprávy obcí v znení ne-

skorších predpisov vyhlasuje, že pre 

voľby poslancov Mestského zastu-

piteľstva v Banskej Štiavnici, Voleb-

ný obvod č. 1 zaregistrovala týchto 

kandidátov:

1. Renáta Antalová, 52 rokov, 

predavačka, Ul. A. Pécha 19, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

2. Pavol Balžanka, Mgr., 38 rokov, 

psychológ, Ul. S. Mikovíniho 12, 

Banská Štiavnica,   Kresťanskode-

mokratické hnutie, Slovenská de-

mokratická a kresťanská únia- de-

mokratická strana, NOVA, MOST 

– HÍD, Občianska konzervatívna 

strana 

3. Juraj Čabák, Ing., 54 rokov, tech-

nik, Horná ružová 2, Banská Štiav-

nica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

4. Ján Čamaj, Ing., 36 rokov, živ-

nostník, Ul. A. Bernoláka 25, Ban-

ská Štiavnica, SMER- sociálna de-

mokracia

5. Marián Čierny, 39 rokov, živ-

nostník, Vodárenská ul. 23, Banská 

Štiavnica, SMER- sociálna demokra-

cia

6. Hubert Hilbert, Prof., RNDr., 

CSc., 71 rokov, vysokoškolský uči-

teľ, Malá okružná 3, Banská Štiavni-

ca, SMER- sociálna demokracia

7. Peter Chytil, Ing., 54 rokov, les-

ník, Družstevná ul. 1, Banská Štiav-

nica, Strana moderného Slovenska   

8. Peter Ivaška, 48 rokov, SZČO, 

Dolná ul. 27, Banská Štiavnica, ne-

závislý kandidát

9. Jozef Karabelly, Ing., 55 rokov, 

živnostník, Kammerhofká ul. 20, 

Banská Štiavnica, Slovenská národ-

ná strana

10. Milan Klauz, PaedDr., 65 rokov, 

učiteľ, Ul. P. O. Hviezdoslava 3, Ban-

ská Štiavnica, SMER- sociálna de-

mokracia

11. Dominik Kútnik, Ing., 60 rokov, 

stredoškolský profesor, Akademická 

ul. 17, Banská Štiavnica, Komunis-

tická strana Slovenska 

12. Dušan Lukačko, JUDr., 48 ro-

kov, zástupca primátorky mesta- za-

mestnanec verejnej správy, Na jaze-

ro 109, Banská Štiavnica, nezávislý  

kandidát

13. Martin Macharik, Mgr., 40 ro-

kov, živnostník, Ul. Š. Višňovského 

3, Banská Štiavnica, Kresťanskode-

mokratické hnutie, Slovenská de-

mokratická a kresťanská únia de-

mokratická strana, NOVA, MOST 

– HÍD, Občianska konzervatívna 

strana 

14. Mikuláš Pál, Mgr., 38 rokov, živ-

nostník, Ul. I. Krasku 14, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

15. Adela Prefertusová, Ing. 40 ro-

kov, referentka, Bratská ul. 23, 

Banská Štiavnica, Kresťanskode-

mokratické hnutie, Slovenská de-

mokratická a kresťanská únia- de-

mokratická strana, NOVA, MOST 

– HÍD, Občianska konzervatívna 

strana

16. Andrea  Štefanková, Mgr., 40 ro-

kov, riaditeľ ZpS, Malé trhovisko 13, 

Banská Štiavnica, SIEŤ

17. Renáta Taligová, Mgr. 37 ro-

kov, učiteľka, Zvonová ul. 22, Ban-

ská Štiavnica, SMER- sociálna de-

mokracia

18. Marián Zimmerman, Ing., 54 

rokov, SZČO, Križovatka 8, Banská 

Štiavnica, SMER- sociálna demokra-

cia

19. Peter Zorvan, Ing., PhD., 54 ro-

kov, štátny zamestnanec, Športová 

ul. 3, Banská Štiavnica, Slovenská 

národná strana

pre voľby poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavni-

ci, Volebný obvod č.2

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Banskej 

Štiavnici podľa §18 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgá-

nov samosprávy obcí v znení ne-

skorších predpisov vyhlasuje, že pre 

voľby poslancov Mestského zastu-

piteľstva v Banskej Štiavnici, Voleb-

ný obvod č. 2 zaregistrovala týchto 

kandidátov:

1. Pavel Bačík, RNDr., 52 rokov, ria-

diteľ, Ul. Dr. J. Straku 11, Banská 

Štiavnica, nezávislý kandidát

2. Ľubomír Barák, 48 rokov, živnost-

ník, Slovanská ul. 20, Banská Štiav-

nica, Slovenská národná strana 

3. Ivan Beňo, 62 rokov, dôchodca, 

Učiteľská ul. 8, Banská Štiavnica,                          

SMER- sociálna demokracia

4. Jaroslav Dudík, Ing., 56 rokov, 

lesný inžinier, Energetikov ul. 2, 

Banská Štiavnica, SMER- sociálna 

demokracia

5. Štefan Filip, Ing., 54 rokov, štát-

ny zamestnanec, Ul. Ľ. Štúra 26,                               

Banská Štiavnica, SMER- sociálna 

demokracia

6. Peter Havalda, 53 rokov, živnost-

ník, Ul. Dr. J. Straku 4, Banská Štiav-

nica, nezávislý kandidát

7. Milan Kašík, Ing., 58 rokov, tech-

nik, Cintorínska ul. 3, Banská Štiav-

nica, Slovenská národná strana

8. Ingrid Kosmeľová, Mgr., 44 ro-

kov, učiteľka, Ul. J. Straku 7, Ban-

ská Štiavnica, Strana moderného 

Slovenska 

9. Helena Koťová, 54 rokov, refe-

rentka, Kolpašská ul. 6, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

10. Ján Kružlic, Mgr., 38 rokov, pe-

dagóg, Ul. F. Urbánka 11, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

11. Nadežda Kvaková, RNDr., 57 

rokov, učiteľka, Ul. L. Svobodu 15, 

Banská  Štiavnica , Strana moderné-

ho Slovenska

12. Beáta Maďarová, Ing., 51 ro-

kov, ekonómka, Kysihýbelská ul. 15, 

Banská Štiavnica, SMER- sociálna 

demokracia

13. Slavomír Michna, 21 rokov, štu-

dent, Ul. K. Šmidkeho 3, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

14. Ján Mojička, Ing., 41 rokov, 

SZČO, Ul. SNP 35, Banská Štiavni-

ca, SMER- sociálna demokracia

15. Pavol Neuschl, 39 rokov, živ-

nostník, Ul. L. Exnára 15, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

16. Karol Palášthy, Mgr., 40 rokov, 

pedagóg, Ul. F. Urbánka 426/1A, 

Banská Štiavnica, Kresťanskode-

mokratické hnutie, Slovenská de-

mokratická a kresťanská únia-   de-

mokratická strana, NOVA, MOST 

– HÍD, Občianska konzervatívna 

strana 

17. Ján Šimčík, Ing., 52 rokov, eko-

nóm, Pátrovská ul. 7, Banská Štiav-

nica, SIEŤ

18. Gejza Volf, JUDr., 57 rokov, ve-

dúci pracovník, Ul. J. Straku 9, Ban-

ská  Štiavnica, SMER- sociálna de-

mokracia

pre voľby poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavni-

ci, Volebný obvod č.3

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Banskej 

Štiavnici podľa §18 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgá-

nov samosprávy obcí v znení ne-

skorších predpisov vyhlasuje, že pre 

voľby poslancov Mestského zastu-

piteľstva v Banskej Štiavnici, Voleb-

ný obvod č. 3 zaregistrovala týchto 

kandidátov:

1. Dušan Beránek, 33 rokov, živ-

nostník, Ul. J.I. Bajzu 302/3, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

2. Emília Jányová-Lopušníková, 

Mgr., 41 rokov, SZČO, Ul. Obrancov 

mieru 66, Banská Štiavnica, SMER- 

sociálna demokracia

3. Mária Ivica Moravčíková, Paed-

Dr., 60 rokov, pedagóg, Ul. na Mária 

šachtu 3, Banská Štiavnica, SIEŤ

Ivan Petrinec

predseda volebnej komisie

Vyhlásenie kandidatúry
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Mgr. Nadežda 

Babiaková 

Kandidátka na primátorku 

Banskej Štiavnice. 

Vo verejnej a štátnej správe pra-

cujem nepretržite od r. 1977, v r. 

1995-2010 som zastávala funkciu 

prednostky MsÚ. V roku 2010 som 

bola zvolená za primátorku mes-

ta Banská Štiavnica. Milujem toto 

jedinečné mesto a mám rada ľudí, 

ktorí tu žijú. Vždy som sa riadila zá-

sadami pracovať v prospech mesta 

a jeho obyvateľov, ktorých vždy vní-

mam z ľudskej stránky, ich potreby 

aj požiadavky, ale sa snažím vnímať 

aj ich radosti, starosti, problémy a 

ťažkosti. Vždy som mala doteraz na 

zreteli, že som tu pre mojich Štiav-

ničanov, za ktorých osud som vždy 

brala a chcem stále brať plnú zod-

povednosť, a to aj vtedy, keď prídu 

s požiadavkami, ktoré nepatria do 

kompetencií mestskej samosprá-

vy. Dokázali sme zrealizovať pro-

jekty pre zvýšenie kvality života, 

zlepšiť infraštruktúru, vyfi nanco-

vať vnútromestskú dopravu, zlep-

šiť kvalitu podmienok fungovania 

škôl, postaviť nové byty, zlepšiť ob-

čiansku vybavenosť, zdigitalizovať 

kino, upraviť verejné priestranstvá 

a niektoré komunikácie, zmoder-

nizované bolo verejné osvetlenie 

na sídl. Drieňová a máme pripra-

vené projekty modernizácie verej-

ného osvetlenia a rekonštrukcie 

verejných priestranstiev. V rámci 

konsolidácie fi nancií sa naše mesto 

zaradilo medzi najlepšie konsoli-

dujúce samosprávy. Zaplatili sme 

472 tis. € komerčných úverov. Toto 

všetko sa udialo buď z mojej inicia-

tívy alebo v absolútnej súčinnosti a 

zainteresovanosti pri riešení kaž-

dého z týchto alebo aj ďalších prob-

lémov. Poznamenávam pri tom, 

že nebolo by sa tak stalo bez mo-

jich osobných vynikajúcich kontak-

tov až na najvyšších predstavite-

ľov nášho štátu, rezortov a BBSK, 

ale tiež vďaka vynikajúcej spolu-

práci s predstaviteľmi nášho mes-

ta, ale aj všetkými spoluobčanmi, 

ktorí vždy mali a aj budú mať dvere 

otvorené dokorán. Banská Štiavni-

ca toho potrebuje ešte veľa, najmä 

v oblasti dopravnej infraštruktúry,  

rekonštrukcie a úpravy ciest, sta-

tickej dopravy, v pamiatkovej ob-

nove, v úprave verejných priestran-

stiev a pod. Moje priority v prípade 

znovuzvolenia za primátorku mes-

ta poučená doterajšími skúsenosťa-

mi, ale aj vzácnymi pripomienkami 

mnohých spoluobčanov, budú sme-

rovať do týchto oblastí. Nikdy som 

nezatvárala dvere pred každoden-

nými a mimoriadne ťaživými prob-

lémami spoluobčanov, ktorých rie-

šenie si veľakrát vyžadovalo oveľa 

viac času ako vyriešenie mnohých 

akútnych problémov mesta. Viem, 

že našim spoločným cieľom je lepší, 

dôstojnejší  a spokojnejší život v na-

šom meste nielen nás, ale aj budú-

cich generácií.

Vážení spoluobčania, volám sa 

Dušan Lukačko, mám 49 rokov 

a v súčasnej dobe zastávam 

funkciu zástupcu primátorky 

nášho mesta.

Mnohí z Vás ma poznajú osobne, 

iní z médií, či len z počutia. V ko-

munálnej politike pôsobím ako ne-

závislý kandidát a chcem ním aj zo-

stať, pokiaľ Vaše hlasy rozhodnú o 

tom, že mám Vašu dôveru do ďal-

šieho volebného obdobia. Pred 

štyrmi rokmi som verejne podpo-

ril vo voľbách súčasnú primátorku 

mesta a očakával som, že budem 

mať dnes podporu od nej ja. Nedo-

šlo k naplneniu verejných sľubov zo 

strany jej volebného tímu, napriek 

tomu som sa rozhodol kandidovať 

na funkciu primátora nášho mesta. 

Mám dostatok skúseností, odbor-

ných vedomostí a manažérskych 

schopností na to, aby som mohol 

takúto funkciu zastávať. Poznáte 

ma ako človeka priameho, otvore-

ného a konštruktívneho, ktorý ne-

sľubuje nesplniteľné, ktorý rieši 

veci promptne, razantne a spravod-

livo. Prihováram sa Vám takýmto 

priamym, ľudským a zrozumiteľ-

ným spôsobom, pretože ja takýmto 

človekom aj v skutočnosti som. Ne-

triedim ľudí do spoločenských kate-

górií a ani ich neposudzujem podľa 

ich výzoru, či oblečenia, ale sna-

žím sa riešiť vždy podstatu problé-

mu, či žiadosti, s ktorou za mnou 

prišli. Som človek otvorený, komu-

nikatívny, spravodlivý, s profesio-

nálnym prístupom k riešeniu vecí, 

ktorý si vypočuje názor iných, snaží 

sa dodržať svoje slovo a takým ch-

cem zostať aj naďalej. Práve tieto 

a mnoho ďalších vlastností, ktoré 

mám, chcem využiť vo funkcii pri-

mátora mesta, a ktoré podľa môjho 

názoru práve teraz u nás absentujú. 

Vážení spoluobčania, priatelia a ka-

maráti, nepočúvajte v predvolebnej 

kampani prázdne reči ľudí, ktorí sa 

snažia vzbudiť pochybnosti o Va-

šom rozhodnutí sa za toho správ-

neho kandidáta. Aj ja sa dozvedám 

fámy o tom, ako mám vopred ur-

čeného kandidáta na zástupcu pri-

mátora, prednostu úradu, či to, ako 

chcem dať ďalšiemu kamarátovi po 

voľbách naše Technické služby, ale-

bo skutočnosť, že mám vysoký vý-

sluhový dôchodok ako moji býva-

lí kolegovia z polície a podobne. 

Môj dôchodok činí 369.- € a či bu-

dem primátorom alebo nie, praco-

vať musím, aby som uživil svoju ro-

dinu. Každý z Vás má právo sa ma 

opýtať na tieto otázky a rád Vám 

odpoviem pravdu, aby ste nemuse-

li počúvať iného „rozprávača“. Vaše 

otázky mi môžete položiť v nede-

ľu 9.11.2014 o 14:00h na stretnutí, 

ktoré si pripravujem pre Vás, Váže-

ní spoluobčania, v areáli Hotelovej 

akadémie na sídlisku Drieňová, na 

ktoré Vás srdečne pozývam. Či si 

získam Vašu dôveru, to záleží len 

na Vašom slobodnom rozhodnutí. 

S úctou 

JUDr. Dušan Lukačko

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Kandidáti na primátora mesta Banská Štiavnica

PLATENÁ POLITICKÁ REKLAMA
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Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva

Voľby do orgánov 
samosprávy obcí

15.11.2014

7:00 - 20:00 hod.

Naše mesto je čoraz atrak-

tívnejšie pre turistov. Život 

Štiavničanov však nie je 

jednoduchý. 

Nezamestnanosť, zvýšené nákla-

dy na život, slabšia dopravná do-

stupnosť, infraštruktúra vyža-

dujúca investície, problémy so 

zdravotníctvom. V zastupiteľ-

stve som bol nápomocný pri 

presadzovaní rozumných myš-

lienok, ktoré mali snahu zlep-

šiť neľahký život občanov, tiež 

som sa postavil proti návrhom, 

ktoré neboli pre občanov prí-

nosom. Počas môjho prac. živo-

ta som vždy hájil verejné záujmy 

občanov, presadzoval som myš-

lienky, ktoré viedli k zveľaďova-

niu majetku mesta, podporoval 

som jeho využívanie v prospech 

všetkých a nielen niektorých. Za 

garanta ochrany majetku mesta 

a verejného záujmu považujem 

Mgr. Nadeždu Babiakovú. Vážení 

spoluobčania, uchádzam sa o Váš 

hlas v komunálnych voľbách.

RNDr. Pavel Bačík: 

Zelená partia: Dajme spolu zelenú 
spolupráci v Štiavnici

Asi každý z vlastnej skúsenosti pozná, že problé-

my sa ľahšie zvládajú, ak na ne človek nie je sám. 

Spolupráca spája nielen rodinu a priateľov, ale 

často aj celkom neznámych ľudí. Pre dobro veci 

sú ochotní spojiť sa, vzájomne sa podporiť, odo-

vzdať si skúsenosti. Pre dobro 

veci hľadajú aj cestu ku 

kompromisu, ak majú 

rozdielne názory. Po-

dobne to prebieha aj vo 

fungovaní obcí a miest. 

Ak sa rozvíja spolupráca, 

jej pozitívny prínos zna-

mená dobrý a pohodlný 

život pre ich obyvateľov.

Z histórie, ale aj zo sú-

časnosti Banskej Štiavnice 

poznáme viacero príkladov spolupráce, 

ktorej výsledkom boli mnohé dôležité a náročné 

rozhodnutia pre mesto. Stačí spomenúť historic-

ky tak významnú udalosť, akou bol zápis Banskej 

Štiavnice na Listinu UNESCO. Ľudia rôznych poli-

tických názorov, vierovyznania a spoločenského 

postavenia sa spojili pre spoločné dobro, hoci z 

neho nemali žiaden osobný prospech.

Je nevyhnutné spojiť sily 

práve v týchto časoch, 

kedy mnohí opúšťajú 

svoje rodné mesto, najmä 

za prácou a uplatnením 

sa. Prvoradou úlohou 

zvolenej samosprávy, 

bude zastaviť vyľudňo-

vanie mesta a hľadať, či 

vytvárať nové možnosti a 

aktivity, ktoré budú robiť 

mesto zaujímavejším nielen 

pre jeho obyvateľov či návštevníkov, ale aj in-

vestorov. K tomu je potrebné mať dobré riešenia 

a odvahu prijať ťažké, ale potrebné rozhodnutia.

12 kandidátov Zelenej koalície, ktorí túto odvahu 

majú a poznajú dobré riešenia, dáva „Zelenú spo-

lupráci“ v prospech Banskej Štiavnice a jej obyva-

teľov. 

Sme pripravení byť novozvolenému najvyššiemu 

predstaviteľovi mesta rovnocennými partnermi v 

konštruktívnom dialógu a ak to bude potrebné, aj 

konštruktívnymi kritikmi. Našou jedinou aktivitou 

nebude len „dvíhanie rúk“ za predkladané návrhy. 

Poznáme svoje mesto a jeho problémy i to, čo 

trápi jeho obyvateľov. Preto chceme svoje schop-

nosti, vedomosti, osobné kontakty, skúsenosti 

z poslaneckej a manažérskej práce, skúsenosti z 

občianskych aktivít a svoj osobný čas využiť na 

ich riešenie.

Spolupráca predsa nie je o presadzovaní si svojich 

predstáv za každú cenu, ale tiež o tom, podriadiť 

sa vyššiemu cieľu, ktorým je SPOLOČNÉ dobro, čo 

je prosperita nášho mesta a spokojný život jeho 

obyvateľov.

“ Sme pripravení 
byť vedeniu mesta 

konštruktívnymi  
partnermi “

W W W . Z E L E N A P A R T I A . S K

Absolútna podpora pre Mgr. 

Nadeždu  Babiakovú.

Nemôžem inak, len takto vyjadriť 

svoje stanovisko, ktoré  je v súlade 

s členskou základňou OO SMER – 

SD, že najdôležitejším riešením pre 

ďalší optimálny rozvoj nášho mesta 

je to, aby v začatej ceste pokračova-

la aj naďalej Mgr. Nadežda Babiako-

vá. Všetko podstatné, čo sa týka roz-

voja nášho mesta, sa doteraz udialo 

za jej priamej súčinnosti, alebo ešte 

lepšie povedané pod jej priamym ve-

dením a dohľadom nielen za toto 

funkčné obdobie, keď bola primá-

torkou nášho mesta, ale aj predtým. 

Má nielen obdivuhodné odborné ve-

domosti, ale aj vynikajúce výsledky 

z jej doterajšej funkcionárskej čin-

nosti a čo je taktiež mimoriadne 

dôležité, vynikajúce povedomie v 

Banskobystrickom samosprávnom 

kraji, ako aj na najvyšších orgánoch 

štátnej správy, ba dokonca aj v Bru-

seli. Takže, vážení moji spoluobča-

nia, veľmi sa prihováram ku Vám, 

aby ste aj Vy dali svoj hlas v nadchá-

dzajúcich komunálnych voľbách za 

moju, našu a pevne verím aj vašu 

kandidátku na primátorku nášho 

mesta, pretože určite niet takej ro-

diny v Banskej Štiavnici, ktorá by ju 

nepoznala, ale hlavne nepoznala jej 

doterajšie, tie najhmatateľnejšie vý-

sledky jej doterajšej cieľavedomej či-

norodej aktivity v prospech ďalšieho 

rozvoja nášho mesta, ale aj plnohod-

notnejší život Vás.

Ing. Marian Zimmermann

Predseda OO – Smer –SD

Banská Štiavnica
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Iste si čitatelia Štiavnických 

novín a obyvatelia prechádza-

júci Červenou studňou všimli 

čerstvý výrub drevín. 

To, že sa niečo v tejto lokalite 

deje, je výsledok rekonštrukcie 

ďalšieho zo štiavnických tajchov. 

Po Dolnohodrušskom a Richňav-

ských tajchoch, ktoré vodohospo-

dári momentálne rekonštruujú 

sa minulý týždeň začala aj rekon-

štrukcia Červenej studne spojená 

s revitalizáciou a úpravou jej oko-

lia. Na podrobnosti sme sa opýtali 

hovorcu Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š.p., v Banskej 

Štiavnici Mgr. Ľuboša Krnu.

1. O rekonštrukcii Červenej 

studne sa hovorilo už na jar 

tohto roku, keď poslanci Mest-

ského zastupiteľstva schválili 

jej odpredaj Slovenskému vo-

dohospodárskemu podniku. 

Prečo sa však začalo až teraz?

Ak dovolíte, pred zodpovedaním 

vašej otázky by som najskôr pri-

blížil genézu snáh o rekonštruk-

ciu Červenej studne. Tento tajch, 

podobne ako obidva Komorovské 

tajchy totiž neboli vo vlastníctve 

Rudných baní, ale Mesta Banská 

Štiavnica. Rudné bane, ako býva-

lý štátny podnik, po svojom útl-

me a praktickom zániku začal po-

stupne už pred dvoma desiatkami 

rokoch štiavnické historické vod-

né nádrže odovzdávať do správy 

prirodzeného správcu vodohos-

podárskeho majetku štátu, kto-

rým bol najskôr štátny podnik 

Povodie Hrona a od roku 1997 

Slovenský vodohospodársky pod-

nik, š.p., ktorého podnikové ria-

diteľstvo bolo zriadené práve v 

Banskej Štiavnici. Takto sme od 

Rudných baní prevzali 20 histo-

rických vodných nádrží a jednu 

novodobú – vodnú nádrž na poto-

ku Jasenica v Kysihýbli povyše zá-

vodu Dinas.  Takže úplne logicky 

sa začali rekonštruovať tie tajchy, 

ktoré sme už mali vo vlastníc-

tve, napríklad Rozgrund, Veľkú 

vodárenskú, Moderštôlniansky 

tajch na Kopaniciach, Bančiansky 

tajch, Beliansky, obidva Kolpaš-

ské, Bakomi, Vindšachtu či Evič-

ku, no keďže Červená studňa i 

Komorovské tajchy boli vo vlast-

níctve mesta, my sme po právnej 

stránke nemohli na ne „ani siah-

nuť“. Potešila nás preto iniciatí-

va pani primátorky Babiakovej a 

pána Paučulu z občianskeho zdru-

ženia Kruh, ktorí nás navštívili a 

navrhli generálnemu riaditeľovi 

Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p. Ing. Mariánovi Su-

pekovi možnosť prevzatia Červe-

nej studne i Komorovských taj-

chov do správy SVP, š.p. s tým, že 

mesto vyjde v ústrety pri odpred-

aji a občianske združenie Kruh 

sa bude podieľať na úprave prí-

tokových jarkov a skrášlení celé-

ho okolia, aby sa Červená studňa 

stala príťažlivou vizitkou mes-

ta už pri jeho vstupe v smere od 

Hodruše, či Vyhní. Takže takto sa 

zrodila myšlienka, ktorú podpori-

li mestskí poslanci už na začiatku 

tohto roka. Pred začiatkom rekon-

štrukcie bolo však potrebné vyrú-

bať nežiaduce stromy a výrub sa 

môže uskutočniť len v mimo ve-

getačnom období, teda od začiat-

ku októbra do konca marca. Kým 

však prebehli všetky legislatívne 

úkony, od schválenia kúpnopre-

dajnej zmluvy až po právoplatný 

zápis na list vlastníctva v katastri, 

tak bol marec už dávno preč a my 

sme museli čakať až teraz do ok-

tóbra, keď sme práve minulý týž-

deň začali s výrubom stromov, 

kríkov a vysokej poľahnutej trá-

vy a buriny. V tejto súvislosti by 

som rád zdôraznil, že stromy, kto-

ré rastú nielen na hrádzi, ale aj v 

miestach budúcej zaplavenej plo-

chy sú nežiaduce a na ich výrub 

dali povolenie štátne orgány ži-

votného prostredia. Celkovo sa 

vyrúbe 88 stromov, z toho 13 list-

natých a 75 ihličnatých, prevažne 

borovíc, ale aj smrekov.

2. S nevyhnutným výrubom 

ste teda už začali, čo bude po-

kračovať ďalej? 

Okrem výrubu stromov, ktorý 

by sme chceli stihnúť v priebe-

hu dvoch až troch týždňov, naši 

vodohospodárski robotníci zo 

Strediska historických tajchov 

na Štiavnických Baniach už vy-

rúbali aj krovie zhruba na ploche 

500 m2 a z ďalších 2500 m2 vyko-

sili a odstránili starú trávu a bu-

riny. Keď ukončíme tieto práce, 

bude potrebné vypustiť z tajchu 

vodu a to buď uvoľnením dno-

vého výpustu, ktorý je však ne-

funkčný, alebo prečerpaním vody 

cez hrádzu. Potom bude potreb-

né odstrániť  zhruba 1300 m3 se-

dimentov, teda nánosov zeminy, 

bahna, piesku, ktoré sa tam usa-

dili za 265 rokov existencie tohto 

tajchu. Musíme sa totiž dostať k 

dnovému výpustu a zistiť v akom 

je stave a potom sa rozhodnúť 

aký ďalší technologický  postup 

sa zvolí. Tieto práce by sme chce-

li stihnúť ešte tohto roku a na 

budúci rok už rekonštruovať sa-

motný dnový výpust, hrádzové 

teleso, vybudovať bezpečnostný 

priepad a v spolupráci s občian-

skym združením Kruh aj zabez-

pečiť napájanie tajchu z prítoko-

vých jarkov. 

3. Koľko bude táto rekon-

štrukcia a revitalizácia okolia 

stáť?  

Na prvotné práce spojené s od-

stránením krovín, výrubom stro-

mov, prečerpaním vody a odťaže-

ním nánosov máme vyčlenených 

zhruba 26 tisíc eur. Avšak až po 

vypustení vody a odkrytí hrádzo-

vého telesa a dnového výpustu 

budeme môcť presne zistiť roz-

sah poškodenia a na ďalšie prá-

ce potom vyčleniť ďalšie potreb-

né fi nančné prostriedky. 

4. Kedy by mali byť práce 

ukončené?

Ak by nebolo potrebné robiť roz-

siahle technické zásahy do hrá-

dzového telesa, napríklad budo-

vať tesniacu stenu, pretože dnes, 

vzhľadom na dlhodobý nízky 

stav hladiny v Červenej studni 

skutočne nevieme, či hrádza vo 

vyšších častiach nepresakuje, tak  

rekonštrukčné práce by mohli 

byť ukončené zhruba do polo-

vice budúceho roka. Ak by však 

bola hrádza viac porušená, tak v 

tom prípade by sa aj rekonštruk-

cia dosť skomplikovala a to naj-

mä z hľadiska fi nančných zdro-

jov, pretože budovanie tesniacej 

steny by už bolo podstatne ná-

kladnejšie. 

5. Ktoré rekonštrukcie tajchov 

plánuje SVP, š.p. realizovať v 

roku 2015?

Ako je známe a tunajší obyvatelia 

to určite veľmi dobre vedia, tohto 

roku na jar sme ukončili rekon-

štrukciu tajchu Evička a pred nie-

koľkými dňami sa po vypustení 

Veľkej Richňavy a výlove rýb za-

čalo s rozsiahlou rekonštrukciou 

aj tohto obľúbeného tajchu. Jeho 

obnova si vyžiada zhruba 550 ti-

síc eur, pričom súbežne sa bude 

rekonštruovať aj Malá Richňa-

va. Okrem toho pokračuje re-

konštrukcia Dolnohodrušského 

tajchu, ktorá by mala byť ukon-

čená na jeseň budúceho roka. 

Takže spolu s Červenou studňou 

máme v súčasnosti rozpracované 

4 historické tajchy. Projektovo 

máme na rekonštrukciu pripra-

vený aj Halčiansky tajch a Počú-

vadlo, no tieto tajchy by po vyrie-

šení všetkých administratívnych 

problémov mali prísť na rad až 

keď sa spustia nové výzvy z Ope-

račného programu Kvalita život-

ného prostredia v novom progra-

movom období 2014 až 2020. Za 

rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Vodohospodári začali rekonštruovať 
Červenú studňu

Červená studňa pred rekonštrukciou  foto archív SVP š.p.
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie

Spi ticho, ti-

chúčko, do-

snívaj si živo-

ta sen. Cestou 

bolesti odišiel 

si tam, kde je 

mier a láska len. Ďakujeme 

všetkým príbuzným, priate-

ľom a známym, za účasť na 

poslednej rozlúčke s našim 

milovaným Ladislavom 

Ladošom, ktorý nás opustil 

dňa 13. októbra. Zároveň 

chceme vyjadriť poďako-

vanie primátorke Mgr.Ba-

biakovej, p.Simonidesovej, 

p.Turčanovi, p.Durbákovi 

a p. Luptákovej z pohreb-

níctva Requiem za dôstoj-

nú rozlúčku. Ďakujeme za 

kvetinové dary a prejavy sú-

strasti. 

Smútiaca rodina   

Spomienka

Dňa 12.11.2014 uplynie 25 

rokov od úmrtia našej dra-

hej mamky Emílii Wágne-

rovej rod. Babiakovej, ktorá 

nás opustila v 64. roku živo-

ta. Tento rok je to už 25 ro-

kov, čo nie si medzi nami, 

odišla si od nás, zostali sme 

sami. Dňa 18.9.2014 uply-

nulo 16 rokov od úmrtia 

nášho drahého ocka Jozefa 

Wágnera, ktorý nás opus-

til v 80. roku života. Prosí-

me všetkých, ktorí ste ich 

poznali venujte im s nami ti-

chú spomienku. Tým, ktorí 

si na nich spomenú s nami, 

ďakujeme. 

S láskou, úctou a s vďakou 

na nich spomínajú: deti 

Edko, Valika, Anka, Evka, 

vnúčatá: Anka, Otko, 

Mirko, Erika, pravnúčatá: 

Miško, Janka, 

Filipko, Jakubko, 

Dominika, Tamarka.

„Nehnevám sa na ľudí, ja 

beriem život taký, aký je. 

Možno to mi dáva silu, že 

netúžim po pomste, hoci 

zabudnúť sa to nedá.“

V piatok, 31. októbra 2014 sme od-

prevadili na poslednej ceste pána 

Mgr. Zola „Eča“ Kukulu, ktorý svo-

je najkrajšie roky detstva prežil 

v Banskej Štiavnici a tá zostala v 

jeho srdci natrvalo. O Štiavnici ho-

voril: „Pretekal som v plávaní, v lyžo-

vaní, lebo to mesto samo dáva už pod-

net, aby ľudia tu prevádzali športy.“ Po 

absolvovaní ľudovej školy sa pre-

sťahoval do Bratislavy. Po ukonče-

ní štúdií pôsobil ako učiteľ telocvi-

ku v Bánovciach nad Bebravou a v 

Poprade, kde položil základy súťaž-

ného basketbalu a tu aj prežil  väč-

šiu časť svojho života. Spomienky 

na Banskú Štiavnicu nevybledli ani 

po dlhých rokoch: „Ľudovú školu som 

vychodil v tomto krásnom meste, ktoré 

stále mi je v srdci, i keď už moje telo je v 

Poprade, no srdce ťahá do toho krásne-

ho mestečka.“

Mnohí z nás sme sa s ním prvýkrát 

stretli 19. októbra 2010, pri pre-

zentácii knihy vydavateľa Vlada 

Bártu „Banská Štiavnica – ako sme tu 

žili“. Ako najstarší z kolektívu pri-

spievateľov sa stal jej „výpravcom“ 

na ceste k čitateľom. Ešte teraz 

mnohým v pamäti rezonujú jeho 

úprimné a dojímavé slová, slová vy-

znania k svojmu rodnému mestu, 

ktorými „zalistoval“ v knihe života 

v  spomienkach na miesta „nášho 

prekrásneho lastovičieho hniezda“, 

ako Štiavnicu nazýval, na svojich 

profesorov, spolužiakov, prvé lá-

sky.  Jeho anjelici strážni mnohým 

túto dojímavú chvíľu pripomínajú. 

V tento deň sa zdôveril aj so svojou 

túžbou pripomenúť obyvateľom a 

návštevníkom nášho mesta vý-

znamné, a musíme si priznať i za-

búdané osobnosti Banskej Štiav-

nice, svojho plaveckého trénera 

– pekárskeho majstra „Tónybáčiho“ 

Antona Gregussa, sochára rezbá-

ra Viliama Šteff eka. Odhalenie ta-

búľ 8. decembra 2011 sa uskutoč-

nilo  za jeho osobnej prítomnosti. 

Jeho úprimné vyznanie dojalo zú-

častnených a osobitne prítomných 

príslušníkov rodín Gregussovcov a 

Šteff ekovcov. Podobne, o rok ne-

skôr, pri „vyprevádzaní“  II. dielu 

knihy Vlada Bártu „Banská Štiavni-

ca – ako sme tu žili 2.“, bol opäť ini-

ciátorom myšlienky vyhotovenia a 

osadenia pamätnej tabule na ob-

jekte bývalej baníckej školy sloven-

ským hereckým bardom Gustávovi 

Valachovi  a Júliusovi Pántikovi, s 

ktorými dral rovnaké školské lavi-

ce. Dokázal nadchnúť pre túto vec 

ďalších pomocníkov i priaznivcov, 

pričom zámer sa stretol  tiež s vďa-

kou ich rodinných príslušníkov, ale 

aj Štiavničanov. Jej odhalenia sa 

17. septembra 2013 pre zhoršený 

zdravotný stav nemohol zúčastniť. 

Všetky tri osadené tabule sú preja-

vom vďačnosti a  vzbudzujú opráv-

nenú pozornosť okoloidúcich. Ži-

vot Mgr. Zola „Eča“ Kukulu nebol 

ľahký. Čelil krivému obvineniu z 

velezrady, z rozvracania republiky, 

ako aj z členstva v Bielej légii. Bol 

väznený v Levoči a v Košiciach, po 

prepustení z väzenia musel znášať 

odmietnutie zo strany niekdajších 

známych a stratil aj obľúbené za-

mestnanie. Hoci si v živote mnoho 

vytrpel, necítil túžbu po pomste. 

Významnú časť svojho života, naj-

mä po roku 1989 venoval hľadaniu 

pravdy a jej presadzovaniu. Za naj-

cennejšie hodnoty v živote považo-

val pravdu a čestnosť, naopak, od-

sudzoval pretvárku a pokrytectvo. 

Vyznávanie týchto hodnôt v živo-

te pána Kukulu zdôraznili vo svo-

jich príhovoroch aj  Paedr. Th Dr. 

Ondrej Krajňák, predseda Správ-

nej rady Ústavu pamäti národa a 

zástupca organizácie Politickí väz-

ni Zväzu protikomunistického od-

boja v Poprade.

Za priateľov a Banskú Štiavnicu sa 

s ním boli rozlúčiť: Doc. Ing. Ladi-

slav Welward, CSc., Ing. Vladimír 

Bárta a autor tohto príspevku. S 

použitím: http://www.upn.gov.sk/

sk/zoltan-kukula-1926/

Juraj Čabák

Za Mgr. Zoltánom „Ečom“ Kukulom 
(13.04.1926 – 27.10.2014)

Zoltán Kukula na prezentácii knihy Vlada Bártu  foto L. Lužina

Máme radi ten tichý novem-

brový čas, plný vzácnych 

spomienok na našich milo-

vaných, ktorí nás predišli vo 

večnosti. 

Aj naše modlitby a plamienky svie-

čok na ich hroboch sú dôkazom 

toho, že láska je silnejšia než smrť. 

Veď kým spomíname, je to, ako-

by tu stále boli. ,,Dušičkový čas“ do-

dáva Banskej Štiavnici neobyčajné 

čaro vďaka množstvu a členitému 

rozloženiu miestnych cintorínov. A 

keď sa na mesto znesie tma, svetiel-

ka blikajúcich plamienkov nás v ti-

chej pokore ubezpečujú o jednote 

ľudskej lásky. Tento rok sme mali 

možnosť uvidieť vysvietené ban-

skoštiavnické cintoríny z takmer 

,,anjelskej“ perspektívy, čo mi urči-

te dajú za pravdu mnohí návštevní-

ci Nového zámku, ktorý bol 1. no-

vembra 2014 otvorený od 17.00 do 

22.hod., a to za symbolické vstup-

né. Veľmi pekne ďakujeme auto-

rom a realizátorom tejto myšlienky 

za jedinečný zážitok a dúfam, že sa 

v budúcnosti zmení na ďalšiu  krás-

nu tradíciu.  Janka Bernáthová

Dušičky z Nového zámku 
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Nová riaditeľka Štátneho ústredného 
banského archívu v Banskej Štiavnici

Kam v BŠ 
a okolí?

6.11. Koncert: Zuzana Suchán-

ková. 

Ochutnávka dobrého vína a hud-

by. Vinocentrum, 19:00.

7.11. Vernisáž výstavy: Odvrá-

tená strana.

Výstava významného izraelského 

maliara a sochára Kirilla Postovi-

ta. Penzión Cosmopolitan 2 - ve-

žička, 17:00.

7.11. N 30 akustika.

Hudobné spojenie kontrabasu, 

akustickej gitary, huslí, rytmické-

ho cajóna a píšťaly. Archanjel Caf-

fe Bar, 21:00. 

7.11. Pražovňa: Bidlománia. 

Do 23:00 jednorázový vstup zdar-

ma. 

8.11. René Lacko Unplugged. 

Koncert jedného z najlepších blue-

smanov. Trotuar Cafe, 19:00. 

9.11. Divadlo: Kam chodí Oscar 

Wilde na večeru.

Príbeh o rodine, matke Eve (Miška 

Čobejová) a jej dvoch zvláštnych 

deťoch. Kultúrne centrum, 18:00. 

10.-14.11. Týždeň vedy a tech-

niky v SBM. 

Hra Ako dakedy starí baníci me-

rali a prehliadka funkčných mode-

lov banských zariadení. Kammer-

hof, info a rezervácie skupín: Mgr. 

Marková, 045/694 94 18.

14.11. Zábavná šou: Vtipnejší 

vyhráva.

Divadlo Pivovaru ERB, 19:00. 

14.11. Koncert: GrooveHub.

Víťaz súťaže mladých talentov 

na Bratislavských džezových 

dňoch. Art Cafe, 21:00.

15.11. Koncert: Cosmic Days. 

Hrajú "investigatívny" fusion trance 

rock s fujarou a melodickými gita-

rami. Art Cafe, 20:00. 

16.11. Svätoantonská heligón-

ka. 

Celoslovenské stretnutie heligon-

károv. Svätý Anton, 15:00 

18.11. Najkrajšia dovolenková 

fotografi a 2014.

Celoslovenská súťaž so zahranič-

nou účasťou, vyhodnotenie a ver-

nisáž. Kultúrne centrum, 15:00.  

Región Banská Štiavnica   

volebný
čriepok

Voľby idú. Beda, beda! Voliť ale 

ozaj treba! Každý voľme sám za 

seba, toho, kto dá, čo nám treba.

Ján Petrík

Od 1.7.2014 sa stala novou 

riaditeľkou Štátneho ústred-

ného banského archívu v 

Banskej Štiavnici Mgr. Lucia 

Krchnáková, PhD., ktorá v 

tejto funkcii nahradila Mgr. 

Elenu Kašiarovú, dlhoročnú 

riaditeľku ŠÚBA. 

V tejto súvislosti sme jej položili pár 

otázok.

1.Pani riaditeľka, predstavte sa 

našim čitateľom.

Do Štátneho ústredného banské-

ho archívu som prišla pred viac ako 

15 rokmi na oddelenie starších fon-

dov, čo pre vyštudovaného archivá-

ra so záujmom o staršie dejiny bolo 

priam ideálne miesto. K záujmu o 

históriu ma priviedol ešte učiteľ na 

základnej škole. Asi tak od 12 ro-

kov som vedela, že sa výskumu his-

tórie chcem venovať aj v dospelosti. 

Hoci v mierne upravenej forme, dá 

sa povedať, že sa mi tento sen spl-

nil. Keď som mala 17 rokov rozho-

dla som sa podať prihlášku na ar-

cheológiu, nestretlo sa to však s 

podporou môjho otca, ba ani učiteľ-

ky dejepisu na pezinskom gymná-

ziu. Obaja mali jasný dôvod, vraj to 

nie je vhodné pre ženu. V poslednej 

chvíli som našla riešenie – výskum 

histórie cez archívne dokumenty. 

Dovtedy som poriadne ani nevedela 

nič o archívnictve. Moje odhodlanie 

ísť študovať tento odbor bolo väčšie 

ako otcova predstava stať sa práv-

ničkou. Po písomnej časti a absolvo-

vaní dvoch ústnych komisií som zo 

128 uchádzačov (bola som posled-

ná v abecede) z celého Slovenska  

skončila druhá. V tom čase sa pri-

jímalo na tento odbor len 12 uchá-

dzačov. To presvedčilo aj otca. Žiaľ, 

dnešné kritéria prijatia na vysoké 

školy sú veľmi nízke, čo sa odráža aj 

v praxi. Štúdium ma bavilo a v tak 

úzkom okruhu študentov a vyso-

koškolských pedagógov bola priam 

rodinná atmosféra. Doteraz si nás 

naši pedagógovia každého osobitne 

pamätajú. Najlepšia škola však pre 

mňa bola prax, len ňou bolo možné 

získavať a rozširovať si neustále ve-

domosti. Boli povinné témy, i také, 

ktoré ma z nejakého dôvodu zauja-

li viac, ako napríklad banskí lekári, 

zdravotná starostlivosť o baníkov, 

spôsoby ich liečby a podobne. So za-

meraním na túto problematiku som 

absolvovala aj externé doktorand-

ské štúdium na Slovenskej akadémii 

vied. Ďalej sa však venujem, podľa 

možnosti, aj regionálnym dejinám 

obcí, či výskumu konkrétnych histo-

rických objektov. Raz mi jeden zná-

my povedal, že už všetko je preštu-

dované a nie je viac čo zisťovať. Ako 

veľmi sa mýlil. Archív je priam nevy-

čerpateľná studnica vedomostí, ani 

celý môj život mi nebude stačiť na 

to, aby som preštudovala to, čo by 

som si priala. Archívne dokumenty 

sú napísané v starej nemčine, latin-

čine i maďarčine. Aj po ich prečítaní 

často zostáva text ťažko zrozumiteľ-

ný. Preto sa v knihách stretávame s 

tým, že jeden autor cituje druhého, 

hoci chybne, len preto, že neovláda 

prácu s prameňmi. Dobrý archivár 

by preto mal mať kritický prístup k 

histórii. Už môj vysokoškolský pro-

fesor Jozef Novák nás učil, že archi-

vár je historik par excellence. Preto 

sa v zahraničí študuje tento odbor až 

ako postgraduálne štúdium histórie. 

Mojim želaním je, aby na konci živo-

ta som si mohla povedať, že som sa 

k tomu aspoň priblížila a podarilo sa 

mi tak čiastočne osvetliť „biele mies-

ta“ v dejinách obcí.

2. Prečo ste sa rozhodli prijať 

túto funkciu, čo pre vás táto prá-

ca znamená? 

Situácia si to vyžiadala. Nebol to môj 

cieľ, radšej by som sa ďalej venova-

la výskumu histórie. Z riaditeľskej 

funkcie na takéto aktivity je menej 

času, hoci požiadaviek zo strany ve-

rejnosti i  rôznych záujmových orga-

nizácií je veľký.

3. Aké zmeny plánujete uskutoč-

niť pod vaším vedením? 

Ťažko je hovoriť o zmenách, z roka 

na rok je situácia v slovenskom ar-

chívnictve horšia, čo sa týka fi nancií 

i samotnej existencii, ale i obsade-

nia pracovných miest. Pre rok 2015 

sa chystá novela zákona o archív-

nictve, ktorá pravdepodobne výraz-

ne zasiahne aj náš archív, a to nielen 

zmenou názvu. 

4. Čo je poslaním ŠÚBA v Banskej 

Štiavnici, koľko má zamestnan-

cov, s kým spolupracujete? 

Jeho úlohou je zhromažďovať, od-

borne spracovávať a sprístupňovať 

archívne dokumenty pochádzajú-

ce z činnosti orgánov a organizácií 

z odvetví baníctva, hutníctva, ge-

ologického prieskumu a iných prí-

buzných odvetví. V súčasnosti má 

13 odborných pracovníkov pracu-

júcich v dvoch oddeleniach. Spolu-

pracujeme s rôznymi typmi organi-

zácií, či už štátnymi úradmi, obcami 

vydávajúcimi svoje monografi e, ale-

bo regionálnymi záujmovými  zdru-

ženiami. 

5. Koľko máte záujemcov o ar-

chívne dokumenty ročne, o akú 

oblasť je najväčší záujem? 

Posledné dva roky mávame okolo 

400 bádateľských návštev ročne, do 

tohto počtu však nezarátavame pí-

somné žiadosti, ktoré požadujú na-

príklad potvrdenia pre dôchodkové 

účely. Verejnosť sa zaujíma nielen o 

staré banské i vodohospodárske die-

la, geologický prieskum, ale  často 

ich zaujíma i život svojich predkov, 

konkrétne objekty v obciach a po-

dobne.

6. Aké aktivity pripravuje archív 

pre širokú (odbornú) verejnosť? 

Tento rok archív pripravil už 6. roč-

ník zábavno-náučneho podujatia 

Dňa otvorených dverí. Okrem toho 

pripravujeme pre exkurzie a odbor-

né podujatia menšie výstavky, pod-

ľa požiadaviek verejnosti.

7. Kde a ako sa môžu záujemci na 

vás nakontaktovať v prípade po-

treby?

Archív mal pôvodne svoju vlast-

nú webovú stránku, avšak rozhod-

nutím ministerstva vnútra sú naše 

kontakty, základné informácie a vý-

ročné správy dostupné na stránke: 

http://www.minv.sk/?suba. Inak ar-

chív je otvorený pre verejnosť počas 

celého roka v pondelok až štvrtok v 

čase od 8:00 do 15:30. 

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Piatok 7.11. o 18:30 hod.Piatok 7.11. o 18:30 hod.

MApY kU hviezdAMMApY kU hviezdAM
Dráma, 111 min., 2014, MP 15, Dráma, 111 min., 2014, MP 15, 
Vstupné: 4 €, /ČSFD 70%/. Rušivý Vstupné: 4 €, /ČSFD 70%/. Rušivý 
náhľad do sveta hollywoodských celeb-náhľad do sveta hollywoodských celeb-
rít s puncom Davida Cronenberga. Vý-rít s puncom Davida Cronenberga. Vý-
borné obsadenie! Uletené a satirické. borné obsadenie! Uletené a satirické. 

Sobota 8.11. o 18:30 hod.Sobota 8.11. o 18:30 hod.

Medzi NÁhrobNýMi Medzi NÁhrobNýMi 

kAMeňMi kAMeňMi 
Akčný, 113 min., 2014, MP 15, Akčný, 113 min., 2014, MP 15, 
Vstupné: 4 €, /ČSFD 67% /. Liam Vstupné: 4 €, /ČSFD 67% /. Liam 
Neeson zreje ako víno a hlavne vďa-
ka nemu priemerná story nenudí. Zá-

má slušné grády.

Nedeľa 9.11. o 16:00 hod.

ŠkATUliAci
Animovaný, 100 min., 2014, Vstupné: 
4 €, /ČSFD 74%/. V Syrovanoch po 
zotmení radšej nevychádzajte z domu. 
Z podzemných skrýš vyliezajú zvlášt-
ne bytosti nazývané Škatuliaci, ktoré 
kradnú všetko čo im príde pod ruku. 

Raz vraj ukradli aj malého chlapca! A Raz vraj ukradli aj malého chlapca! A 
práve tento ukradnutý chlapec vám v práve tento ukradnutý chlapec vám v 
dobrodružnom a zábavnom rozpráva-dobrodružnom a zábavnom rozpráva-
ní prezradí, že všetky legendy sú úpl-ní prezradí, že všetky legendy sú úpl-
né výmyslyné výmysly

Nedeľa 9.11. o 18:30 hod.Nedeľa 9.11. o 18:30 hod.

VlNA vr. brehVlNA vr. breh
Dokumentárny, 2014, Vstupné: 3 €. Dokumentárny, 2014, Vstupné: 3 €. 
Dokumentárny fi lm Martina Štrbu o Dokumentárny fi lm Martina Štrbu o 
výnimočnej generácii slovenských fo-výnimočnej generácii slovenských fo-
tografov, ktorí sa začiatkom 80-tych tografov, ktorí sa začiatkom 80-tych 
rokov stretli na pražskej FAMU. Tono rokov stretli na pražskej FAMU. Tono 
Stano, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Pe-Stano, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Pe-
ter Župník, Miro Švolík, Martin Štrba, ter Župník, Miro Švolík, Martin Štrba, 
Jano Pavlík, Kamil Varga priniesli v Jano Pavlík, Kamil Varga priniesli v 
tej dobe úplne nový pohľad na umelec-tej dobe úplne nový pohľad na umelec-
kú fotografi u a dodnes ovplyvňujú vý-kú fotografi u a dodnes ovplyvňujú vý-
voj fotografi e v Čechách i na Sloven-voj fotografi e v Čechách i na Sloven-
sku.sku.

Utorok 11.11. o 18:30 hod.Utorok 11.11. o 18:30 hod.

FK s ANTikvAriÁTikoM: FK s ANTikvAriÁTikoM: 

ZiMNý spÁNokZiMNý spÁNok
Dráma, 196 min., 2014, Vstupné: Dráma, 196 min., 2014, Vstupné: 
2,40 €, /ČSFD 82%/. Aydin, býva-2,40 €, /ČSFD 82%/. Aydin, býva-
lý herec, vlastní v centrálnej Anató-lý herec, vlastní v centrálnej Anató-

lii malý hotel, kde žije so svojou vý-lii malý hotel, kde žije so svojou vý-
razne mladšou ženou Nihal a sestrou razne mladšou ženou Nihal a sestrou 
Necla, ktorá sa práve zotavuje z ne-Necla, ktorá sa práve zotavuje z ne-
dávneho rozvodu. Turistická sezóna dávneho rozvodu. Turistická sezóna 
pomaly končí a okolitá krajina sa za-pomaly končí a okolitá krajina sa za-
čína zahaľovať do bielych snehových čína zahaľovať do bielych snehových 
závojov. Hotel sa v tomto období stá-závojov. Hotel sa v tomto období stá-
va úkrytom, ale aj miestom, z ktorého va úkrytom, ale aj miestom, z ktorého 
niet úniku a ktoré otvára staré rany a niet úniku a ktoré otvára staré rany a 
podnecuje vzájomnú nevraživosť jeho podnecuje vzájomnú nevraživosť jeho 
obyvateľov.obyvateľov.

Štvrtok 13.11. o 18:30 hod.Štvrtok 13.11. o 18:30 hod.

ŽelezNé srdceŽelezNé srdce
Premiéra, Vojnový, akciA, dráma, Premiéra, Vojnový, akciA, dráma, 
135 min., 2014, MP 15, Vstupné: 4 135 min., 2014, MP 15, Vstupné: 4 
€. Apríl 1945. Zatiaľ čo sa spojencká €. Apríl 1945. Zatiaľ čo sa spojencká 
armáda pokúša o fi nálnu ofenzívu na armáda pokúša o fi nálnu ofenzívu na 
európskom fronte, seržant Warddady európskom fronte, seržant Warddady 
(Brad Pitt) sa ujíma velenia tanku M4 (Brad Pitt) sa ujíma velenia tanku M4 
Sherman, nazývaného Fury a vydá-Sherman, nazývaného Fury a vydá-
va sa s päťčlennou posádkou na osud-va sa s päťčlennou posádkou na osud-
nú misiu priamo do svárov nepriateľa. nú misiu priamo do svárov nepriateľa. 
Tvárou v tvár početnej presile a s ne-Tvárou v tvár početnej presile a s ne-
dostatočnou zásobou munície je Ward-dostatočnou zásobou munície je Ward-
dady odhodlaný preniknúť až do srdca dady odhodlaný preniknúť až do srdca 
nacistického Nemecka a za každú cenu nacistického Nemecka a za každú cenu 
bojovať až dokonca.bojovať až dokonca.
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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 konzumá-

ciu v hodnote 10,-eur v pizzérii, 

reštaurácii BLACK M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.36/2014: „Kariéru možno urobiť 

vďaka vlastným schopnostiam, alebo 

hlúposti iných.“ Výhercom sa stáva 

Emília Ďurišová, L. Svobodu 3, 

Banská Štiavnica. Srdečne bla-

hoželáme! 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 18.11.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Th e-

ofrastusa:  

A., Miesto na prechádzku, mlat, 

červená planéta,     

B., Začiatok tajničky, 

C., Dolný Kubín, zradenie, navar, 

vydáva krákavý zvuk,   

D., Oska, divoko, celtový prístre-

šok, vládca emirátu, cicavec z pra-

lesa,      

E., Cestovná kancelária, 

zn. nemeckého auta, liečivá 

rastlina, dedo v Nemecku,    

F., Očar, priprav pečením, 

popichá – stred slova, orol 

česky,        

G., Klial česky, prekvap, 

otvorené anglicky, spe-

vohra,   

H., Obyvateľ Írska, daj hlas, 

Slov. republika, literárne lis-

ty, nádoba na pečenie, oska,   

I., Čistiaci prostriedok, 4 v 

Ríme, turnaj v športe, pa-

novník, podľa,

J., Koniec tajničky, zeleni-

na,

K., Stred slova tanec, Adri-

án, nehovorí nesprávne R.

1., Ozn. áut Komárna, pridá soľ, 

španielska bona,

2., Dub po anglicky, osol, tento,     

3., Ruský jazyk, zbavil kože, zno-

va,   

4., Zoderiem, urobená vitím,

5., Kraj na Slovensku, patriaci 

Udovi, roľnícke družstvo,       

6., Košický rozhlasový moderátor, 

ožral, farba,       

7., Ozn. áut Luxemburska, Maďar-

ska, Rakúska, spievanie, cedidlo, 

8., České mesto, ujdi, hrá sa na 

ňom v kostole,     

9., Pozeral, oželie plačom,            

10., Meno Krajíčka, výzva, poh-

rebná hostina,              

11., Veľká sova, patriaci Ele, prsia 

česky,    

12., Predložka, kmotor zriedkavo, 

Olina uč,

13., Žen. meno, nemecká značka 

auta, chránená krajina skr., 

14., Vyhynutý kočovník, plod aj 

strom, zn. tyčiniek,  

15., 12 mesiacov, vyper, mastná 

tekutina, 

16., Stratila sa – zmizla, sánky.

Pomôcky: Aj, Aloa, Korzo, Liga, 

Open, Opel, Lha, Kado.    

Pripravuje: Anna Rihová

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

Kupón č. 38
Krížovka
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Vo štvrtok 30.októbra 2014 

prijal pozvanie manželov 

Angušovcov, majiteľov 

štýlovej banskoštiavnickej 

kaviarne 4 sochy, spisovateľ, 

autor najpredávanejších 

slovenských bestsellerov, 

politik, diplomat, cestovateľ, 

neúnavný hľadač pravdy, 

šarmantný, osviežujúco vtipný 

a charizmatický, Jozef Banáš. 

Podujatie prebiehalo v príjemne 

komornej atmosfére, pri dobrom 

vínku a pod záštitou skvelého hos-

titeľa - súčasného prezidenta ban-

skoštiavnického Lions Klubu, Ras-

tislava Anguša. Vzácneho hosťa 

privítal a predstavil Ondrej Šulaj 

z Nitry. Banská Štiavnica si Jozefa 

Banáša získala svojou atmosférou 

a príjemnými zmenami, ktoré sa tu 

udiali od jeho predchádzajúcej náv-

števy. A on si získal prítomných 

Banskoštiavničanov šarmantným 

úsmevom, bezprostrednosťou a v 

podstate každým slovom, príbe-

hom, spomienkou, ale najmä vlast-

ným uhlom pohľadu a odvahou 

vyjadriť prevratné názory, ktoré 

ponúka aj vo svojich knihách. Pán 

Banáš chodieval do Banskej Štiav-

nice aj pracovne (1994-2001) ako 

riaditeľ priemyselnej politiky pre 

Slovak International Tabak, a vy-

jadril ľútosť nad osudom bývalej 

tabakovej továrne. A ešte jedno 

krásne puto - rodina Banášová má 

dlhoročný priateľský vzťah s aka-

demickým sochárom Vladimírom 

Oravcom, ktorý taktiež žije a tvo-

rí v našom meste.

Jozef Banáš je rodený Bratislav-

čan (1948). Vyštudoval zahranič-

ný obchod na VŠ ekonomickej, bol 

topmanažérom, novinárom, dip-

lomatom a politikom, poslancom 

Národnej rady SR, Parlamentného 

zhromaždenia Rady Európy,  pod-

predsedom Parlamentného zhro-

maždenia NATO, členom Spolku 

slovenských spisovateľov, pezin-

ského PI Klubu a viceprezidentom 

slovenského PEN centra. Ovláda 

päť jazykov, je autorom mnohých 

komentárov, glos, esejí, štyroch 

úspešných televíznych inscenácií, 

troch divadelných komédií, scená-

ra k fi lmu Začiatok sezóny. Vo vy-

davateľstve IKAR mu vyšli kni-

hy: Zastavte Dubčeka(2009), Kód 

9(2010),Idioti v politike(2010), 

Sezóna potkanov (2011), Posled-

ná nevera (2012), Zóna nadše-

nia (2012),kniha vyšla v Nemec-

ku, Česku, Poľsku, Ukrajine, Indii, 

pripravuje sa preklad do angličti-

ny a pandžábčiny, absolvoval s ňou 

prednáškové turné po univerzitách 

v Indii a pätnástich krajinách Eu-

rópy. Získal mnoho medzinárod-

ných ocenení. V r.2013 vydal ďalší 

úspešný román  Kód 1.

Precestoval mnoho krajín sveta, no 

ako spisovateľa ho azda najviac in-

špirovali Tibet, Kašmír, Nepál, Af-

ganistan a India.Za svoj najšťast-

nejší ,,sedmičkový“ deň považuje 

16.júl 2014, keď sa osobne stretol s 

Dalajlámom. Ale nič nie je náhoda!  

Odvážnym patrí svet, čo potvrdi-

lo aj pražské stretnutie so spisova-

teľom Danom Brownom, ktorého 

,,chytil na háčik“ fotografi ou sloven-

ského rebríčka predajnosti kníh v 

Panta Rei, kde svetovo uznávané-

ho autora odsunuli na tretiu prieč-

ku dvaja Slováci, Dominik Dán a 

Jozef Banáš. Úžasne zaujímavé a 

vtipné príhody zo života autora, 

ako napríklad návšteva piešťanskej 

sauny plnej nemecky hovoriacich 

dám, ktoré si mysleli, že neovláda 

ich jazyk, vystriedali aj veľmi vážne 

témy, ako je slovenská tolerancia 

voči korupcii, priepasť medzi moc-

nými a bezmocnými tohto sveta, 

,,oneskorení hrdinovia“ z politické-

ho a umeleckého prostredia, kto-

rí sa náhle objavili po r.1987 a úče-

lovo vyhlasovali, ako veľmi trpeli. 

To všetko nájdete v jeho knihách. 

Zvláštnu tematickú kapitolu tvo-

ria jeho diela Kód 9 a Kód 1. Jozef 

Banáš  vyzýva ľudí, aby čítali evan-

jelium, ale nevyhýba sa pálčivým 

otázkam materialistického dog-

matizmu a strachu prameniaceho z 

nevedomosti. Porovnáva  princípy 

budhizmu, hinduizmu a kresťan-

stva a zisťuje, že jediný rozdiel me-

dzi ľuďmi je len v tom, či sú dobrí, 

alebo zlí. ,,Ježiš Kristus bol nádherný 

človek, liečil nemocných, ľudia ho milo-

vali a nasledovali, tak prečo sme si na-

miesto jeho úsmevu zvolili ako symbol 

kresťanstva mučiaci nástroj?“ zamýš-

ľa sa autor. ,,Prečo nie sú kostoly stá-

le otvorené? Vzácnejšie sú predmety, 

ktoré sa v nich nachádzajú, než potre-

ba hovoriť s Bohom v ktorúkoľvek ho-

dinu? A čo je skromnosť, pokora a láska 

k blížnemu v našom ponímaní?“

To je iba časť tém, ktorým sa pán  

Banáš počas dvojhodinovej besedy 

venoval. Takmer ďalšie dve hodiny 

trvala autogramiáda a osobné roz-

hovory s vďačnými čitateľmi, kto-

rí sa tešili aj na poéziu a šansóny. 

Šarmantný, no žiaľ hlasovo indis-

ponovaný hosť prisľúbil, že sa do 

Banskej Štiavnice v dohľadnom 

čase vráti aj s novým románom Ve-

lestúr, čo je aj staroslovanský ka-

menný útvar v kremnických ho-

rách. Autor naznačil, že kniha bude 

najmä o pokore, lebo život je alejou 

pádov a vzletov a aby sme mohli 

vyjsť na vrchol, nesmieme byť pyš-

ní.

Foto: www.mgphoto.sk

Janka Bernáthová 

Večer na pokračovanie s Jozefom Banášom 

Počas festivalu Dni slovenskej 

literatúry 15.-19. októbra 

2014 sme sa mohli stretnúť so 

svojimi obľúbenými spiso-

vateľmi na rôznych miestach 

Bratislavy. 

V nedeľu 19. októbra v novej bu-

dove SND v Modrom salóne boli v 

rámci Dní slovenskej literatúry oce-

není za celoživotné spisovateľské 

dielo prozaik a esejista Anton Hy-

kisch a básnik a prekladateľ Viliam 

Turčány. Ceny prevzali aj ďalší auto-

ri z Asociácie spisovateľských orga-

nizácií Slovenska a Spolku sloven-

ských spisovateľov.

Srdečne blahoželáme!

Blahoželanie 
Antonovi Hykischovi 

Slovenské banské múzeum 

pre domácich a návštevníkov 

mesta v novembri pripravilo 

akciu. Každý, kto navštívi naše 

zámky – Nový i Starý, zaplatí 

len polovičné vstupné do 

galérie (utorok – sobota). Čo 

ponúkame? 

Nádherné sochy od fenome-

nálneho Majstra M.S. – sv. 

Katarínu a sv. Barboru, za 

ktorými putujú cudzinci z ce-

lej Európy.

Profilové výstavy štiavnických 

rodákov Jozefa Kollára a Ed-

munda Gwerka, ktoré pre-

zentujú to najlepšie z ich tvor-

by. 

Výber zo zbierky starého 

umenia – diela, ktoré vznikli 

v tomto prostredí  počas stá-

ročí v priebehu stáročí sú mi-

moriadne vďaka originálnym 

námetom, ktoré sú inšpirova-

né kultúrou baníckeho regió-

nu. 

Výstava Karola Barona 

„Šlachtic surrealizmu“ je 

predĺžená do 15.11.2014 a 

ponúka návštevníkom ne-

všedné putovanie za hranice 

reality. 

Prijmite pozvanie a spríjemni-

te si jesennú náladu návštevou 

Galérie Jozefa Kollára. Tešíme 

sa na stretnutie s vami. 

Iveta Chovanová, SBM 

November v galérii
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Dňa 25.10.2014 (sobota) sa 

po tretíkrát v obci Štiavnické 

Bane konal amatérsky volej-

balový turnaj mix družstiev 

o putovný pohár starostu – 

Starosta Cup. 

Všetci priaznivci tohto športu si 

prišli na svoje už od rána.  Druž-

stiev, ktoré sa zúčastnili turnaja 

bolo celkovo päť, pričom už tra-

dične to boli družstvá Džani, Ski 

Dúbravy , Renegáti, Silné reči a 

jedno Mix družstvo, ktorého zo-

stava sa priamoúmerne meni-

la tomu, kto si chcel a vládal za-

hrať. Postavenie družstva muselo 

spĺňať podmienku tri ženy a tra-

ja muži.  Hrali sa vzájomné zápasy 

na dva víťazné sety, takže  zápasov 

bolo naozaj dosť. Stoly sa prehýba-

li domácimi pečenými sladkými a 

slanými koláčmi, na obed sme mali 

pečené kura a čapované pivo, tak-

že si nikto nemohol sťažovať. Pu-

tovný pohár obce tento rok koneč-

ne zostal na domácej pôde, keďže 

Džani po prvýkrát hladko zvíťazili 

bez jedinej prehry, či remízy. Roz-

strel o druhé miesto medzi Rene-

gátmi a Ski Dúbravy nakoniec do-

padol po spočítaní bodov (nakoľko 

oba tímy mali rovnakú bilanciu 

prehier, výhier a remíz) v prospech 

Renegátov, ktorí sa umiestnili na 

druhom mieste a Ski Dúbravy na 

treťom mieste, zemiakovú si od-

nášalo družstvo MIX a prví odza-

du skončili hráči z družstva Silné 

reči (družstvo z „ďalekej“ Brati-

slavy). Samozrejme sme nomino-

vali aj najlepších hráčov turnaja a 

v ženskej kategórii si cenu odnies-

la Mirka Malatincová (Džani) a v 

mužskej to bol Ferko Vámoši  (Sil-

né reči). Tento rok sme  zaviedli aj 

kategóriu najstarší hráči turnaja, 

kde bola ocenená ešte stále v plnej 

sile Melitka Bosáková a z mužov to 

bol tentokrát vždy vysmiaty Janko 

Hulina. Týmto chceme oceneným 

ešte raz pogratulovať a zaželať ešte 

veľa elánu do budúcich volejbalo-

vých rokov, aby vždy hrali s takým 

nasadením ako nám to predviedli 

aj tentokrát. Za množstvo hodnot-

ných cien, ktoré si družstvá a jed-

notlivci odniesli sa chceme veľmi 

pekne poďakovať milým sponzo-

rom: Potraviny Stabon Štiavnické 

Bane, Stanislav Neuschl, potravi-

ny S - KO Paksiová Katarína, Slo-

venský olympijsky výbor, Orifl a-

me, Kláštorná Vináreň, p. Zajac a 

ďalší. Počas celého dňa  panova-

la dobrá nálada a pohoda, takže 

už teraz sa veľmi tešíme na ďalší 

ročník amatérskeho volejbalového 

turnaja o putovný starostov po-

hár. Pozdravujeme všetkých špor-

tových priaznivcov. 

Monika Ferenčíková 

Turnaj priaznivcov volejbalu

Účastníci amatérskeho volejbalového turnaja  foto Archív autora

III. liga v šachu 
- skupina C2

2. kolo

Do Fiľakova cestovali naši šachis-

ti so štyrmi náhradníkmi, čo bola 

škoda. Vo vyrovnanom zápase 

sme na prvých štyroch šachovni-

ciach získali tri body a chýbala lep-

šia podpora "zadných" šachovníc.

V 3. kole 9.11.2014 hostíme druž-

stvo ŠK Garde CVČ Detva B.

FTC Fiľakovo B - Opevnenie Ban-

ská Štiavnica  4:4

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Pre-

kopp a Hipszki, remizovali Toma, 

Kuchyňa, Jancsy a Dobrovič

ŠK Garde CVČ Detva A - Slovan 

Nová Baňa  3,5:4,5

ŠK MsL Kremnica - ŠK Magnezit 

Jelšava  3,5:4,5

ŠK Vinica  - ŠK Čebovce  2:6

Slávia TU Zvolen - PŠK Rimavská 

Sobota  3,5:4,5

ŠK Veža Banská Bystrica B - ŠK 

Podpoľanie Detva  4,5:3,5

ŠK TH Junior Banská Bystrica 

CVČ - Slovan Hrnčiarske Zaluža-

ny  5:3

ŠK Garde CVČ Detva B - ŠK Orlová 

Pohorelá  2,5:5,5

Slovan Sliač - ŠK B6 Lučenec   4:4

Standa Kuchyňa

Ďalšie dva zápasy odohrali v 

IV. lige hráči LN Trade. 

Najprv prehrali na stoloch v Starej 

Kremničke v „derby“ nováčikov súťa-

že v pomere 11:7, keď bodovali len 

jednotka a dvojka družstva Martin 

Dobrovič resp. Buzalka. Podstatne 

lepšie si družstvo LN Trade viedlo 

v nedeľu 24.10., keď na domácich 

stoloch zdolalo celok Žarnovica „C“, 

ktorý prišiel v najsilnejšej zostave aj 

s hráčmi ktorí už majú skúsenosti aj 

s 2. Ligou. LN Trade vyhralo po veľ-

kom boji 10:8. O vyrovnanosti zá-

pasu svedčí aj to, že konečný pomer 

setov bol 34:34. Výborný výkon po-

dal Marko, ktorý získal 3 body. Na-

plno opäť bodoval Martin Dobro-

vič. Ďalší zápas odohrá družstvo LN 

Trade v nedeľu 9.11.2014 o 10:00 

na stoloch družstva Vyhne „A“. ŠTK 

Starý Kremnička – LN Trade 11:7

Tabuľka IV. ligy:

Body za LN Trade: štvorhra Dobro-

vič Ján + Martin

Dvojhry: Martin Dobrovič 4, Bu-

zalka 2

LN Trade – STK Žarnovica „C“ 10:8

Body za LN Trade: štvorhra: Bu-

zalka-Marko

Dvojhry: Martin Dobrovič 4, Marko 

3, Buzalka 2

Ján Sedilek 

LN Trade na 6. priečke

1. Žiar B 4 4 0 0 51:21 16

2. Vyhne A 4 3 0 1 44:28 13

3. Orovnica 4 3 0 1 41:31 13

4. Lutila 4 2 0 2 42:30 10

5. MTK A 4 2 0 2 37:35 10

6. LN Trade 4 2 0 2 36:36 10

7. Dolná Ves 4 2 0 2 35:37 10

8. Stará Kremnička 4 2 0 2 32:40 10

9. Kremnica B 4 1 2 1 35:37 9

10. Žarnovica B 4 1 1 2 34:38 8

11. Brehy 4 0 1 3 30:42 5

12. Žarnovica C 4 0 0 4 15:57 4

Poďakovanie 

Z celého srdca by som sa chcela po-

ďakovať celému Gynekologicko-

pôrodnickému oddeleniu za vy-

nikajúcu zdravotnú starostlivosť 

a špeciálne pánovi primárovi Špi-

lovi, ktorý nám dňa 25.10.2014 

pomohol priviesť na svet naše 

dva krásne poklady Danielka a To-

biaska. Len vďaka nemu prebe-

hol náš pôrod rýchlo a spontánne. 

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, 

Monika a Tomáš Pachingerovci

Oznam
Atletické tréningy budú prebiehať 

od 25.11.2014 každú sobotu v te-

locvični ZŠ J. Horáka. Príďte, kaž-

dý je vítaný. Info: 0915 815 669.

Róbert Petro
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služby

inzercia

Predám 2 garáže, 1 z nich elek- 

trifi kovaná 220/380V, časť Pov-

razník, tel.č.: 0903 313 542

Dám do prenájmu priestory od  

40 - 1000m² v areáli Plety v Ban-

skej Štiavnici, obchodné, kance-

lárske a skladové. Tel.č.: 0910 949 

501

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 za- 

riadený byt v BŠ, tel.č.: 0918 304 

969

Dám do prenájmu RD v B.Studen- 

ci, tel.č.: 0907 712 460

Prenajmem garáž na starom  

ihrisku, tel.č.: 0907 090 084, 

045/691 38 58

Ponúkam podnájom v RD pod  

Kalváriou, tel.č.: 0910 488 211

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predám štiepané drevo, 33 cm,  

1m/40,-€, tel.č.: 0940 870 762

Predám Ford Escort Combi,  

r.v.1998, benzín, cena 400 eur, prí-

padne dohodou, tel.č.: 0905 220 986

reality

prácappppppppppppp

Hľadáme kolegov do výroby, vy- 

učený stolár – nie je podmienkou, 

prax a technické myslenie – výho-

dou, MIRADOR výroba drevených 

okien a dverí, Pletiarska 20, Banská 

Štiavnica. Životopisy môžete zasie-

lať na e-mail: lenka@mirador.eu, 

045/6920616

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

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

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


