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Za nami sú už aj 7. demokra-

tické komunálne voľby 

po novembri 1989. Vďaka 

Vám som sa opäť a navyše 

výrazným spôsobom stala 

Vašou primátorkou. 

Nie je možné Vám všetkým, kto-

rí ste mi dali svoj hlas sa poďako-

vať osobne, ani všetkým tým, ktorí 

sa akýmkoľvek spôsobom pričini-

li o moje znovuzvolenie. Robím to 

preto týmto spôsobom, v našich 

novinách. Dovoľte mi tiež, aby 

som sa čo najvrelejšie poďakova-

la aj všetkým tým, ktorí dali svoj 

hlas novozvoleným poslancom 

mestského zastupiteľstva a vlast-

ne aj všetkým, ktorí sa zúčastnili 

volieb. Preukázali ste tým, že ďal-

ší osud nášho mesta Vám je nie ľa-

hostajný, čo si zo všetkého cením 

najviac. Moja osobitná vďaka patrí 

všetkým členom volebných komi-

sií, ale aj mojim spolupracovníkom 

na mestskom úrade, ktorí organi-

začne pripravili všetko, aby sa voľ-

by úspešne realizovali.

Nadchádzajúce volebné obdobie 

bude mimoriadne náročné. Bude 

treba dokončiť rozbehnuté akcie 

a realizovať nové úlohy pre lepší, 

zmysluplnejší a plnohodnotnej-

ší život obyvateľov nášho mesta, 

ale aj pre maximálnu spokojnosť 

všetkých tých, čo do  neho prichá-

dzajú nielen zo Slovenska, ale aj z 

rôznych končín sveta. Aby sa nám 

všetky naše spoločné zámery po-

darilo uskutočniť, prizývam Vás 

všetkých ku ešte užšej a účinnej-

šej spolupráci a súčinnosti. K tejto 

spolupráci prizývam všetkých po-

slancov mestského zastupiteľstva, 

pracovníkov mestského úradu, 

organizácií zriadených mestom, 

všetky politické strany,  spoloč-

nosti, organizácie a inštitúcie, ale 

aj Vás všetkých,  moji milí Štiav-

ničania. V tejto súčinnosti sa nám 

určite podarí realizovať všetko na 

čom nám bude záležať. Vykročme 

teda spoločne ku realizácii všetké-

ho,  čo nás naplní spoločnou spo-

kojnosťou, radosťou i hrdosťou.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

V sobotu 15.11.2014 sa na 

Slovensku konali voľby do 

orgánov samosprávy miest a 

obcí. 

Obyvatelia nášho mesta si voli-

li primátora a poslancov MsZ. Vo-

lebné miestnosti sa otvorili o 7:00 

hod. a zatvorili sa o 20:00 hod.. 

Voliči si mohli voliť v 3. volebných 

obvodoch a 10 okrskoch z 3 kan-

didátov na post primátora mesta 

(Nadežda Babiaková, Dušan Lukač-

ko, Juraj Foltán) a celkovo 13 po-

slancov MsZ z celkového počtu 40 

kandidátov (I. obvod – 6 poslancov 

z 19 kandidátov, II. obvod – 6 po-

slancov z 18 kandidátov, III. obvod 

– 1 poslanec z 3 kandidátov).  Z cel-

kového počtu 8285 zapísaných vo-

ličov do zoznamu sa volieb zúčast-

nilo 3735 oprávnených voličov t.j. 

45,08%. Prvenstvo obhájila a pri-

mátorkou Banskej Štiavnice sa sta-

la súčasná primátorka Mgr. Nadež-

da Babiaková s celkovým počtom 

hlasov 1727 a s rozdielom 545 hla-

sov za druhým kandidátom, vice-

primátorom JUDr. Dušanom Lu-

kačkom s počtom hlasov 1192. Na 

treťom mieste sa umiestnil Mgr. 

Juraj Foltán s 767 hlasmi. Na bez-

prostredné dojmy po voľbách sme 

sa opýtali opätovne zvolenej pri-

mátorky nášho mesta Mgr. Nadež-

dy Babiakovej:

1. Pani primátorka aké boli Vaše 

prvé reakcie a dojmy, keď ste 

opäť získali dôveru voličov a 

Banskoštiavničanov?

Keď som sa dozvedela výsledky ko-

munálnych volieb a počty voličov, 

ktorí ma podporili, bola som samo-

zrejme šťastná, že mi vyjadrili dô-

veru a podporu pre napĺňanie cie-

ľov pri rozvoji nášho mesta. 

2. Čo pre Vás táto dôvera od ob-

čanov znamená?

Moji milí Štiavničania!

Primátorka mesta víťazkou volieb
Prinášame Vám rozhovor s primátorkou nášho mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou


3.str.

Prehliadka fi lmov o 17:00 hod.
Otvorenie výstavy 

Branislava Beliančina

Vstupné: 2,00 €
Info: 

www.banskastiavnica.sk/kino
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z programu
primátorky

17. 11.

Ako jeden z občanov a voličov sr-

dečne blahoželám všetkým zvole-

ným. Súčasne si želám, aby si ob-

liekli a nosili štiavnické košele a 

stranícke kabáty. Stále platí: „Bliž-

šia je košeľa ako kabát.“ Pri všetkých 

rozhodnutiach nech odložia kabá-

ty a zostanú len v košeliach.

Ján Petrík

Meno a priezvisko kandidáta Počet hlasov Politická strana, hnutie koalícia , NEKA

Primátor Nadežda Babiaková, Mgr. 1737 SMER- SD, SNS ,SMS

Poslanci 
MsZ

Pavel Bačík, RNDr. 708 NEKA

Ľubomír Barák 633 SNS

Dušan Lukačko, JUDr. 609 NEKA

Ivan Beňo 586 SMER-SD

Juraj Čabák, Ing. 556 KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS

Karol Palášthy, Mgr. 550 KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS

Marian Zimmermann, Ing. 514 SMER-SD

Renáta Antalová 503 KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS

Mikuláš Pál, Mgr. 492 KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS

Ján Kružlic, Mgr. 486 KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS

Helena Koťová 481 KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS

Ján Čamaj, Ing. 439 SMER-SD

Dušan Beránek 169 KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS

Výsledky volieb do orgánov 
samosprávy obcí 2014

Počet volebných obvodov: 3

Počet volebných okrskov: 10

Počet okrskových volebných komi-

sií, ktoré zaslali výsledky hlasova-

nia: 10

Počet osôb zapísaných v zozname 

voličov: 8285

Počet voličov, ktorým boli vydané 

obálky: 3735

Počet odovzdaných obálok: 3735

Počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby do MSZ: 

3626

Počet poslancov, ktorý sa mal zvo-

liť: 13

Počet zvolených poslancov: 13

Počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby primátora 

mesta: 3696

Účasť vo voľbách: 45,08%

Okrsok

Počet osôb vo 
volebnom okrsku 
zapísaných v 
zozname voličov

Počet voličov, 
ktorým boli 
vydané obálky

Počet 
odovzdaných 
obálok

Počet platných 
hlasovacích 
lístkov- 
poslanci

Počet platných 
hlasovacích 
lístkov- 
primátor

Obvod

1 927 381 381 373 375 1

2 691 329 329 324 326 1

3 1040 421 421 413 414 1

4 806 427 427 421 424 1

5 677 327 327 309 322 2

6 971 424 424 409 420 2

7 818 342 342 334 339 2

8 946 447 447 428 440 2

9 548 217 217 212 217 2

10 861 420 420 403 419 3

Vážení spoluobčania, vážení 

voliči dňa 15. novembra 

2014 sa uskutočnili voľby do 

orgánov samosprávy obcí, kde 

sme si volili primátora mesta a 

poslancov mestského zastupi-

teľstva. 

Som úprimne rád, že za  primá-

torku nášho mesta bola opätov-

ne zvolená Mgr. Nadežda Ba-

biaková, ktorá kandidovala za 

stranu SMER – SD, s podporou 

strán SNS a SMS.

Za stranu SMER – SD boli za 

poslancov mestského zastu-

piteľstva zvolení: Ing. Marián 

Zimmermann, Ing. Ján Čamaj a 

Ivan Beňo. 

Touto cestou by som sa chcel 

čo najúprimnejšie poďakovať 

všetkým voličom, ktorí v komu-

nálnych voľbách odovzdali svoj 

hlas primátorke mesta a po-

slancom kandidujúcim za stra-

nu SMER – SD. 

Ďakujeme vám za prejave-

nú dôveru a chcem ubezpečiť 

všetkých občanov nášho mes-

ta, že sa pričiníme  o ďalší roz-

voj Banskej Štiavnice, pre spo-

kojnejší a lepší život všetkých, 

ktorí tu žijeme. 

Marián Zimmermann, 

predseda okresnej organizácie 

strany SMER - SD

Poďakovanie voličom 

Prijatie návštevy z Rakúska v  

súvislosti s projektom Barbor-

ská cesta.

18. 11.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

19. 11.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Účasť na odovzdávaní osved- 

čení o zvolení primátora a po-

slancov Mestského zastupiteľ-

stva.  

20. 11.

Účasť na 23. valnom zhromaž- 

dení Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku. 

Účasť na II. konferencii s me- 

dzinárodnou účasťou Vybrané 

aspekty integrovaného manaž-

mentu životného prostredia pri 

príležitosti 20. výročia založe-

nia Katedry UNESCO pre eko-

logické vedomie a trvalo udrža-

teľný rozvoj. 

21. 11.

Účasť na slávnostnom pripo- 

menutí si 20. výročia vzniku 

Katedry UNESCO pre ekologic-

ké vedomie a trvalo udržateľ-

ný rozvoj.

Slávnostné prijatie účastní- 

kov konferencie a podujatia v 

obradnej sieni. 

Andrea Benediktyová

povolebný
čriepok



3
číslo 40 • 20. november 2014

sn@banskastiavnica.sk NOVINKY

Zvolení poslanci 
Mestského zastupiteľstva

Vážení 
spoluobčania,

ďakujem  všetkým, ktorí pri-

šli v sobotu k urnám a využili 

ústavné právo voliť. Zvlášť 

chcem poďakovať spoluobča-

nom vo volebnom obvode č. 

2 za krúžok pri mojom mene. 

Cením si tiež všetky hlasy 

odovzdané pani primátorke 

Mgr. Nadežde Babiakovej a 

Mgr. Jurajovi Foltánovi, PhD, 

ktoré dali jasnú STOP-ku po-

škuľovaniu po majetku mesta 

a mestských spoločností. 

Môj volebný výsledok je pre 

mňa veľkým ocenením a ešte 

väčším záväzkom. Vždy som 

sa snažil uprednostniť verejný 

záujem pred osobným. Tento 

postoj ma v minulosti trikrát 

pripravil o zamestnanie. V bu-

dúcnosti  budem naďalej hájiť 

verejný záujem a presadzovať 

myšlienky vedúce k zveľaďo-

vaniu majetku mesta tak,  aby 

majetok slúžil všetkým  obča-

nom našej  Banskej Štiavni-

ce pre zlepšenie života. Gra-

tulujem pani  primátorke a 

novozvoleným poslancom 

mestského zastupiteľstva k 

zvoleniu. 

RNDr. Pavel Bačík

Vážení 
Štiavničania,

ďakujeme Vám, že ste svojimi 

hlasmi odovzdanými kandidá-

tom na poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiav-

nici za „Zelenú partiu“ podpori-

li ich program a prejavili vôľu, 

aby sa pri ďalšom rozhodovaní 

o napredovaní Banskej Štiav-

nice a o živote jej obyvateľov, 

naplno uplatnila aktívna spo-

lupráca. Naše mesto čelí váž-

nym výzvam a tie sa dajú riešiť 

len spoločnými silami. 

My, zvolení poslanci, ale i ne-

zvolení kandidáti za „Zelenú 

partiu“, sa budeme  snažiť na-

plniť body nášho volebného 

programu a nesklamať dôveru, 

ktorú ste nám dali.

Renáta Antalová, Dušan Berá-

nek, Juraj Čabák, Helena Koťová, 

Ján Kružlic, Karol Palášthy, Miku-

láš Pál, Pavol Balžanka, Martin 

Macharik, Slavomír Michna, Pa-

vol Neuschl, Adela Prefertusová

Dôvera, ktorú mi ob-

čania v komunálnych voľbách vy-

jadrili je pre mňa zaväzujúca. Hovo-

rí sa, že dôvera za dôveru, a preto aj 

touto cestou chcem ubezpečiť nie-

len svojich voličov, ale všetkých ob-

čanov nášho mesta, že urobím všet-

ko preto, aby sa ciele, ktoré sme si 

predsavzali sa naplnili a aby prá-

ca samosprávy, primátorky mesta 

a poslancov Mestského zastupiteľ-

stva, pracovníkov MsÚ a organizácií 

zriadených mestom bola prospešná 

pre všetkých občanov a smerovala k 

ďalšiemu rozvoju Banskej Štiavnice, 

a tým k zlepšovaniu podmienok pre 

život obyvateľov v našom meste. 

3. Aké predsavzatia máte do na-

stávajúceho 4-ročného pôsobe-

nia vo funkcii primátorky?

Všetky svoje plány a vízie som 

podrobne predstavila vo svojom vo-

lebnom programe, ktorý sa budem 

snažiť aj s podporou Mestského za-

stupiteľstva naplniť. Samozrejme 

som otvorená aj novým výzvam 

a potrebám, ktoré môžu nastať a 

bude ich potrebné riešiť v prospech 

rozvoja nášho mesta a jeho obča-

nov.  

4. Prezraďte nám, akým sme-

rom sa bude uberať naše mesto, 

čo plánujete urobiť v najbližšom 

období?

Prvoradou úlohou bude tvorba a 

schválenie rozpočtu mesta a stano-

venie prioritných úloh rozvoja pre 

rok 2015. 

5. Čo by ste chceli odkázať svojim 

voličom a Banskoštiavničanom?

Svojim voličom by som sa chcela čo 

najúprimnejšie poďakovať za preja-

venú dôveru a ubezpečiť všetkých 

občanov, bez ohľadu či mi svoj hlas 

odovzdali, alebo nie, že som tu pre 

všetkých občanov a ich dôveru ne-

sklamem. Chcela by som vás po-

žiadať o spoluprácu a súčinnosť 

pri ďalšej práci v prospech rozvoja 

nášho mesta a zároveň vám pove-

dať, že som tu pre vás a moje dvere 

sú vždy pre všetkých občanov tohto 

mesta otvorené.

Zvolenej primátorke mesta Mgr. 

Nadežde Babiakovej prajeme veľa 

síl v nadchádzajúcom období pre 

blaho Banskoštiavničanov a rozvoj 

Banskej Štiavnice! Za rozhovor po-

ďakoval. Foto: M. Kríž 

Michal Kríž

Primátorka mesta víťazkou volieb
Prinášame Vám rozhovor s primátorkou nášho mesta Mgr. N. Babiakovou


1.str.

Volebný obvod č.1

Číslo na 
hlasovacom lístku

Kandidát Hlasy spolu Poradie
Volebný okrsok číslo

1 2 3 4

12 Lukačko Dušan, JUDr. 609 1 151 126 179 153

3 Čabák Juraj, Ing. 556 2 161 127 133 135

18 Zimmermann Marian, Ing. 514 3 76 115 164 159

1 Antalová Renáta 503 4 192 107 103 101

14 Pál Mikuláš, Mgr. 492 5 144 94 109 145

4 Čamaj Ján, Ing. 439 6 93 94 100 152

2 Balžanka Pavol, Mgr. 405 7 126 79 112 88

8 Ivaška Peter 359 8 102 65 92 100

6 Hilbert Hubert, prof.RNDr., CSc . 352 9 80 106 75 91

13 Macharik Martin, Mgr. 342 10 113 70 70 89

17 Taligová Renáta, Mgr. 331 11 56 81 66 128

10 Klauz Milan, PaedDr. 274 12 43 53 96 82

15 Prefertusová Adela, Ing. 267 13 68 62 68 69

5 Čierny Marián 264 14 101 51 58 54

11 Kútnik Dominik, Ing. 261 15 51 54 91 65

19 Zorvan Peter, Ing., PhD. 243 16 29 38 116 60

9 Karabelly Jozef, Ing. 163 17 42 42 32 47

7 Chytil Peter, Ing. 161 18 40 18 71 32

16 Štefanková Andrea, Mgr. 147 19 32 40 42 33

Kandidáti, ktorí boli zvolení za po-

slancov MsZ podľa volebných obvo-

dov v rámci poradia podľa počtu zís-

kaných hlasov:

- v 1 volebnom obvode bolo zvole-

ných 6 poslancov 
4.str.
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Volebný obvod č.2

Číslo na 
hlasovacom lístku

Kandidát Hlasy spolu Poradie
Volebný okrsok číslo

5 6 7 8 9

1 Bačík Pavel, RNDr. 708 1 136 169 126 189 88

2 Barák Ľubomír 633 2 118 158 116 148 93

3 Beňo Ivan 586 3 115 148 104 158 61

16 Palášthy Karol, Mgr. 550 4 103 130 125 116 76

10 Kružlic Ján, Mgr. 486 5 91 104 108 124 59

9 Koťová Helena 481 6 82 130 105 107 57

14 Mojička Ján, Ing. 456 7 98 78 78 117 85

18 Volf Gejza, JUDr. 408 8 98 105 62 101 42

13 Michna Slavomír 321 9 59 73 71 78 40

6 Havalda Peter 319 10 33 85 53 129 19

11 Kvaková Nadežda, RNDr. 281 11 42 79 46 73 41

4 Dudík Jaroslav, Ing. 279 12 68 58 54 71 28

5 Filip Štefan, Ing. 278 13 80 46 53 67 32

15 Neuschl Pavol 256 14 50 49 59 60 38

12 Maďarová Beáta, Ing. 251 15 54 54 44 66 33

17 Šimčík Ján, Ing. 234 16 26 65 55 75 13

7 Kašík Milan, Ing. 131 17 22 38 20 33 18

8 Kosmeľová Ingrid, Mgr. 125 18 10 37 25 40 13

Volebný obvod č.3

Číslo na 
hlasovacom lístku

Kandidát Hlasy spolu Poradie

Volebný 
okrsok číslo

10

1 Beránek Dušan 169 1 169

2 Jányová Lopušníková Emília, Mgr. 135 2 135

3 Moravčíková Mária, PaedDr. 99 3 99


3.str.

Číslo na 
hlasovacom 
lístku

Kandidát Poradie
Hlasy 
spolu

Hlasy za
volebný obvod

Hlasy za volebný okrsok

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Babiaková Nadežda, Mgr. 1 1737 806 792 139 166 193 203 244 165 176 152 205 94 139

3 Lukačko Dušan, JUDr. 2 1192 426 626 140 107 73 135 111 111 152 109 161 93 140

2 Foltán Juraj, Mgr., PhD. 3 767 307 320 140 102 60 76 69 46 92 78 74 30 140

VŠ štúdium
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 zrekonštruovaných 

priestoroch budov v historickom 

centre mesta Banská Štiavnica. 

Mesto UNESCO má výraznú mul-

tikultúrnu a ochranársku minulosť 

a intenzívne sa rozvíjajúci potenci-

ál so zameraním na rekreačné vyu-

žitie mesta i celého regiónu. Ubyto-

vanie študentov bude zabezpečené 

v internátnych priestoroch. Štú-

dium poskytne úplné VŠ vzdelanie 

v okruhu verejnej politiky a udr-

žateľného rozvoja, ochrany a tvor-

by krajiny v holistickom prepojení 

so zámerom získania schopnosti 

riadenia, kontroly a zabezpečova-

nia udržateľného rozvoja tak, aby 

rešpektoval jeho ekonomické, so-

ciálne a environmentálne aspekty. 

Umožní multidisciplinárne vzdelá-

vanie v problematike: verejnej po-

litiky a verejnej správy, sociológie, 

ekonómie, geografi e, ochrany a 

tvorby krajiny, krajinnej ekológie, 

geografi e, geografi ckých informač-

ných systémov. Získate týmto širo-

ký záber, umožňujúci rozhodova-

nie a súčasne budete mať priestor 

pre osobnú profi láciu v rámci takto 

koncipovaného študijného progra-

mu. Prihlášku možno podať poštou 

na adresu: Študijné odd. FSV UCM, 

Nám. J.Herdu 2, 91701 Trnava, 

príp. osobne v podateľni UCM v 

termíne do 30.11.2014! Bližšie 

info: www.fsvucm.sk, e-mail: fsv@

ucm.sk, tel.č.: 033/5565525, kon-

taktná osoba: hubert.hilbert.jr@

ucm.sk. 

Michal Kríž

Voľba primátora mesta Banská Štiavnica
Za primátora mesta bol zvolený

Zvolení poslanci 
Mestského zastupiteľstva

Kandidáti, ktorí boli zvolení za po-

slancov MsZ podľa volebných obvo-

dov v rámci poradia podľa počtu zís-

kaných hlasov:

- v 2 volebnom obvode bolo zvole-

ných 6 poslancov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za po-

slancov MsZ podľa volebných obvo-

dov v rámci poradia podľa počtu zís-

kaných hlasov:

- v 3 volebnom obvode bol zvolený 

1 poslanec 

Do Mestského zastupiteľstva bolo 

zo všetkých 40 kandidátov na po-

slanca zvolených 13 podľa získané-

ho počtu voličských hlasov.

V 1 volebnom obvode boli zvolení 

títo kandidáti:

Lukačko Dušan, Čabák Juraj, 

Zimmermann Marian, Antalová 

Renata, Pál Mikuláš a Čamaj Ján

V 2 volebnom obvode boli zvolení 

títo kandidáti:

Bačík Pavel, Barák Ľubomír, 

Beňo Ivan, Palášthy Karol, Kruž-

lic Ján a Koťová Helena

V 3 volebnom obvode bol zvolený:

Beránek Dušan.

Srdečne blahoželáme! red
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Pred 25. rokmi aj v Banskej 

Štiavnici, tak ako na celom 

Slovensku zaviali nové vetry. 

Priniesla ich nežná revolúcia. Prví 

poslovia tejto zmeny boli herci z 

Brna, ktorí v prišli s predstavením, 

ktoré sa však zmenilo na diskusiu 

s ľuďmi. Bol som tam a veľkú časť 

tejto diskusie zachytil na video. 

Zaujímavé, až kuriózne, z dnešné-

ho pohľadu, tam zazneli slová od 

Štiavničanov, napríklad aj také, že: 

„kto nám dá chleba keď nie komunis-

tická strana ?“. Veru, roky vymýva-

nia mozgov komunistickou ideoló-

giou zanechali stopy. Až postupne 

sa ľudia zbavovali myslenia, kto-

ré bolo zavreté do komunistických 

predstáv.

Na veľkom mítingu, ktorý zaplnil 

Trojičné námestie, som už stál na 

tribúne a moderoval, aj keď som 

vtedy mal ešte iba 24 rokov. Začí-

nali sa veľké zmeny, ktoré Sloven-

sko zaradili do Európy, vrátili ho 

do západnej civilizácie, umožni-

li vznik samostatnosti. Začala sa 

dlhá cesta dobiehania vyspelej zá-

padnej Európy. Stále táto cesta nie 

je skončená. Ale z úrovne cca 40% 

výkonu ekonomiky krajín Európ-

skej únie sme sa dostali už na 75%. 

Stále málo, ale dobiehame. Českú 

republiku sme už dobehli, aj keď 

po rozdelení sme boli na približne 

75% ekonomickej úrovne Čiech.

Mohli sme byť ďalej a určite mno-

ho vecí mohlo byť lepších. Novem-

ber nepriniesol len slobodu, ale aj 

zodpovednosť za to, ako s ňou na-

ložíme a komu v rámci demokracie 

odovzdáme svoje hlasy. A tak naša 

25 ročná cesta mala žiaľ aj zbytoč-

né odbočky do slepých uličiek, vra-

canie sa dozadu, chyby a prehma-

ty. Vďaka tomu, že sa v istom čase 

dostali k moci vlády, ktoré moc 

zneužívali na obohacovanie seba a 

svojich sponzorov. Mali sme tu ob-

dobie vlády V. Mečiara, kedy sa za 

babku rozdávali slovenské podni-

ky členom HZDS a ich priateľom, 

ale mali sme aj reformné vlády M. 

Dzurindu, počas ktorých sa vďaka 

reformám prudko znižovala neza-

mestnanosť, rástla výkonnosť eko-

nomiky a okolitý svet nás nazýval 

ekonomickým tatranským tigrom. 

Dnes sme, žiaľ, však vychudnutou 

ovcou. Za to ale november nemô-

že. November vytvoril cestu, zbú-

ral ohrady a preťal reťaze. Ale to, 

ako kráčame po tejto ceste, kto-

rú nežná revolúcia otvorila, o tom 

rozhodujeme sami. Máme zodpo-

vednosť za to, komu dávame moc 

prostredníctvom volieb. A keď roz-

hodneme zle, musíme všetci zná-

šať následky. Aj to je súčasť zod-

povednosti, ktorú nám sloboda 

a demokracia dala. Vážme si ju a 

zaobchádzajme s ňou starostlivo. 

Máme to vo svojich rukách. Ak si 

ju nedáme vziať. Tak si ju chráň-

me a strážme. Lebo slobodu tre-

ba strážiť, aby sme o ňu nemuseli 

znovu bojovať.

Ľudo Kaník, 

poslanec NRSR, predseda posla-

neckého klubu SDKU-DS

25 rokov slobody 
a nie vždy zvládnutej zodpovednosti

V piatok 14.novembra 2014 sa 

konalo v obradnej miestnosti 

historickej radnice na MsÚ v 

Banskej Štiavnici slávnostné 

prijatie študentov pri príleži-

tosti 17. novembra – Dňa boja 

za slobodu a demokraciu. 

Študentov a ich pedagógov prija-

la a privítala na radnici primátor-

ka nášho mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková, ďalej sa ho zúčastnili za 

Školský úrad PaeDr. Viera Ebert a 

matrikárka na MsÚ Jarmila Simo-

nidesová. Po krátkom hudobnom 

vystúpení sa prítomným prihovori-

la primátorka mesta, ktorá vo svo-

jom prejave priblížila udalosti 17. 

novembra 1989, veď práve tento 

rok sme si pripomenuli 25 rokov od 

Nežnej revolúcie. Následne primá-

torka ocenila študentov stredných 

škôl v Banskej Štiavnici milými pre-

zentmi. Ocenenia žiakom navrhli 

školy za vynikajúce študijné výsled-

ky, vzornú reprezentáciu na úrovni 

Slovenskej republiky, ale aj v zahra-

ničí: Ide o tieto školy a študentov:

1. Stredná odborná škola služieb a 

lesníctva: T. Štrba, B. Mózerová, K. 

Barnová, M. Mendel, F. Malina a J. 

Laurinc

2. Stredná priemyselná škola Sa-

muela Mikovíniho: A. Bartschat, 

M. Kšenzulák, J. Havran, O. Hruš-

ka a R. Redlinger

3. Stredná odborná škola lesnícka: 

M. Lipták, T. Haviarová, K. Orovčí-

ková, M. Madaj, a M. Chytilová

4. Gymnázium Andreja Kmeťa: L. 

Gontko, B. Bartschat, L. Muha a A. 

Hortobágyi

5. Katolícke gymnázium sv. Fran-

tiška Assiského: L. Švecová, P. Jány 

a J. Lulák

6. Súkromná hotelová akadémia: 

M. Martinovic a L. Kotlár

Všetci ocenení sa zapísali do pa-

mätnej knihy mesta Banská Štiav-

nica.

Oceneným študentom srdečne bla-

hoželáme a prajeme im veľa úspe-

chov a vynikajúcich študijných 

výsledkov, ako aj vzornú reprezen-

táciu nášho mesta doma i v zahra-

ničí. Ďakujeme!

Michal Kríž

Prijatie študentov na radnici

Ocenení študenti na MsÚ  foto M. Kríž 

Kam v BŠ 
a okolí?

20.11. Dielnička v Kammerhofe: 

Maľba na hodváb, od 2 €. Kam-

merhof, 14:00-16:00.  

20.11. Autorské čítanie: Uršula 

Kovalyk. Podujatie moderuje Zu-

zana Tkáčiková. Vstup voľný. An-

tikvariátik, 17:00.

21.11. Tvorba hudby na počítači a 

zvukové programy. Hosť: Stroon. 

Rezervácie: 0910 992 224. Galéria 

Schemnitz, 17:30-19:00

21.-22.11. Cyklus školení: Živá 

učebnica posilňuje učiteľov. 

Program na rozvíjanie vnútor-

ných kvalít organizuje Daphne. 

Penzión Aura. 

21.-22.11. Festival: Vínna špacír-

ka 2014. Ochutnávky v tajomných 

zákutiach Štiavnice. Predpredaj vo 

Vinocentre, 0904 109 229. www.

stiavnicavino.sk. 

21.11. Snow Film Fest 2014. Kino 

Akademik, 17:00, vstupné: 2 €. 

21.11. Just & Archívny chlapec 

na akustickom turné. Art Cafe, 

20:30

21.11. Stroon Live. Archanjel Caf-

fe Bar, 21:00.

21.11. Ave Vino. Rímsky sobáš 

vína a jedla. Nutná rezervácia: 

045 692 11 13. Penzión Cosmo-

politan-vežička, 20:30.

21.11. Pražovňa: Pico 2 Stame. 

Pražovňa, 21:00.

22.11. Koncert skupiny Hurikán 

Kaviareň U starej Blaškovej, Poču-

vadlianske jazero, 18:00. 

22.11. Oldies disco party. 20:00 

Hrá kapela Maringotka, vstup voľ-

ný (bez rautu). 22:00 Oldies disco: 

DJ Bukňa, vstup: 2 €. Penzión Co-

smopolitan, 0918 601 149. 

22.11. Modern Cimbal Trio. Tra-

dično-netradičné... Trotuar Cafe, 

21:00. 

25.-26.11. Sústredenie: Sila ženy 

Jedinečné sústredenie o zacele-

ní rán a uzdravení energetického 

tela ženy cez meditáciu a pohyb. 

Vila Bela, Banská Belá.  

25./27.11. Dielnička v Kammer-

hofe: Košíky z pedigu, od 2 €. 

Kammerhof, 14:00-16:00.

28.11. Vernisáž výstavy: Podze-

mie Spiša a opálové bane vo fo-

tografi ách Miloša Greisela. Vý-

stava potrvá do 31.1.2015. 

Berggericht, 14:00. 

28.11. Koncert: Biele Vianoce Lu-

cie Bílej. Predpredaj 27 € (IC), na 

mieste 32 €. Farský kostol, 19:00.

Región Banská Štiavnica
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Rozmiestnenie 
VKK

na jesenné čistenie mesta

Technické služby, mestský podnik  

pristavujú veľkokapacitné kontaj-

nery (ďalej VKK) na jesenné čiste-

nie mesta dňa 21.11.2014 na na-

sledovné ulice:

1 VKK – ulice: Štúra, Dobšinské-

ho, Matušku, Bernoláka, Slovan-

ská, Krasku

1 VKK – ulice: Pod Červenou stud-

ňou, Bottu, Starozámocká, Lichar-

da, Vodárenská, Kutnohorská

Do kontajnera patria odpady, kto-

ré nie je možné umiestniť do zber-

nej nádoby používanej na „klasic-

ký“ komunálny odpad – napr. kusy 

nábytku, staré matrace, odpado-

vé stavebné materiály z drobných 

stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné suro-

viny (železný šrot, papier, sklo, 

plasty), nebezpečný odpad (chlad-

ničky, pračky, televízory,  počítače, 

telefóny, písacie stroje, žehličky, 

žiarivky,...), biologicky rozložiteľ-

ný komunálny odpad ( zvyšky po-

travín, odpad vhodný na kompos-

tovanie – tráva, konáre, lístie ).

Tieto druhy odpadov je možné 

priniesť na Zberový dvor Technic-

kých služieb,m.p. na Ulici E.M.Šo-

ltésovej č.1.

Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

pondelok až piatok – 6,00 hod do 

18,00 hod.

Sobota - 8,00 hod do 12,00 hod.

Heiler Peter

riaditeľ podniku

Dňa 4. 11. 2014 sa v areáli 

Školského internátu pri 

SOŠ služieb a lesníctva 

uskutočnilo cvičenie civilnej 

obrany, predmetom ktorého 

bolo nasadenie obranných 

a záchranárskych síl a 

prostriedkov v prípade likvi-

dácie požiaru s orientáciou 

na vyhľadávanie a evakuáciu 

osôb.

Cvičenie preverilo pohotovosť a 

spoluprácu všetkých záchranných 

zložiek. Osoby z internátu boli eva-

kuované do 8min.

Touto cestou sa chceme veľmi pek-

ne poďakovať primátorke mes-

ta Mgr. Nadežde Babiakovej, riadi-

teľke školy SOŠ služieb a lesníctva 

PHDr. Viere Gregáňovej, dobro-

voľníkom OZ Salus Vital a členom 

DHZ Banská Štiavnica za ich obeto-

vaný čas a chuť zúčastňovať sa cvi-

čenia na úkor svojho voľného času.          

Iveta Mlynková, 

Katarína Vandáková

Cvičenie civilnej obrany

V dňoch 14. - 17. októbra 2014  

sa   v hoteli Magnólia v Pieš-

ťanoch konala 17. slovenská 

hydrogeologická konferencia 

pod názvom "Nové výzvy v 

oblasti ochrany vôd". 

Na tomto podujatí s medzinárod-

nou účasťou  bola prezidentom Slo-

venskej asociácie hydrogeológov 

nášmu obyvateľovi - RNDr. Mariá-

novi Skaviniakovi, udelená medaila 

SAH za zásluhy o rozvoj hydrogeo-

lógie a pri príležitosti životného ju-

bilea.

RNDr. Marián Skaviniak začal pra-

covať v meste Banská Štiavnica ako 

odborný geológ hneď po ukončení 

vysokoškolského štúdia na Príro-

dovedeckej fakulte Univerzity Ko-

menského v Bratislave. Ako pracov-

ník Geologického prieskumu, š.p. 

Spišská Nová Ves vykonal podrob-

ný hydrogeologický prieskum za 

pomoci vrtov v lokalite Svätý An-

ton - Banský Studenec, kde overil 

významné zdroje podzemných vôd. 

V súčasnosti sú tieto zdroje v množ-

stve 14 l.s-1 využívané ako zdroje 

kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov 

na sídlisku Drieňová a tiež pre po-

treby Nemocnice s poliklinikou na 

tomto sídlisku.

V rámci ložiskového hydrogeologic-

kého prieskumu realizoval odvod-

ňovacie práce pod 12. dedičným ob-

zorom na ložisku polymetalických 

rúd v Banskej Štiavnici. Za pomo-

ci podzemných hydrogeologických 

vrtov zabezpečil odvodnenie static-

kých zásob podzemných banských 

vôd z priestoru žilných štruktúr 

Terézia a Bieber v priestore Novej 

šachty. Dosiahlo sa tým odvodnenie 

centrálnej časti štiavnického ložiska 

tak, aby mohli v tomto priestore po-

kračovať geologické a banské práce 

pod 12. dedičným odvodňovacím 

obzorom, a to na úrovni II. a V. hl-

binného obzoru ložiska.

Ako odborný pracovník Slovenskej 

agentúry životného prostredia v 

Banskej Bystrici sa zúčastnil na re-

alizácii projektu Geopark Banská 

Štiavnica, hlavne na dokumentá-

cii banského vodohospodárskeho 

systému (banskoštiavnické tajchy, 

zberné a náhonné jarky, vodné štôl-

ne). Je aj spoluautorom významnej 

publikácie Banskoštiavnické tajchy 

(M. Lichner a kol., 2005), kde publi-

koval nové poznatky o banskom vo-

dohospodárskom systéme.

V rámci ochrany životného prostre-

dia Banskej Štiavnice sa podieľal 

na realizácii projektu uzatvorení a 

rekultivácie skládky odpadu, kto-

rý bol fi nancovaný z fondov EÚ v 

rámci Operačného programu ži-

votné prostredie prostredníctvom 

MŽP SR. Aj v súčasnosti vykoná-

va pre mesto Banská Štiavnica od-

borné geologické práce na úlohe: 

"Monitoring priesakových kvapalín a 

podzemných vôd uzatvorenej sklád-

ky odpadov Principlac, Banská Štiav-

nica". Pre mesto Banská Štiavnica v 

roku 2014 zabezpečoval aj geologic-

ké práce v priestore zberného dvo-

ra odpadov v lokalite Dolná Huta - 

Lintich.

Pre Vodný raj Vyhne v roku 2013 re-

alizoval geologické práce na úlohe: 

"Obec Vyhne - stanovenie využiteľného 

množstva termálnych vôd v kategórii B 

pre vrt H - 1". V rámci úlohy boli re-

alizované režimové pozorovania vý-

datnosti termálnych vôd zo štôlní v 

areáli Vodný raj Vyhne, ako aj pozo-

rovania na hydrogeologických vr-

toch hotela Sitno, hotela Termál a 

aquaparku Vodný raj Vyhne. Úloha 

bola ukončená záverečnou správou, 

ktorá bola odovzdaná na MŽP SR, 

schválené využiteľné množstvá ter-

málnych vôd môže Vodný raj Vyhne 

využívať v novopostavenom aqua-

parku, ktorý má celoročnú prevádz-

ku a v súčasnosti výraznou mierou 

prispieva k rozvoju cestovného ru-

chu v tejto oblasti. V roku 2014 vy-

pracoval projekt geologickej úlohy 

pod názvom: "Regionálne hydroge-

otermálne zhodnotenie výverovej ob-

lasti geotermálnych vôd v lokalite Vy-

hne pre potreby využívaných zdrojov", 

práce na úlohe by mali byť realizo-

vané v rokoch 2015 - 2017. V rámci 

ochrany životného prostredia v tej-

to lokalite budú stanovené ochran-

né pásma minerálnych termálnych 

vôd tak, aby bola do budúcnosti za-

chovaná ich kvalita a využiteľné 

množstvo pre potreby rekreačných 

zariadení v tejto oblasti.

Na záver je možné konštatovať, že 

RNDr. Marián Skaviniak vykonal 

pre banskoštiavnický región rad vý-

znamných odborných geologických 

prác, ktorých výsledky sú využívané              

i v súčasnosti. Ďalšie geologické úlo-

hy realizoval na celom území Slo-

venska a prispel tak významnou 

mierou k trvalo udržateľnému roz-

voju životného prostredia. Je preto 

pochopiteľné, že Slovenská asociá-

cia hydrogeológov si váži  jeho od-

borné kvality a rozhodla sa udeliť 

RNDr. Mariánovi Skaviniakovi me-

dailu SAH za zásluhy o rozvoj hyd-

rogeológie.

Aj v súčasnosti, ako podnika-

teľ v oblasti banských a geologic-

kých prác, vykonáva v spoločnos-

ti NOBAGEOS tieto práce na celom 

území Slovenska. Zameriava sa 

predovšetkým na oblasť hydroge-

ologického prieskumu, geologické-

ho prieskumu životného prostredia 

a monitorovania geologických fak-

torov životného prostredia. Ocene-

nému v mene svojom a kolegov bla-

hoželá.  

Štefan Filip, 

prednosta OÚ Banská Štiavnica

K významnému oceneniu sa pripája 

a blahoželá aj redakcia ŠN.

Významné ocenenie pre 
Mariana Skaviniaka
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie 

Ďakujeme všetkým príbuz-

ným, susedom a známym, 

ktorí sa dňa 11.10.2014 

prišli rozlúčiť s našou zosnu-

lou mamkou Magdalénou 

Kontšekovou. Zároveň ďa-

kujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina

Spomienka

„Utíchlo srd-

ce, nám zostal 

žiaľ. Odišiel si 

tam odkiaľ niet 

návratu.“ 

Dňa 21.11.2014 si pripo-

míname 6 rokov ako man-

žel, otec, starý otec, dedko 

Tibor Šuba odišiel do nená-

vratna. So smútkom v srd-

ci spomíname a prosíme aj 

Vás, čo ste ho poznali o ti-

chú spomienku. 

Rodina Šubová

Poďakovanie 
Touto cestou ďakujeme lekárom 

a personálu Nemocnice v Banskej 

Štiavnici za vynikajúcu starostli-

vosť pri hospitalizácii našej mam-

ky Magdalény Kontšekovej v po-

sledných týždňoch jej života. 

Rodina

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

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

Študenti SPŠ S. Mikovíniho 

absolvovali prax v Nemecku.

Lipsko – polmiliónová metro-

pola Saska, Goetheho malý Pa-

ríž a pre nás Slovanov mesto, 

ktoré založili Lužickí Srbi 

(zmienky z 11. storočia hovo-

ria ešte o trhovisku). Nemýlite 

sa, ak jeho názov odvodzujete 

od starodávneho symbolu  Slo-

vanov –lipy. 

Keď sme vystúpili na jednej z 

najväčších a najčistejších že-

lezničných staníc Európy, mno-

hí naši študenti boli ohúrení. 

Pozitívne pocity v nich pretr-

vávali aj počas praxe, ktorú ab-

solvovali podľa jednotlivých 

odborov. Konzervátori papie-

ra sa zdokonaľovali „vo fachu“ v 

Stadtarchive. Prvýkrát sa stre-

tli s prácou na pneumatickom 

lise, keď zalisovávali mapy a 

plány máp. Naučili sa šiť nové 

druhy ručne šitých kapitálikov 

a vyrábali aj polokožené kniž-

né väzby s drevenými doska-

mi.  Novinkou  bol najmä pod-

netný workshop o reštaurovaní 

papyrusu, ktorého sa zúčastni-

li so svojím vyučujúcim Mgr. R. 

Blahom.

Farmakológovia sa vo firme 

Noveda priučili práci s liečiva-

mi, ich delením, triedením a 

distribúciou.

Odbor životného prostredia 

mal prostredníctvom ekologic-

kej organizácie Okolowen  za-

bezpečenú pestrú činnosť v 

arboréte i pri príprave enviro-

programu  pre deti ZŠ a MŠ. 

Všetci naši študenti získali Eu-

ropass mobility a každý z nich 

bol aj klasicky oznámkovaný v 

osobnom hodnotiacom liste.   

Lipsko ponúka bohatý program, 

takže sme spoznávali, obdivo-

vali, fotili a ukladali si do pa-

mäte pozoruhodnosti, ktorých 

bolo neúrekom. Spomeniem as-

poň prehliadku mesta z pano-

ramatickej vyhliadkovej veže,  

renesančnú radnicu, kostoly, 

pamätník  víťazstva nad Na-

poleonom, najväčšiu európ-

sku ZOO a unikátne  Múzeum 

kávy. 

Nezabudnuteľným sa stal ví-

kendový pobyt v Berlíne, kde 

sme obdivovali berlínske do-

minanty. Moderné interaktív-

ne múzeum  Story of Berlin 

dokumentuje históriu  mes-

ta  od jeho vzniku po súčas-

nosť. Nosnou témou expozície 

20. storočia je II. svetová voj-

na . Mrazilo nás , keď sme sa 

ocitli v  podzemnom úkryte pre 

2800 osôb, kde hľadali útočište 

pred bombardovaním obyvate-

lia Berlína. Autentická nahráv-

ka náletu tieto dojmy ešte viac 

umocnila.

Mobility v Nemecku sa  zú-

častnili študenti, ktorí ovláda-

jú nemecký jazyk na požadova-

nej úrovni, sú komunikatívni a 

živo sa zaujímajú o svoj študij-

ný odbor. Všetci svorne vyhlá-

sili, že pobyt v Lipsku vnímajú 

ako veľký prínos do ich profe-

sionálneho života a ďakujú zaň 

vedeniu školy i svojej vyuču-

júcej nemeckého jazyka, kto-

rá celý projekt niekoľko rokov 

pripravuje.  Navyše im vniesol 

do života aj nový rozmer – ces-

tovateľský.

Zuzana Chladná, 

koordinátorka projektu 

Mobility 

Mobility v Lipsku

Vo štvrtok 13. novembra 2014 

sa na Starom zámku uskutočnil 

už šiesty ročník Stretnutia 

generácií. 

Podujatia, ktoré organizuje 

oddelenie histórie Slovenské-

ho banského múzea od roku 

2009 a ktoré sa koná v najre-

prezentatívnejších priesto-

roch Starého zámku – v tzv. 

Rytierskej sále. Stretnutie ge-

nerácií je akciou starých a mla-

dých, seniorov a juniorov, čle-

nov Spolku slovenských žien 

– Živena, klubov dôchodcov v 

Banskej Štiavnici a Štefultove, 

klientov Domova Márie, štu-

dentov Gymnázia A. Kmeťa a 

Strednej odbornej školy slu-

žieb a lesníctva. 

Podujatie začalo o 9:00. hod 

na Námestí sv. Trojice. Zú-

častnení navštívili výsta-

vu Ich Veličenstvá prichádza-

jú..., inštalovanú v priestoroch 

Berggerichtu. Po jej prehliad-

ke  sa presunuli do Rytierskej 

sály Starého zámku. Tu sa pre-

zentovali svojou prácou štu-

denti  Strednej odbornej školy 

služieb a lesníctva, ktorí za-

bezpečili stolovanie a občer-

stvenie pre hostí. V rámci kul-

túrneho programu vystúpili 

žiaci Gymnázia A. Kmeťa ako 

aj seniori. Na záver boli vyžre-

bovaní výhercovia tomboly. 

Úspešná akcia sa uskutočni-

la aj vďaka finančnej podpore 

Mesta Banská Štiavnica, pre-

dajne potravín p. Erneka a pre-

dajne Zelovoc - p. Antalová. 

Daniel Harvan

Stretnutie generácií 2014

Stretnutie generácií na Starom zámku  foto K. Patschová 
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Slovenské banské múzeum 

eviduje vo svojom zbierkovom 

fonde pod číslom N 4622 

obraz baníka v aušusníckej 

uniforme, kľačiaceho pred 

štôlňou. 

Obraz namaľovaný na plechu 

sa nachádza na budove cachov-

ne v povrchovej časti expozí-

cie Banské múzeum v príro-

de (BMP). Možno povedať, že 

výjav, ktorý znázorňuje je po-

merne častým a obľúbeným 

námetom vo výtvarnom ume-

ní banských regiónov. Čo ma 

ale na tejto zbierke zaujalo, sú 

okolnosti jej vzniku, resp. to, 

že obraz sa vlastne nachádza 

na dvoch miestach súčasne. 

Povedané patrične nadnesene 

a s dávkou istej záhadnosti.   

Na vysvetlenie: Keď sa popri 

tabakovej továrni vyberie-

te na Pracháreň, cestou bude-

te míňať objekty bývalého zá-

vodu Zigmund šachty. Vedľa 

cesty, na čelnej stene budovy 

niekdajšej cachovne sa nachá-

dza maľba. Znázorňuje baníka 

v aušusníckej uniforme, kľa-

čiaceho pred štôlňou, v rukách 

drží korýtko s rudou. Pred po-

stavou aušusníka sú na zemi 

banícke insígnie – kladivo a že-

liezko. V hornej časti obrazu 

je znázornená Svätá Trojica a 

Panna Mária. Autor tohto die-

la je nám neznámy. No vieme, 

že v októbri 1936 sa konala 

posviacka obrazu.  Vykonal ju 

miestny dekan – farár Franti-

šek Jankovič. Predchádzala jej 

obnova, vtedy už staršej maľ-

by, ktorú financovali z vyzbie-

raných prostriedkov štiavnic-

kí baníci. Spomenutá slávnosť 

sa tešila veľkej účasti veria-

cich. Nápis na mariánskom ob-

raze Intercessione tua floreant 

montes v preklade tlmočil túž-

bu baníckeho osadenstva: Tvo-

jím pričinením nech prekvita-

jú bane. 

Maľbu na vonkajšej stene zá-

vodnej budovy šachty Žigmund 

v Banskej Štiavnici nebolo mož-

né premiestniť. Z toho dôvodu 

sa Slovenské banské múzeum 

rozhodlo, že objedná vyhotove-

nie jej presnej kópie, ktorá bola 

neskôr umiestnená na budovu 

cachovne v BMP. Obraz na ple-

chu namaľoval podľa pôvodnej 

predlohy Pavol Bartolovic – ľu-

dový maliar zo Svätého Antona. 

Michal Tyčiak z Banskej Štiav-

nice vyhotovil drevený rám. 

Práca bola hotová v roku 1997.

Ak som v názve článku spome-

nul dva osudy jedného obrazu, 

chcel som tým poukázať na je-

den zo spôsobov záchrany a 

prezentácie kultúrneho dedič-

stva, ale tiež upozorniť na od-

lišné osudy, ktoré tento pred-

met postretli. Bartolovicova 

kópia sa dostala pod ochranu 

štátu a prostredníctvom SBM je 

prezentovaná, možno bez pre-

háňania povedať, širokej verej-

nosti. Ak vychádzame z toho, 

že popri spomenutej zbierke 

prejde za sezónu cca. 35 tisíc 

návštevníkov, pred a po vyfára-

ní z bane. Originál na Žigmund 

šachte, ktorý sa takejto „náv-

števnosti“ tešil v minulosti, je na 

tom dnes podstatne horšie. Je 

iste želaním mnohých, aby sa 

bývalá závodná budova, na kto-

rej sa nachádza, dočkala svojej 

obnovy. A s ňou aj spomenutý 

obraz.  Aby sme raz neobdivo-

vali len jeho (i keď veľmi vernú) 

kópiu.

Text a foto: Daniel Harvan

Dva osudy jedného obrazu

Slovenské banské múzeum 

v Banskej Štiavnici si pre 

svojich návštevníkov 

pripravilo netradičný spôsob 

spoznávania expozície 

Baníctvo na Slovensku pod 

názvom Kammerhof v zime.

Zimné menu v Kammerhofe po-

núkne prehliadku funkčných mo-

delov banských strojov a zariade-

ní a rozprávku Ako dakedy starí 

baníci merali - už počas Týždňa 

vedy a techniky. V týždni menín 

sv. Barbory je pripravená pre-

hliadka expozície cez Rozprávku 

o baníkovi Jožkovi, doplnenú o 

postavu svätej Barbory. V decem-

bri a v januári sa bude v expozícii 

hrať, a to prostredníctvom hry 

Putovanie baníka za hviezdou. 

Vstupné: 1 € (MŠ 0,50 €). 

Kontakt: Mgr. Gabriela Marková, 

045/694 94 18, hramesa@muze-

umbs.sk. Info: www.muzeumbs.

sk.  SBM

Kammerhof v zime

Turnaj
Mesto Banská Štiavnica  a Cen-

trum voľného času v B.Štiavnici 

organizuje Zimný turnaj vo fl or-

bale.

Propozície zimného turnaja vo 

fl orbale 

Organizátor: Centrum voľného 

času v B. Štiavnici, Mesto B.Štiav-

nica

Dňa: 29.11.2014. (sobota) o 

8,30 hod.

Miesto: ZŠ J. Kollára – Telocvičňa

Hl. rozhodca: Mgr. T. Szendrei

Súťažné kategórie : 

- Žiaci II. stupňa – mladší – chlap-

ci + dievčatá

- Žiaci II. stupňa – starší  - chlap-

ci + dievčatá

- Mládež vo veku od 15 – 25 rokov 

koedukované družstvá

Hrá sa podľa platných pravidiel 

fl orbalu, max. počet na ihrisku 

4+1, max. počet v družstve 10 

Prihlášky: telefonicky: 045/691 16 

26 alebo e-mail: cvcbanskastiavni-

ca@centrum.sk do 26.11.2014.

Za CVČ :

J. Machilová

Pozvánka
Antikvariátik prináša bese-

du so spisovateľkou Uršulou 

Kovalyk. Autorské čítanie 

prebehne v jeho priestoroch 

vo štvrtok 20. 11. 2014 o 

17.00 hod.

Uršuľa Kovalyk po roku 1989 

vystriedala niekoľko exklu-

zívnych zamestnaní. Bola 

ošetrovateľkou laboratór-

nych zvierat, predavačka 

kníh, či pracovníčka v Krízo-

vom centre pre obete násilia. 

V súčasnosti pôsobí v Divadle 

bez domova. Niektorí o nej 

hovoria, že je košickou pun-

káčkou, čo žije v Bratislave. 

Debutovala zbierkou povie-

dok Neverné ženy neznáša-

jú vajíčka, po ktorej nasledo-

vali knihy Travesty šou, Žena 

zo sekáča a Krasojazdkyňa. S 

ňou sa dostala medzi finalis-

tov ceny Anasoft litera 2014. 

Pre Divadlo bez domova na-

písala niekoľko hier.

Je ďalšou autorkou, ktorá 

bude predstavená v sérii li-

terárnych besied v Antikva-

riátiku. Podujatie moderu-

je Zuzana Tkáčiková. Vstup 

voľný.

Tomáš Lazar 
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Piatok 21.11. o 17:00 hod.Piatok 21.11. o 17:00 hod.

SNow fi lM fesTSNow fi lM fesT

8 najlepších snímkov s outdoorovou 8 najlepších snímkov s outdoorovou 
tematikou v tomto roku.tematikou v tomto roku.Snow fi lm fest Snow fi lm fest 
vás zve na fi lmy o absolutním extré-vás zve na fi lmy o absolutním extré-
mu polárních expedic, šokujících vý-mu polárních expedic, šokujících vý-
konech sportovců i o tom jak prožívají konech sportovců i o tom jak prožívají 
své životy, když opadne adrenalin a je své životy, když opadne adrenalin a je 
třeba se vyrovnat se situacemi na po-třeba se vyrovnat se situacemi na po-
kraji života a smrti. Na festivalu zaži-kraji života a smrti. Na festivalu zaži-
jete ohlušující ticho i nedozírnost ark-jete ohlušující ticho i nedozírnost ark-
tických pustin stejně jako nádheru tických pustin stejně jako nádheru 
zasněžených hor a ledovců. Prožijete s zasněžených hor a ledovců. Prožijete s 
aktéry situace, které vám možná od-
halí, proč se vydávají na hranice svých 
možností a možná zjistíte, že je kousek 
„toho“ i ve vás. i ve vás.

Nedeľa 23.11. o 16:00 hod.

VčielkA MAjA

Premiéra, Detský animovaný, 88 88 
min., Vstupné: 4 €. Jedného dňa vy-Jedného dňa vy-
pukne vo včelom úli veľký zmätok a 
zdesenie, pretože sa zistilo, že zmizla 
všetka materská kasička a podozrenie 
padne na znepriatelený roj sršňov. 

Sobota 22.11. o 18:30 hod.Sobota 22.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 23.11. o 18:30 hod.Nedeľa 23.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 27.11. o 18:30 hod.Štvrtok 27.11. o 18:30 hod.

HrY o živoT: DrozdAjkA 1HrY o živoT: DrozdAjkA 1

Premiéra, Akčný, dobrodružný, 2014, Premiéra, Akčný, dobrodružný, 2014, 
Vstupné: 4 €. Vstupné: 4 €. Katniss Everdeenová Katniss Everdeenová 
prežíva najťažšie obdobie svojho živo-prežíva najťažšie obdobie svojho živo-
ta. Po skončení Hier štvrťstoročia Sídlo ta. Po skončení Hier štvrťstoročia Sídlo 
zrovnalo so zemou Dvanásty obvod, ti-zrovnalo so zemou Dvanásty obvod, ti-
síce ľudí zahynuli a ju prenasleduje po-síce ľudí zahynuli a ju prenasleduje po-
cit viny. Navyše Peeta zostal v rukách cit viny. Navyše Peeta zostal v rukách 
nepriateľov. Na čelo odboja sa postavil nepriateľov. Na čelo odboja sa postavil 
Trinásty obvod, o ktorého existencii sa Trinásty obvod, o ktorého existencii sa 
dovtedy takmer nič nevedelo. Vojna dovtedy takmer nič nevedelo. Vojna 
prináša obete na obidvoch stranách, prináša obete na obidvoch stranách, 
rozdiely medzi dobrom a zlom sa čoraz rozdiely medzi dobrom a zlom sa čoraz 
viac stierajú. Víťazstvo sa síce priklá-viac stierajú. Víťazstvo sa síce priklá-
ňa na stranu rebelov, no koniec je stá-ňa na stranu rebelov, no koniec je stá-
le v nedohľadne a Katniss pochopí, že le v nedohľadne a Katniss pochopí, že 
zastaviť to môže len ona.zastaviť to môže len ona.

Utorok 25.11. o 18:30 hod.Utorok 25.11. o 18:30 hod.
FK s ANTikvAriÁTikoM: FK s ANTikvAriÁTikoM: 

SiedMA pečAť SiedMA pečAť 

Dráma, 96 min., MP 15, Vstupné: Dráma, 96 min., MP 15, Vstupné: 
2,40 €, /ČSFD 85%/. 2,40 €, /ČSFD 85%/. Od nepamäti Od nepamäti 

starý príbeh o zmysle života a hľada-starý príbeh o zmysle života a hľada-
ní Boha. Stredoveký rytier Antonius ní Boha. Stredoveký rytier Antonius 
Block sa úporne snaží nájsť odpove-Block sa úporne snaží nájsť odpove-
de na tieto otázky, ale ako sám hovo-de na tieto otázky, ale ako sám hovo-
rí: rí: „Boha volá, vzýva, ale z temnôt sa „Boha volá, vzýva, ale z temnôt sa 
nikto neozýva.“nikto neozýva.“ Následne prichádza k  Následne prichádza k 
presvedčeniu, že Boh nejestvuje a ani presvedčeniu, že Boh nejestvuje a ani 
Smrť mu nedokáže pomôcť, veď, ako Smrť mu nedokáže pomôcť, veď, ako 
sama hovorí: sama hovorí: „Je nevedomá.“„Je nevedomá.“ A prá- A prá-
ve odklad, počas ktorého hral šachovú ve odklad, počas ktorého hral šachovú 
partiu so samotnou Smrťou, mu umož-partiu so samotnou Smrťou, mu umož-
ní zmieriť sa so svetom a spoznať sku-ní zmieriť sa so svetom a spoznať sku-
točnú silu lásky.točnú silu lásky.

Štvrtok 27.11. o 10:00 hod.

PreMieTANie pre seNiorov: PreMieTANie pre seNiorov: 

RevivAlRevivAl

Hudobná komédia, 116 min., 2013, Hudobná komédia, 116 min., 2013, 
Vstupné: 2,50 €, /ČSFD 70%/. Vstupné: 2,50 €, /ČSFD 70%/. Revi-Revi-
val je komédia o štvorici bývalých mu-val je komédia o štvorici bývalých mu-
zikantov, ktorých slávna rocková sku-zikantov, ktorých slávna rocková sku-
pina Smoke sa za nejasných okolností pina Smoke sa za nejasných okolností 
rozpadla ešte v roku 1972 a teraz sa rozpadla ešte v roku 1972 a teraz sa 
rozhodli pre jej veľkolepý comeback. rozhodli pre jej veľkolepý comeback. 
„Ještě si jednou pořádně . . .“„Ještě si jednou pořádně . . .“ rozhod- rozhod-
li sa Bolek Polívka, Miroslav Krobot, li sa Bolek Polívka, Miroslav Krobot, 
Karel Heřmánek a Marián Geišberg. Karel Heřmánek a Marián Geišberg. 
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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 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.38/2014: „Naj-

drahší výdavok je strata času.“ Vý-

hercom sa stáva Tibor Čakloš, L. 

Svobodu 13, 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 1.12.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Nelso-

na Mandelu: „Čas musíme využívať 

rozumne a navždy si musíme zapamä-

tať, že vždy... (dokončenie v tajnič-

ke)  

A., Polotuhá hmota, vedľa, kartový 

výraz, vysloboď,     

B., Začiatok tajničky,

C., Zradenie, nátlak, preto, dôve-

ruj, toto,   

D., Kričí, časť svalstva, druh zvierat 

podobných ťave, 

suchá tráva, 1005 v 

Ríme,      

E., Farba na vajíč-

ka, manžel Diano-

vej, myšiaky, Mária 

škaredo, pozná,    

F., Zavri, minie po 

česky, samotná, 

futbalový tréner,        

G., Prihovor sa, su-

chá tráva, bohyňa 

zla, povyk,   

H., Vo po česky, 

pracuj pluhom, Da-

niel, upratuj, rieka 

vo Švajčiarsku, ná-

rodná knižnica,   

I., Stred tajničky, 

J., Podarujeme, jedlo vegetariánov, 

americký fi lm o Avatarovi, žart.  

1., Iniciálky Petry Janů, zvážanie, 

dotieravý hmyz,

2., Patriaca aeru, rúbe,     

3., Bolo v stoji, zvyšok po ohni, ini-

ciálky českého speváka Chladila, 

4., 4. pád slova ted, kurty, 

5., Stred slova TANAP, patriaci Sio-

vi, straš,       

6., Poštová skratka, podoba, Samu-

el,       

7., Zlý človek, opak viac, 

8., Čistil praním, biograf, ozn. áut 

Uruquaja a Rakúska,      

9., Obojživelník, hrubý povraz, 

predpona starý,            

10., 4 v Ríme, samica jeleňa, stre-

cha,              

11., Sekáme, zn. auta, aj,    

12., Vodné živočíchy, bol citlivý,

13., Prací prostriedok, osamotení, 

Aneta, 

14., Babona, handra po česky,   

15., Pracovná doba, zn. kozmetiky, 

hrob,

16., Písacia potreba, plietla, zn. ci-

gariet,

17., Antický skr., mužské meno, 

ozn. áut Rumunska a Talianska,

18., 100, Koniec tajničky, posku-

puj.

Pomôcky: Chm, Pra, Halas, Filc, 

Oplan, Saab, Omo.    

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 40
Krížovka
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Smiech je soľou života. V dnešnej 

uponáhľanej dobe ho je ako šafra-

nu, ale keď sa objaví, je nákazlivý. 

Mali sme možnosť užiť si ho plný-

mi dúškami v piatok, 14. 11. v Di-

vadle Pivovaru ERB počas šou Vtip-

nejší vyhráva.

Hneď v prvých minútach strhol 

obecenstvo k búrlivému smiechu 

moderátor Richard Vrablec svoji-

mi vtipmi a humornými príhoda-

mi. Ospravedlnil pani Evu Krížiko-

vú, ktorá sa predstavenia nemohla 

zúčastniť pre chorobu. Ďalší tra-

ja účinkujúci - Karin Haydu, Jozef 

Golonka a Matej Landl - sa však po-

starali o dokonalý zážitok oboha-

tený skvelou spoluprácou s pub-

likom. Niektorí diváci sa do deja 

zapojili ako porota, ďalší dokonca 

ako spoluúčinkujúci. Hoci program 

mal svoju pevnú štruktúru, prota-

gonisti sa postarali aj o prekvape-

nia. Napríklad pri spomienke na 

jedného z tvorcov kedysi veľmi po-

pulárnej televíznej súťaže Vtipnejší 

vyhráva Ivana Krajíčka sa moderá-

tor telefonicky spojil s jeho man-

želkou, pani Krajíčkovou, a táto 

neplánovaná vložka vynikajúco za-

padla do programu. Okrem výbor-

ných vtipov sme sa oboznámili aj 

so zaujímavými a menej známy-

mi momentmi zo života účinku-

júcich, najmä bývalého hokejistu 

Jožka Golonku. Najviac bodov v 

súťaži získala Karin Haydu, ale ani 

vtipy Golonku a Landla ničím neza-

ostávali za víťaznými. Svojej úlohy 

sa na vysokej profesionálnej úrov-

ni zhostili všetci účinkujúci a naj-

mä Matej Landl, ktorý citlivo rea-

goval na reakcie obecenstva a podľa 

toho gradoval aj svoje vtipy. Nákaz-

livý smiech v hľadisku sa niesol po-

čas celého programu, čo imponova-

lo aj účinkujúcim. Tí si obecenstvo, 

aj výnimočnú atmosféru Diva-

dla Pivovaru ERB, veľmi pochvaľo-

vali a pridávali stále ďalšie vtipy a 

zážitky, takže večer plný humoru 

trval vyše dvoch hodín. V najlep-

šom však treba skončiť. Diváci sa 

s umelcami rozlúčili dlhotrvajúcim 

potleskom. Zabávali sme sa výbor-

ne. Ďakujeme. 

Odo Kolembus

Smiechoty v ErbeDivadlo ERB 
pozýva...

...na slovenskú premiéru slávnej 

hry Václava Havla Audience v po-

daní legendárneho Jana Potměši-

la, ktorého preslávila hlavná úlo-

ha vo fi lme Bony a klid a Jakuba 

Špalka známeho z fi lmu Šaka-

lí léta. Jednoaktovku o morálke 

v totalitnom režime uvedieme 5. 

decembra 2014 o 19.00, teda v 

náhradnom termíne za pôvodné 

predstavenie, ktoré sme v októbri 

museli preložiť z dôvodu náhleho 

ochorenia jedného z hercov. Bližšie 

informácie: 0918 182 859. http://

www.pivovarerb.sk/pivovar-erb/

divadlo/pripravujeme/63-audien-

ce.htm

Tím Erbu

„Týždeň vedy a techniky na 

Slovensku v roku 2014“ v 

dňoch 10. do 16. novembra 

2014 mal svoje vyvrcholenie. 

v Bratislave. 

Bolo ním slávnostné podujatie 

„Odovzdanie cien za vedu a techniku“ 

v Centre vedecko-technických in-

formácií. Tieto ceny udeľoval a odo-

vzdával minister školstva, vedy, vý-

skumu a športu SR  Peter Pellegrini  

dňa 13. novembra 2014 osobnos-

tiam z oblasti vedy, výskumu, a to 

v týchto kategóriách: 1. Osobnosť 

vedy a techniky, 2. Celoživotné zá-

sluhy v oblasti vedy a techniky, 3. 

Popularizátor vedy a techniky, 4. 

Osobnosť vedy a techniky do 35 ro-

kov, 5. Vedecko-technický tím roka, 

ako aj ceny SAV, cena ENEL a pod.

Na pozvanie ministerstva mala naša 

štiavnická ZUŠ česť skrášliť toto 

významné podujatie kultúrnym 

programom. Pre 25 detí zuškárske-

ho Zboríku, ktoré aktívne reprezen-

tujú našu školu a mesto už viac ako 

7 rokov, ako aj pre pedagógov ZUŠ 

to bola ďalšia veľká výzva, ktorej sa 

zhostili veľmi nadšene. Pripravili si 

pre toto podujatie zaujímavý a pes-

trý program, v ktorom sa striedali 

rôzne hudobné žánre, nástroje a só-

lové i zborové spevy.

I. vstup:

1. Tommaso Giordani (1744): 

„CARO MIO BEN“ - spev PaedDr. 

Petra Weisová, klavír Mgr. Irena 

Chovanová, priečna fl auta Mgr. Zu-

zana Kovárová-Ladzianska

2. slovenská ľudová pieseň: „A JA 

TAKA ČARNA“ Zborík - klavír Mgr. 

Irena Chovanová, dirigent PaedDr. 

Petra Weisová

3. E. Rodrigues: „La Cumparsita“ - 

akordeón p. učiteľ Jozef Chládek,  

kachón p. uč. Matúš Piatrov

4. spirituál : „Im gonna sing“ Zborík 

- klavír Mgr. Irena Chovanová, ka-

chón p. uč. Matúš Piatrov

II. vstup:

1. Rachmaninov: „Rovnako ako ja“ a 

„Sen“ - spev PaedDr. Petra Weisová, 

klavír Mgr. Irena Chovanová 

2. Jacob Crist : „DOMINE, PACEM 

DA NOBIS“ Zborík - klavír Mgr. Ire-

na Chovanová, dirigent PaedDr. 

Petra Weisová

3. Slovenská ľudová pieseň: „Zasia-

la som fajalôčku, zasiala“ - spev  Nin-

ka Buzalková, akordeón p. uč. Jozef 

Chládek

4. Hymna ZUŠ Banská Štiavnica: 

„KÚZELNÝ TEÁTER“ Zborík - kla-

vír Mgr. Irena Chovanová, priečna 

fl auta Mgr. Zuzana Kovárová-La-

dzianska, kachón p. uč. Matúš Piat-

rov, dirigent PaedDr. Petra Weisová

III. vstup:

1. Pergolessi: „STABAT MATER“ časť 

4 Allegro - spev PaedDr. Petra Wei-

sová, klavír Mgr. Irena Chovanová, 

priečna fl auta Mgr. Zuzana Kováro-

vá-Ladzianska

2. Slovenská ľudová pieseň: „ŠUME-

LA HORIČKA“ Zborík - sólo Andrej-

ka Halibožeková, klavír Mgr. Ire-

na Chovanová, priečna fl auta Mgr. 

Zuzana Kovárová-Ladzianska, diri-

gent PaedDr. Petra Weisová 

3. Vladimír Vlasov: „BOSSA NOVA“ 

- akordeón p. učiteľ Jozef Chládek, 

kachón p. uč. Matúš Piatrov

4. Edwin R. Hawkins: „OH, HAPPY 

DAY“ Zborík - sólo Lucia Švecová, 

klavír Mgr. Irena Chovanová, ka-

chón p. uč. Matúš Piatrov

Návštevu Bratislavy sme spojili aj 

s prehliadkou Bratislavského hra-

du. Počas prehliadky s peknými vý-

hľadmi na hlavné mesto sme sa do-

zvedeli najzákladnejšie informácie 

o histórii tejto dominanty. V popo-

ludňajších hodinách už naše kro-

ky smerovali do Centra vedecko-

technických informácií, kde sme 

po krátkom občerstvení a zvuko-

vej skúške, predviedli pripravený 

kultúrny program. Potleskom a po-

chvalou povzbudení sme ešte pá-

novi ministrovi odovzdali umelec-

ký darček. Výtvarné spracovanie 

témy Súsošia najsvätejšej Trojice 

v Banskej Štiavnici, ktorej autor-

kou je naša žiačka z výtvarnej trie-

dy Mgr. Miroslavy Knezovičovej a 

členka ZBORÍKU Barborka Hata-

lová. Krátko sme objasnili pánovi 

ministrovi, že táto práca vznikla v 

rámci „Dňa otvorených dverí ZUŠ“ v 

máji tohto roku, ktorým sme vzdá-

vali hold tejto významnej kultúrnej 

pamiatke. Veľká vďaka patrí pani 

Jane Gers z ministerstva školstva, 

ktorá sa postarala o všetko potreb-

né, aby náš Zborík mohol byť účast-

ný tejto akcie. Ďakujem tiež obeta-

vým pánom učiteľom a deťom za 

kvalitnú prípravu a predvedený vý-

kon, tiež nepedagogickým pracov-

níkom za pomoc pri technicko-ad-

ministratívnom zabezpečení nášho 

vystúpenia. 

Irena Chovanová

Keď Bratislava pozýva Banskú Štiavnicu

Minister školstva Peter Pellegrini a žiaci ZUŠ  foto Archív ZUŠ 

Smiech je soľou života. V dnešnej

uponáhľanej dobe ho je ako šafra-

nu, ale keď sa objaví, je nákazlivý.

Mali sme možnosť užiť si ho plný-

mi dúškami v piatok, 14. 11. v Di-

vadle Pivovaru ERB počas šou Vtip-

nejší vyhráva.
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Dňa 21.10.2014 sa uskutočnilo 

okresné kolo v bedmintone 

žiakov základných a stredných 

škôl. 

Súboje sa odohrali v telocvični SOŠ 

služieb a lesníctva za účasti hráčov 

a hráčok zo ZŠ J. Horáka, Cirkevnej 

ZŠ, SOŠ SaL a Cirkevného Gymná-

zia. Víťazmi a postupujúcimi do re-

gionálneho kola sa stala v kategórii 

žiakov ZŠ J. Horáka, ktorú repre-

zentovali Július Kotlár s Tomášom 

Hanuskom. V kategórii  žiačok ZŠ 

J. Horáka, za ktoré nastúpili Simo-

na Petrášková a Lola Soldanová. V 

kategórii stredných škôl postúpi-

li v oboch kategóriách súťažiaci zo 

SOŠ služieb a lesníctva. Regionálne 

kolo sa uskutočnilo 11.11.2014 v 

telocvični SOŠ OaS v Žiari nad Hro-

nom. O postup do krajského kola 

bojovali žiaci ZŠ Horáka s druž-

stvom IV. ZŠ Žiar nad Hronom. So 

svojim súperom si poradili a po ví-

ťazných dvojhrách zvíťazili aj vo 

štvorhre a postúpili do krajského 

kola, ktoré sa bude konať v januári 

2014 vo Zvolene. Dievčatá vo svo-

jom boji o postup podľahli technic-

ky vyspelejším hráčkam IV. ZŠ Žiar 

nad Hronom. V kategórii žiakov 

stredných škôl sa o postupe rozho-

dovalo vo štvorhre, v ktorej chlap-

ci po boji tesne podľahli. Dievčatá 

nestačili na svoje súperky a hladko 

prehrali.

Výsledky základných škôl: 

žiaci: ZŠ J. Horáka – IV. ZŠ ZH 3:0

žiačky: ZŠ J. Horáka – IV. ZŠ ZH 0:3

Výsledky stredných škôl:

žiaci: SOŠ SaL – SOŠ OaS ZH 1:2

žiačky: SOŠ SaL – SOŠ OaS ZH 0:3

Najbližším bedmintonovým podu-

jatím bude Mikulášsky turnaj, kto-

rý sa odohrá v sobotu 6. decembra 

v telocvični SOŠ SaL Banská Štiav-

nica (bývalá LOU). Súťažiť sa bude 

vo dvojhrách a štvorhrách v kategó-

rii žiakov a vo štvorhrách a mieša-

ných štvorhrách v kategórii dospe-

lých. Všetkých priaznivcov tohto 

športu srdečne pozývame.

Miloš Janovský

Súťaže v bedmintone

Bedmintonský turnaj v telocvični SOŠSaL  foto Archív autora 

3. kolo

Proti najslabšiemu družstvu súťaže, 

sme opäť nastúpili iba s tromi hráč-

mi základnej zostavy (všetci traja 

svoje partie vyhrali). Ale aj tak bol 

zápas nečakane vyrovnaný a o na-

šej výhre rozhodli až posledné dve 

partie. 

V 4. kole cestujeme do Banskej Bys-

trice, kde nám bude súperom Juni-

or B.

Opevnenie Banská Štiavnica - ŠK 

Garde CVČ Detva B  4,5:3,5

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Kuchy-

ňa, Prekopp, Hipszki a Bosák, remi-

zoval Jancsy

Slovan Nová Baňa - ŠK Vinica   4:4

ŠK B6 Lučenec - ŠK MsL Kremnica  

4,5:3,5

ŠK Čebovce - ŠK Veža Banská Bys-

trica B   7,5:0,5

PŠK Rimavská Sobota - ŠK Magne-

zit Jelšava  3:5

ŠK Orlová Pohorelá - Slávia TU Zvo-

len  1:7

ŠK Podpoľanie Detva - ŠK TH Juni-

or Banská Bystrica CVČ B  5,5:2,5

Tabuľka:

Slovan Hrnčiarske Zalužany - FTC 

Fiľakovo B  6:2

Slovan Modrý Kameň - Slovan Sliač  

2,5:5,5 Standa Kuchyňa

III. liga v šachu - skupina C2

1 ŠK Čebovce 3 3 0 0 6 33.0

2 Magnezit Jelšava B 3 3 0 0 6 29.5

3 PŠK Rimavská Sobota 3 2 0 1 4 37.5

4 ŠK Veža CVČ Banská Bystrica B 3 2 0 1 4 41.5

5 Slávia TU Zvolen 3 2 0 1 4 36.0

6 ŠK Podpoľanie Detva 3 2 0 1 4 36.0

7 ŠK Junior CVČ Banská Bystrica B 3 1 1 1 3 37.0

8 ŠK Vinica 3 1 1 1 3 40.5

9 Slovan Nová Baňa 3 1 1 1 3 33.5

10 ŠK B6 Lučenec 3 1 1 1 3 35.5

11 ŠK Orlová Pohorelá 3 1 1 1 3 33.5

12 ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany 3 1 1 1 3 32.0

13 ŠK Slovan Sliač 3 1 1 1 3 28.5

14 Opevnenie Banská Štiavnica 3 1 1 1 3 28.5

15 FTC Fiľakovo B 3 0 1 2 1 41.5

16 ŠK MsL Kremnica 3 0 1 2 1 39.0

17 Slovan Modrý Kameň 3 0 1 2 1 29.0

18 ŠK Garde CVČ Detva A 3 0 1 2 1 25.5

19 ŠK Garde CVČ Detva B 3 0 1 2 1 21.0

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

Prehra a 
víťazstvo 
LN TRADE

IV. liga v stolnom tenise.

V priebehu týždňa zohrali hráči 

LN TRADE dva náročné zápasy. 

Najprv podľahli na stoloch vedú-

ceho družstva Vyhne „A“ v pome-

re 5:13. Aj keď výsledok vyznieva 

jednoznačne, 5 zápasov skončilo 

pomerom 3:2 v prospech hráčov 

Vyhní. Možno tentoraz chýbal ten 

povestný kúsok šťastia a väčšie-

ho hráčskeho majstrovstva v muž-

stve LN TRADE.

Úplne iný bol zápas na domácich 

stoloch proti hráčom STK Lutila, 

kde sa bojovalo o každý set a zá-

pas bol mimoriadne vyrovnaný a 

dramatický. Tentokrát ale skončil 

šťastnejšie pre LN TRADE, ktoré 

v dramatickej koncovke nakoniec 

zvíťazilo 11:7.

Ďalší zápas odohrá LN TRADE v 

nedeľu o 10:00 na stoloch druhé-

ho družstva v tabuľke Žiaru „B“.

Vyhne „A“ – LN TRADE 13:5

Body za LN TRADE:  dvojhry: 

Dobrovič Martin 3, Marko a Bu-

zalka po 1

LN TRADE – STK Lutila 11:7

Body za LN TRADE: štvorhra: Bu-

zalka – Marko

Dvojhry: Dobrovič Martin 4, Sedi-

lek, Marko a Buzalka po 2.

Ján Sedilek

Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v BŠ oznamuje svo-

jim členom, že dňa 24. novem-

bra 2014 (pondelok) organizuje 

rekondičný pobyt do Kováčo-

vej. Odchod autobusu o 11 hod. z 

Križovatky. Prihlásiť sa a zaplatiť 

poplatok môžete v kancelárii zvä-

zu. Zároveň pripomíname niekto-

rým našim členom, ktorí poza-

budli uhradiť členské za rok 2014, 

že ho môžu uhradiť taktiež v kan-

celárii počas úradných dní ponde-

lok, streda, štvrtok. 

Ivan Madara 
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služby

inzercia

Predám garáž na Ul. budovateľ- 

ská, 220/380V, časť Povrazník, cena 

4 300 €, tel.č.: 0903 313 542

Dám do prenájmu priestory od  

40 - 1000m² v areáli Plety v Banskej 

Štiavnici, obchodné, kancelárske a 

skladové. Tel.č.: 0910 949 501

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

Dám do prenájmu RD v B.Stude- 

nci, tel.č.: 0907 712 460

Prenajmem garáž na starom ih- 

risku, tel.č.: 0907 090 084, 045/691 

38 58

Ponúkam podnájom v RD Pod  

kalváriou, tel.č.: 0910 488 211

Predám 2-izbový byt na Križo- 

vatke č.20, cena 22 000 eur, tel.č.: 

0905 560 929

Taxi nonstop 0940 747 999 

Kúpim jelenie parožie, tel.č.:  

0940 870 762

Ponúkam 60-ročný orech za odpí- 

lenie a odvoz, tel.č.: 0904 648 815 

Darujem funkčný sporák na pev- 

né palivo, tel.č.: 045/6912274, 

0905 257 071

reality

prácappppppppppppp

Hľadáme kolegov do výroby,  yu- 

čený 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

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,65 €.2,65 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

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

á žá ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

Predám  garáž na Povrazníku,  

cena 3 500 €, tel.č.: 0903 313 542

Zberateľ  kúpi 
akékoľvek zlaté a strieborné mince 

– dukáty, toliare, medené do r. 

1800, ďalej staré zlaté a strieborné 

šperky a hodinky, vyznamenania a 

staré pohľadnice do r.1945. 

Tel.č.: 0915 627 285 

Murárske práce•
Omietky, maľovanie• 
Podlahy•
Údržbárske práceceeee

y
•

Kompletné prerábanie 
bytov, bytových jadier:

Tel.č.: 0940 802 977 

OBUV 
sídlisko Drieňová, L. Svobodu 10, 

Banská Štiavnica 

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

Ponúkam na predaj Ponúkam na predaj 
autobatérie do všetkých typov osobných, nákladných autobatérie do všetkých typov osobných, nákladných 

automobilov, vrátane špeciálnych atypických automobilov, vrátane špeciálnych atypických 
batérií značiek Jenox, Varta, Exide, a Moto Power batérií značiek Jenox, Varta, Exide, a Moto Power 
do motocyklov za bezkonkurenčné ceny. Pri kúpe do motocyklov za bezkonkurenčné ceny. Pri kúpe 

akumulátora prevádzam bezplatne zameranie dobíjacej akumulátora prevádzam bezplatne zameranie dobíjacej 
sústavy vo vozidle. sústavy vo vozidle. Kontakt: 0918 771 867.Kontakt: 0918 771 867.

Svet kovu s.r.o. 
Zákazková remeselná výroba 

Zámočníctvo a kováčske práce• 
Ploty, brány, mreže • 
Kovaný nábytok, police, doplnky• 
Ľahké konštrukcie...• 

www.svetkovu.sk, 
Tel.č.: 0904 894 577

Dňa 18. októbra 2014 sa 

v Banskej Štiavnici konal 

,,Ženský volejbalový 

turnaj“ v telocvični Spojenej 

školy obchodu a služieb so 

začiatkom turnaja o 9:00 

hodine. 

Organizátorky Ženského volejba-

lového turnaja za B.Štiavnicu boli 

v zastúpení Buštorová Z., Mgr. 

Kosmeľová I. a Mgr. Debárová K. 

Družstvá žien podali  počas zápa-

su  zaujímavé výkony.  Zúčastne-

né družstvá boli  Tlmače a Brezno. 

Štiavnické družstvá boli Alasteam a 

Ski Dúbravy. Nová Baňa sa pre cho-

robu nedostavila.  Zostava družstva 

Alasteam- Kobeláková,Spišiaková 

Alena, Spišiaková Petra, Didiová, 

Zajacová ,Halaiová A.  Ďalej zostava  

Ski Dúbravy - Buštorová, Kosmeľo-

vá, Debnárová, Koledová, Malatin-

cová a Bučeková Zuzana, ktorá bola 

zároveň aj hosťom z Bratislavy a 

sponzorom diplomov.

Nezabudli sme samozrejme aj na 

občerstvenie,ktoré priniesli domá-

ce družstvá - nátierky, slané peči-

vo, tekvicový koláč, sladké ku káve 

- jablková štrúdľa. Chutilo nám! 

Pitný režim bol taktiež dôležitý. Te-

kutiny sme doplnili minerálkou a 

džúsom. V tento deň sme pre svo-

je zdravie urobili veľa. Strávili sme 

hodnotný športový deň s príjemný-

mi ľuďmi, kvôli športu sme sa ulia-

li z domácich prác. Ale šport bol v 

tomto prípade veľmi dôležitý a pro-

spešný.  Športové motto: ,,V zdra-

vom tele, zdravý duch“, ktorého sa 

držíme a držať by sa mali všetci, 

ktorí športu holdujú.  

Výsledky turnaja: 

1. Brezno

2. Tlmače

3. Ski Dúbravy     

Za výhru a účasť boli udelené diplo-

my, športové poháre a kozmetika.   

Volejbalu  zdar!

Kosmeľová Ingrid

Ženský volejbalový turnaj


