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V dňoch 20. a 21.11.2014 bol 

Zvolen a Banská Štiavnica 

v znamení významných 

medzinárodných vedeckých, 

odborných a spoločenských 

podujatí pri príležitosti 20. 

výročia založenia Katedry 

UNESCO pre ekologické 

vedomie a trvalo udržateľný 

rozvoj v našom meste. 

Jedným z týchto podujatí bolo aj sláv-

nostné prijatie ich účastníkov primá-

torkou nášho mesta Mgr. Nadeždou  

Babiakovou dňa 21.11. popoludní v 

obradnej sieni banskoštiavnickej rad-

nice. Vo svojom vystúpení o význame 

tejto inštitúcie v novodobej histórii 

nášho mesta okrem iného uviedla:    

29. novembra 2014 sa v 

priestoroch železničnej stanice 

v Banskej Štiavnici uskutoční 

spomienkové podujatie pri 

príležitosti 65. výročia jej 

vzniku. 

Dielo, ktoré spojilo Hronskú Dúbra-

vu a Banskú Štiavnicu dokončili 29. 

októbra 1949 po dvoch rokoch vý-

stavby a práce, ktoré na nej odvie-

dlo takmer 50 000 mladých ľudí z 

Československa, Albánska, Alžír-

ska, Anglicka, Bulharska, Francúz-

ska, Indie, Maďarska, Nórska, Poľ-

ska, Rakúska a Ukrajiny. 

Už o 14:00 sa z Banskej Štiavni-

ce pohne pravidelná vlaková linka 

smerom do Hronskej Dúbravy. Prá-

ve ňou sa budú môcť previezť všetci 

miestni i návštevníci mesta do tej-

to obce, kde prestúpia na historický 

vlak z roku 1947 a vychutnajú si v 

ňom jazdu späť. Ich cestu bude spre-

vádzať rozprávanie účastníkov vý-

stavby Trate, ktorí im priblížia, ako 

a za akých podmienok vznikala. 

Po príchode do Banskej Štiavni-

ce (cca. 15:30) čaká na všetkých 

program, v ktorom nebudú chý-

bať premietanie fi lmu Oceľová ces-

ta o budovaní trate, koncert Chan-

son Friends (hudba 40., 50. rokov), 

historický fotoateliér, spomienková 

slávnosť a iné prekvapenia. 

Katedra UNESCO a Banská Štiavnica

Štiavnica si v sobotu pripomenie výročie 
Trate mládeže


3.str.

Trať mládeže 65 1949 - 2014

Železničná stanica, Banská Štiavnica

(odchod vlaku smer Hr. Dúbrava o 14:00,
bezplatná cesta späť historickým 
vlakom o 14:40)

29.11. 2014, od 15:30 hod.

Stanica Banská Štiavnica

Tunel dl. 1160m

Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc., zakladateľ Katedry 

UNESCO pri prejave  foto M. Jausch 
3.str.

Milí naši čitatelia!

Reakcia ŠN pripravila pre vás opäť 

Vianočnú súťaž o vecné ceny. Sú-

ťaž pozostáva z 3 kôl. Vašou úlo-

hou bude správne odpovedať na 

všetky 3 súťažné otázky a odpo-

vede spolu so súťažnými kupón-

mi nám treba zaslať do redakcie, 

príp. vhodiť do schránok v ter-

míne do pondelka 15.12.2014. 

Na redakčnej rade vyžrebuje-

me 10 šťastných výhercov a ich 

mená zverejníme v poslednom 

tohtoročnom čísle ŠN vo štvrtok 

18.12.2014. 

Prajeme Vám veľa šťastia!

1. kolo 
Súťažná otázka:

Čo zvestovala Betlehemská 

hviezda ?

Kupón č.1Kupón č.1

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel. kontakt:

Vianočná súťaž
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z programu
primátorky

24. 11.

Prenájom priestorov

Bytová správa s.r.o zverejňuje zá-

mer na prenájom nebytových 

priestorov fi tnes centra a bufetu 

v Mestských kúpeľoch – plavárni, 

Mládežnícka 10, Banská Štiavnica 

maximálne na dobu 5 rokov.

Minimálna cena za prenájom Fit-

nes centra (125m²) je 13,30 € za 

1m² a rok bez služieb a nákladov 

na energie. Minimálna cena za 

prenájom bufetu (57,33 m²- časť 

bufet + 13,30 m²- časť kuchynka) 

je 13,30€  za 1m² a rok za časť bu-

fet a 24,90€ za 1m² a rok za časť 

kuchynka bez služieb a nákladov 

na energie. Ponuky je potrebné do-

ručiť do podateľne Bytovej správy 

s.r.o., Dolná č. 2 v Banskej Štiavni-

ci do 12.12.2014 do 11.00 hod. 

v zapečatenej obálke. Na obálku je 

potrebné uviesť  „Prenájom fi tnes, 

bufet  NEOTVÁRAŤ“. Záujemcovia 

môžu podávať cenové ponuky len 

za bufet, alebo len za fi tnes, alebo 

aj za oba nebytové priestory. Úpl-

né znenie zámeru je zverejnené na 

stránke : www.bsbs.sk, www.ban-

skastiavnica.sk Obhliadku si záu-

jemcovia môžu dohodnúť po tele-

fonickom dohovore na t.č. 0903 

696 183 p. Bačík,  0903 405 102 

p. Slezáková.

RNDr. Pavel Bačík, 

konateľ BS 

Uskutočnila sa gremiálna po- 

rada zástupcov mestských spo-

ločností a vedúcich oddelení 

MsÚ. 

Redakčná rada VIO TV. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

25. 11.

Pracovné rokovanie v Banskej  

Bystrici k založeniu krajskej or-

ganizácie OOCR. 

26. 11.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Príprava ustanovujúceho Mest- 

ského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici. 

27. 11.

Účasť na slávnostnom odo- 

vzdávaní "Vyznamenaní ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu 

SR za mimoriadny prínos v oblas-

ti vedy a techniky - Cena Samuela 

Mikovíniho", ktoré sa uskutoč-

ní v priestoroch SBM v Banskej 

Štiavnici. 

Otvorenie druhej časti poduja- 

tia - Seminára: "Od hlasov Mur-

gašových patentov k národnému 

podniku Tesla".  

Zasadnutie Komisie kultúry pri  

Zastupiteľstve BBSK v Banskej 

Bystrici. 

28. 11.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

29.11.

Účasť na oslavách 65. výročia  

Trate mládeže, ktoré sa usku-

točnia na železničnej stanici v 

Banskej Štiavnici.

Andrea Benediktyová

Poďakovanie voličom

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám tou-

to cestou čo najsrdečnejšie poďa-

koval za hlasy, ktoré ste odovzdali 

v týchto komunálnych voľbách za 

moju podporu. Napriek tomu, že 

ste mi ich odovzdali spolu 1192, 

nestačilo to, a presvedčivo zvíťazi-

la terajšia primátorka nášho mes-

ta. Zaslúžila si preto aj moju gra-

tuláciu. Všetkým Vám, ktorí ste 

ma podporili a stotožnili ste sa s 

mojimi názormi, alebo ste mi po-

mohli akýmkoľvek spôsobom v 

mojej volebnej kampani, patrí veľ-

ké „ďakujem“. Získal som post po-

slanca MsZ, preto sa budem aj 

naďalej snažiť o podporovanie ak-

tivít pre zlepšenie života v našom 

meste, šírenie jeho dobrého mena 

doma i v zahraničí a jeho celkové 

napredovanie. Kedykoľvek budete 

potrebovať moju pomoc, radu, ale-

bo budete chcieť využiť moje skú-

senosti, budem Vám nápomocný.  

Ešte raz vám všetkým ďakujem.

S úctou JUDr. Dušan Lukačko

Peter Pellegrini 

a Miroslav Číž
v najvyšších funkciách 

Národnej rady SR

Dňa 25.11.2014 rozhodla NR SR o 

tom, že predsedom NR SR sa stal 

Peter Pellegrini a podpredsedom 

NR SR Miroslav Číž. Keďže ide o 

osobnosti, ktoré mali a stále majú 

veľmi dobrý vzťah k nášmu mestu 

dňa 26.11.2014 im poslala primá-

torka nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková blahoprajné listy, ktoré 

uverejňujeme v plnom znení. 

Redakcia ŠN

Vážený pán predseda Národnej 

rady SR, 

dovoľte mi, aby som Vám čo naj-

úprimnejšie v mene mojom i v 

mene mojich spoluobčanov zabla-

hopriala k tomu, že ste sa stali pred-

sedom nášho najvyššieho ústavo-

darného zhromaždenia. 

Prajem Vám, aby ste v druhej naj-

vyššej štátnickej funkcii dokázali 

múdro a rozvážne viesť náš najvyšší 

zákonodarný orgán k ďalšiemu roz-

voju a prosperite našej vlasti. Súčas-

ne mi dovoľte vysloviť presvedče-

nie, že aj v tejto vysokej štátnickej 

funkcii si zachováte Vašu doteraj-

šiu dôveru a priazeň voči nášmu a aj 

Vami obľúbenému mestu. 

V úcte

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Vážený pán podpredseda Národ-

nej rady SR, 

s mimoriadnym potešením som 

prijala nielen ja, ale aj mnohí moji 

spoluobčania správu o tom, že ste 

sa stali podpredsedom NR SR. Vaša 

doterajšia dlhoročná štátnická a 

politická činnosť mala blahodarný 

vplyv nielen na rozvoji Slovenska, 

ale Vaša dlhoročná zainteresova-

nosť na riešení mnohých rozvojo-

vých problémov nášho mesta i okre-

su je viac ako očividná. 

Pevne verím, že aspoň s takouto Va-

šou zainteresovanosťou môže naše 

mesto i okres počítať aj v budúcnos-

ti. Prajem Vám dobré zdravie, a čo 

najviac úspechov pri napĺňaní Va-

šich i našich cieľov a zámerov v pro-

spech ďalšieho rozvoja Slovenska i 

Vám obľúbeného nášho mesta. 

V trvalej úcte 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Pre všetky deti z Banskej Štiavnice
Mikuláš v Kultúrnom centre

sa v Kultúrnom dome uskutoční 
mikulášsky deň, počas ktorého sú 
pre deti pripravené tvorivé dielne, 

kultúrny program, hry a sladké 
prekvapenia za účasti Mikuláša.

Spoločne potom rozsvietime 
stromček na Námestí sv. Trojice.

v piatok 5.12.2014 o 16:00 hod.
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„Aj keď táto katedra má 

len dve desaťročia, stačilo to na to, aby 

sa zlatými písmenami zapísala do de-

jín vedy a školstva nielen v našom mes-

te, ale aj na Slovensku. Nadviazala mi-

moriadne razantne a úspešne na tie 

najslávnejšie tradície vedy a školstva 

v tomto našom svetoznámom historic-

kom meste.  Od roku 1605 tu bola po 

prvý raz v Európe organizovaná výu-

ka banských odborníkov. V roku 1735 

tu a v susedných Štiavnických Baniach 

začala svoju činnosť prvá banská ško-

la v Uhorsku,  ktorá pod vedením sve-

toznámeho vedca Samuela Mikovíniho 

bola bezkonkurenčne najvýznamnej-

šou školou svojho druhu v Európe. V 

roku 1762 v Banskej Štiavnici bola za-

ložená svetoznáma Banícka akadémia, 

v roku 1846 premenovaná na Banícku 

a lesnícku akadémiu,  ktorá nakoniec v 

rokoch 1904-1919 existovala pod ná-

zvom Vysoká škola banícka a lesníc-

ka. Po jej odsťahovaní z Banskej Štiav-

nice do Šoprone v Maďarsku v roku 

1919, na celé trištvrte storočia bolo 

naše mesto bez vysokej školy. Až pred 

20 rokmi po veľaročnom sústredenom 

úsilí hlavne Dr.h.c., prof. RNDr. László 

Miklósa, DrSc., vznikla Katedra UNE-

SCO pre ekologické vedomie a trvalo 

udržateľný rozvoj. Na Katedre pôsobi-

li významní vedci a odborníci, ktorých 

vedecká, odborná a pedagogická eru-

dovanosť výrazne rezonovala a stále 

rezonuje nielen v našom meste a v SR, 

ale aj v zahraničí. Z nich bezkonku-

renčne vynikal a stále vyniká Dr.h.c., 

prof. RNDr. László Miklós, DrSc., kto-

rý sa stal naozajstným dobrodením 

pre naše mesto. Zaslúžil sa nielen o 

vznik, rozvoj a vynikajúcu úroveň ka-

tedry,  ale aj o zapísanie historického 

mesta Banská Štiavnica a technických 

pamiatok v meste a okolí na Listinu 

svetového dedičstva UNESCO, vybu-

dovanie krajinno-ekologického centra 

a neskôr mohutný rozvoj banskoštiav-

nického pracoviska Slovenskej agentú-

ry životného prostredia, zriadenie Fa-

kulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity Zvolen v našom 

meste, predisponovanie Slovenského 

banského múzea pod priame riade-

nie Ministerstva životného prostredia 

SR, vybudovanie Banskoštiavnické-

ho geoparku, expozičné sprístupne-

nie dedičnej štôlne Glanzenberg, spo-

lupôsobil pri etablovaní sídla okresu v 

našom meste, Okresného úradu život-

ného prostredia a Úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, 

ale aj o odstránenie hrozby zastavenia 

prevádzky na železničnej trati Hron-

ská Dúbrava - Banská Štiavnica, ako 

aj podobnej hrozby odsťahovania už 

etablovaného Hlavného banského úra-

du z Banskej Štiavnice. 

Dovoľte mi, vážené dámy, vážení páni, 

aby som mu za to všetko aj na tomto 

mieste vyslovila to najvrelejšie a naj-

úprimnejšie poďakovanie. Dovoľte mi 

nakoniec, aby som Katedre UNESCO 

pre ekologické vedomie a trvalo udr-

žateľný rozvoj zapriala ďalší rozvoj, 

úspechy a ďalšie zviditeľňovanie nášho 

mesta v SR i v zahraničí, samozrej-

me dobré zdravie, pohodu a čo najviac 

úspechov všetkým niekdajším i súčas-

ným aktérom katedry“.

K tomuto poďakovaniu a blaho-

prianiu primátorky nášho mesta 

sa vrelo pripája aj 

Ján Novák a redakcia ŠN

NOVINKY

1.str.

Na záver zapália 

účastníci 1949 sviečok na pamiatku 

tých, ktorí pomáhali trať budovať, 

ale nedožili sa jej výročia. Poduja-

tie sa ukončí po 18:00 hod. nočnou 

jazdou historickým vlakom späť do 

Hronskej Dúbravy. Ďalšie informá-

cie nájdete na stránke www.ban-

skastiavnica.sk. 

Na podujatie pozývame!

Rastislav Marko

1.str.

Anketa 
Pripomenuli sme si 65.výročie do-

budovania Trate mládeže z Hron-

skej Dúbravy do Banskej Štiavni-

ce. 

Ako hodnotíte toto dielo s od-

stupom času? 

,,Trať mládeže napriek ideologickej 

záťaži nesporne pozitívne formovala 

povojnovú generáciu u nás. Na Štiav-

nici zanechala pečať pokroku, moder-

nizácie a rozvoja.“  Myron M.

,,Nostalgická spomienka na čas, keď 

ľuďom  na niečom  záležalo. Ťažká 

práca, ale aj radosť, elán, nadšenie, 

zábava, súťaživosť v práci, kultúre, 

športe a krásne študentské lásky.“

Július P.

,,Trať mládeže? O tom počujem prvý 

raz...“   Terka N.

,,Skláňam sa pred budovateľmi...teraz 

sa to politizuje, ale vtedy tí mladí tam 

išli spontánne a odviedli kus roboty...

keď berieme do úvahy kedy TM stava-

li, tak vtedy u nás ešte socializmus ne-

bol, ako sa to dnes rado interpretuje 

ako ,,socialistická“ stavba“.       Ján S.

,, Ja som veľmi rada , že takéto die-

lo vzniklo, nakoľko som v mojich štu-

dentských časoch využívala hlavne 

vlakové spojenie zo Zvolena cez Dúb-

ravu do Štiavnice.“  Gabika B. 

,,Moji rodičia sa tam zoznámili. Vlast-

ne tam bola splodená skoro jedna celá 

generácia. Je to krásna trať. Len ne-

treba zabúdať, že mládež ju dokončila 

už začatú...“  Anton P.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Štiavnica si v sobotu pripomenie výročie 
Trate mládeže

OZ Štokovec, priestor pre 

kultúru realizuje v objekte 

vlakovej stanice projekt 

Banská St a nica Contemporary 

Kontinuálne.

Štatistika za minulý rok hovorí o 43 

samostatných akciách.

Štatistiku za rok 2014 ešte nemáme 

uzavretú.

Tento rok spomeniem množstvo re-

zidencii profesionálnych umelcov, 

výstavy, ktoré skrášľujú stanicu, sé-

riu OPEN Station, kedy napríklad 

sme v rámci jednej soboty realizo-

vali sieťotlačovú dielňu pre obyva-

teľov a návštevníkov mesta. Náš 

rezident, grafi cký dizajnér Marek 

Chmiel vytvoril počas mesačného 

pobytu na Banskej St a nici 3 origi-

nálne, nové fonty inšpirované pria-

mo Štiavnicou a to jej slovenskou, 

maďarskou a nemeckou vrstvou.

Jeden zo štiavnických fontov je na-

príklad použitý pre vizuálnu komu-

nikáciu divadelnej hry BÁL, ktorý 

bude mať o dva týždne premiéru v 

Slovenskom národnom divadle v 

Bratislave.

Okrem našich aktivít sa samozrej-

me staráme o čistotu v staničnej 

hale a okolí.

Minulý týždeň napríklad 8 študen-

tov z FaVU Brno v rámci worksho-

pu PRÁCA vyčistilo parčík pred sta-

nicou a to šetrným spôsobom. Tiež 

sme vysadili v týchto priestoroch 

ruže a cibuľoviny, ktoré na jar roz-

kvitnú. To všetko v koordinácii so 

správcom budovy.

Aktuálne je u nás na umeleckom 

pobyte Katarína Hrušková, ktorá v 

lete ukončila prestížnu Royal Aca-

demy of Art v Londýne a maďar-

ský fotograf Peter Puklus. V mesiaci 

november privítame švajčiarskeho 

umelca, tiež vysielame slovenské-

ho maliara Dominka Hlinku po 

stopách Edmunda Gwerka, ktorý 

maľoval 5 rokov na Sitne. Je toho 

skutočne veľa.

Okrem projektov tu v Banskej Štiav-

nici, organizuje naše o.z. aj zahra-

ničné projekty.

V mesiaci november sme vyslali 

dvoch slovenských umelcov Miru 

Gáberovú a Petra Berényiho na me-

sačnú rezidenciu do švajčiarskeho 

Bernu a v New Yoorku štarujeme 

rezidenciu v Brooklyn Langer Re-

sidency, kde vysielame tiež sloven-

ského umelca.

Tesne pred Vianocami vydávame 

sériu knižných výstupov a čaká nás 

prezentácia Banskej Štiavnice a na-

šich aktivít v Londýne (Red Gallery) 

a v Bratislave.

To sú len odrobinky z programu, 

ktorý v roku 2014 zaplnil nielen 

staničný priestor, ale aj okolie.

Veľmi radi by sme v tejto činnosti 

pokračovali aj v budúcnosti, keďže 

odozva na naše aktivity je viac ako 

pozitívna.

Zuzana Bodnarová

Aktivity OZ Štokovec na železničnej stanici 

Katedra UNESCO a Banská Štiavnica
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Mimoriadny a splnomocnený 

veľvyslanec SR vo Francúzsku 

František Lipka, ako stály 

delegát SR pri UNESCO v Paríži, 

a Federico Mayor, generálny 

riaditeľ UNESCO, 25.11.1994 

podpísali  zmluvu medzi 

UNESCO a Technickou univer-

zitou vo Zvolene o vytvorení 

Katedry UNESCO pre trvalo-

udržateľný rozvoj a ekologické 

vedomie pri Fakulte ekológie  

v Banskej Štiavnici.

Týmto aktom sa do mesta - 75 ro-

kov po odsťahovaní Banskej Akadé-

mie v roku 1919 do Šopronu – zno-

vu vrátila vysokoškolská inštitúcia 

so sídlom v Banskej Štiavnici. V 

týchto dňoch si teda pripomíname 

20 rokov jej činnosti. Samozrejme, 

tento akt nebol náhodný, ani izo-

lovaný, bol to proces. Možno bude 

zaujímavé pripomenúť si, čo tomu 

predchádzalo.

Od polovice 80-ych rokov minulé-

ho storočia sa skupina zanietencov, 

ktorí sa grupovali okolo vysunutého 

pracoviska Ústavu experimentálnej 

biológie a ekológie SAV v Banskej 

Štiavnici, na čele s Ing. P. Múdrym, 

CSc., výdatne podporovaní domáci-

mi nadšencami, najmä PhDr. RNDr. 

Jánom Novákom, pokúšali o návrat 

vysokoškolskej výučby do mesta. 

Pod patronátom SVTŠ – Chemic-

kej fakulty sme v rokoch 1987 – 

1989 rozbehli postgraduálne štú-

dium Ekologizácia hospodárenia v 

krajine a pod tým istým názvom aj 

pomaturitné štúdium, ktoré pre-

biehalo na SLTŠ. Hlavným organi-

zátorom týchto štúdií bol Ing. Múd-

ry, CSc., vyučovali významní vedci, 

napr. prof. Ivanička, prof. Buček, 

prof. Hilbert, prof. Bedrna, RNDr. 

Izakovičová, RNDr. Hrnčiarová a 

ďalší, samozrejme aj Ing. Múdry, 

Dr. Novák, ako aj ja. Mali sme plány 

tieto štúdiá rozvíjať až do založenia 

stáleho pracoviska v Štiavnici. 

Prišiel ale november 1989, tým aj 

nová éra, zmenené podmienky. Sa-

mozrejme, myšlienky sme sa ne-

vzdali, ba práve naopak,  zintenzív-

nili sme naše úsilie. Je nevyhnutné 

v tejto súvislosti spomenúť založe-

nie strany Trend Tretieho Tisícročia 

(TTT) už pár týždňov po nežnej re-

volúcii,  a to práve v Banskej Štiav-

nici, ako jedinej strany so sídlom 

mimo Bratislavy. Jej predsedom bol 

P. Múdry. Za hlavný cieľ strany sme 

postavili ekologizáciu spoločenské-

ho rozvoja, pričom veda a vzdelá-

vanie boli rozhodujúce prvky tejto 

politiky. Hneď v prvom období po-

litiky „národného porozumenia“ sme 

mali razantný nástup – predsedom 

výboru SNR pre životné prostredie 

sa stal člen TTT,  Štiavničan RNDr. 

Dalibor Maďar, čím sme začali bu-

dovať cestičky vzdelávania do Štiav-

nice už aj v nových podmienkach. 

Do prvých slobodných volieb v júni 

1990 sme išli v päťkoalícii na čele 

s VPN, ktorá voľby vyhrala a TTT 

bolo vyzvané nominovať námest-

níka ministra životného prostre-

dia, ktorým som sa stal ja. Napriek 

tomu, že to bola v tej dobe obrov-

ská výzva a pre nás dovtedy nezná-

ma široká agenda, veľkú časť ener-

gie sme venovali naďalej školstvu 

a vede v Banskej Štiavnici. V Štiav-

nici sme založili Krajinno-ekologic-

ké centrum, ako odbornú agentú-

ru Slovenskej komisie pre životné 

prostredie (vtedajšieho minister-

stva), ktorá je právnym aj vecným 

predchodcom dnešnej Slovenskej 

agentúry pre životné prostredie. 

Centrum ihneď začalo so vzdelá-

vaním, organizovalo školenia pre 

pracovníkov rezortu životného 

prostredia s názvom „Ekologické mi-

nimum“, ktoré mali prakticky základ 

v prednovembrových postgarduál-

kach. Rozvíjali sme aj ďalšie vzde-

lávacie programy, napr. v tom čase 

originálny a ešte takmer neznámy 

program Geografi ckých informač-

ných systémov GIS, na Centrálke 

bolo vybudované laboratórium GIS 

na primeranej technickej úrovni, na 

prelome augusta a septembra 1992 

prebehol aj prvý – žiaľ aj posledný - 

kurz GIS. Zároveň sme pracovali na 

projekte samostatnej vysokej školy 

pod názvom Ekologická Akadémia, 

a to  na vzor britských „college“, so 

zapojením stredných škôl aj ostat-

ných inštitúcií v meste. V rokoch  

1990 – 1992 bolo v meste veľmi sil-

né odborné zázemie takýchto inšti-

túcií: založila sa výučba krajinnej 

ekológie na SLTŠ, výučba životné-

ho prostredia na SPŠCh, aj na SPŠB. 

Vedu, výskum a projekciu rozvíja-

li Kabinet aplikovanej a evolučnej 

krajinnej ekológie ÚEBE SAV, Eko-

trust, Ekologický projekčný ateliér, 

neskôr z Geofyziky, š.p. sa trans-

formujúci ESPRIT, s.r.o. projekt, 

programy životného prostredia roz-

víjalo Krajinno-ekologické centrum 

SKŽP. Spolu to tvorilo viac ako 70 

odborníkov v životnom prostredí. 

Tento potenciál bol posilňovaný aj 

CHKO Štiavnické vrchy, Sloven-

ským banským múzeom, ako aj Ob-

vodným úradom životného prostre-

dia. 

Veľmi dôležitou okolnosťou pre ďal-

ší vývoj bolo, že v r. 1990 – 1992 

som bol aj predsedom Českosloven-

skej komisie pre Svetové kultúrne a 

prírodné dedičstvo UNESCO. A ako 

inak, hneď v prvej sade návrhov za 

Československo išiel ako prvý aj ná-

vrh na Banskú Štiavnicu. Tento ná-

vrh som podal na operatívnu pora-

du ministra ŽP v júni 1991, vláda 

SR ho prijala uznesením č. 439 z 

13.8.1991. Následne bol návrh po-

daný na Výbor pre Svetové dedič-

stvo UNESCO, ktorý ho prerokoval 

10. 7. 1992. Na tom zasadnutí som 

sa zúčastnil a samozrejme som sil-

no loboval. Projekt bol prakticky 

aj prijatý, ale boli tam určité nedo-

statky, ktoré bolo treba dopracovať 

(preto ku zápisu došlo až v decem-

bri 1993). Zápis na listinu Sveto-

vého dedičstva však vyžadoval aj 

nové povinnosti: dobrý manaž-

ment, udržanie života a nové ak-

tivity. A to bol ten moment, ktorý 

podnietil myšlienku založenia Ka-

tedry UNESCO so sídlom v Banskej 

Štiavnici, a to  v rámci celosvetové-

ho programu UNITWIN/UNESCO-

Chair. Ešte počas toho istého po-

bytu v Paríži v júli 1992 som začal 

rokovania o tejto možnosti na prí-

slušnom oddelení UNESCO. V tom 

čase to bol len druhý takýto návrh 

v rámci Československa, prvou bola 

Katedra UNESCO pre ľudské prá-

va – vtedy to bola vrcholná téma – 

prof. Kusého na Filozofi ckej fakulte 

UK v Bratislave. Po poldruharočnej 

práci, spracovaní projektu a vypra-

covaní stratégie činnosti, v novem-

bri 1994 došlo k podpísaniu zmluvy 

o založení Katedry. 

Treba spomenúť, že toto všetko ne-

šlo tak hladko, v meste sa objavi-

li aj v tom čase  protiprúdy, určitá 

ješitnosť, ako aj aktivity smerujúce 

k založeniu iných školských štruk-

túr. Toto trieštenie úsilia bolo určite 

kontraproduktívne. Po septembri 

1992 sa aj dostavil v týchto aktivi-

tách výrazný útlm. Zrušilo sa Kra-

jinno-ekologické centrum a presťa-

hovalo do Banskej Bystrice, na jeho 

základoch sa v Bystrici vybudova-

la SAŽP. Zrušil sa aj projekt a labo-

ratórium GIS, technické zariadenie 

a počítače sa tak isto presťahovali 

do Banskej Bystrice, aj za asisten-

cie Štiavničanov. Postupne sa ru-

šila pobočka SAV, odsťahovala sa 

do Zvolena, taktiež aj za asistencie 

Štiavničanov. Odchodom tohto od-

borného zázemia postupne upadali 

aj ekologické fi rmy. Zanikla aj kon-

cepcia Ekologickej Akadémie, pre-

dovšetkým pre práve v tom čase sa 

rýchlo meniacu legislatívu, ale aj 

kvôli neprajnej atmosfére voči sku-

pine ľudí, ktorá v tomto smere pra-

covala.

Našťastie, projekt katedry UNE-

SCO bol už v Paríži, už sa nedal za-

staviť. Katedru ale bolo treba ukot-

viť na existujúcu vysokú školu. Ako 

najvhodnejšia možnosť sa núkala 

Fakulta ekológie TU Zvolene, kto-

rá bola založená nedávno predtým, 

v roku 1991, už aj vtedy s úmyslom 

prejsť v blízkej budúcnosti  do Ban-

skej Štiavnice. Založenie Katedry 

UNESCO znamenalo vlastne vybu-

dovanie „predmostia“ fakulty v Ban-

skej Štiavnici. 

O založení a prvom období činnosti 

katedry UNESCO oboznámime či-

tateľov v ďalšom čísle.

Dr.h.c. Prof. RNDr. 

László Miklós, DrSc., 

vedúci Katedry

Katedra UNESCO v Banskej Štiavnici 20 ročná
Čo jej predchádzalo
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Zima sa nezadržateľne blíži 

a jeseň už ukazuje svoju 

chladnejšiu tvár. 

Čoraz častejšie ľudia kúria v sporá-

koch, kotloch a krboch rodinných 

domov. Pre kvalitu ovzdušia, ktoré 

všetci dýchame, však nie je jedno, 

čo do pecí prikladáme. Kúriť by sa 

malo len suchým drevom, prípadne 

peletami či briketami. Hoci papier 

je pri zakladaní ohňa dobrým po-

mocníkom, netreba spaľovať všetok 

odpadový papier, čo nám príde pod 

ruku, ale len toľko, čo je nevyhnut-

né pre rozkurovanie. Zvyšný papier 

patrí do triedeného zberu. Samo-

zrejme iné horľavé odpady ako plas-

ty, guma, drevotrieskové dosky z 

nábytku alebo dokonca staré topán-

ky do pece vôbec nepatria. 

Ak spaľujeme odpady v domácich 

peciach, horia pri nízkej teplote a 

nedostatočnom prísunu vzduchu. 

Vzniká veľké množstvo veľmi je-

dovatých látok ako napr. oxid uhoľ-

natý, dioxíny, furány, fosgén, mo-

noméry plastov, benzpyrén a iné 

uhľovodíky, prachové častice. Taký-

to chemický koktejl potom počas je-

senných a zimných inverzií dýcha-

me. Toxický prach sadá na záhrady, 

mnohé chemické látky ako dioxíny 

a furány, okrem toho, že sú veľmi je-

dovaté, dlho ostávajú v pôde. Stred-

ne veľká obec, v ktorej ľudia doma 

spaľujú odpady vyprodukuje viac 

dioxínov ako riadená veľká spaľov-

ňa komunálneho odpadu vybavená 

čistením spalín.

Spaľovanie odpadov zanáša pec a 

komín a je ich potom nutné častej-

šie čistiť, ak má byť vykurovacia sú-

stava bezpečná a účinná. Dechtový 

povlak na teplovodnom výmení-

ku kotla znižuje účinnosť kúrenia a 

decht v komíne zasa zvyšuje riziko 

vznietenia komína, čo môže viesť k 

požiaru celého domu.

Ak kúrime čistým (chemicky neo-

šetreným) drevom, popol je výbor-

nou prísadou do kompostu a ne-

treba ho ukladať do komunálneho 

odpadu. Taktiež aj zhrabané lístie 

nespaľujme, ale ho radšej skompos-

tujme. Ako správne kompostovať a 

ešte aj ušetriť sa dočítate na odpa-

dy.banskastiavnica.sk.

Treba ešte podotknúť, že domáce 

spaľovanie odpadov je v rozpore s 

VZN mesta o nakladaní s komunál-

nymi odpadmi, so zákonom o odpa-

doch a s občianskym zákonníkom 

(obťažovanie spoluobčanov nebez-

pečným dymom).

Takže nespaľujme odpady, ale 

umiestňujme ich tam, kde skutoč-

ne patria – do farebných kontajne-

rov, či vriec na triedený zber, resp., 

do zmesového odpadu. Odpady ako 

starý nábytok, okná, drevotries-

kové dosky a iné drevo, pneumati-

ky, farby, riedidlá, oleje, vytriedené 

zložky odpadu a aj zmesový komu-

nálny odpad môžu občania mes-

ta bezplatne odovzdať na zbernom 

dvore. Zberný dvor sa ešte stále na-

chádza na ul. E. M. Šoltésovej 1, pri 

železničnej stanici. 

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Nespaľujme odpady doma 
Trieďme a kompostujme

V nedeľu 16. novembra 2014 

sa v Kremnici  uskutočnila v 

poradí už trinásta prezentácia 

knihy Život, viera, umenie 

autorky PaedDr. Slavomíry 

Očenášovej-Štrbovej, PhD. 

Po Banskej Bystrici, Bratislave, Vr-

bovciach, Prahe, Liptovskom Mi-

kuláši, Modre, Hornom Smokov-

ci, Nitre, Dobrej Nive, Martine, sa 

aj Evanjelický a.v. kostol v Krem-

nici zaplnil takmer do posledného 

miesta, aby tak v úcte a plnej váž-

nosti zazneli  myšlienky veľkých 

osobností našej slovenskej kultúry, 

zachytené v úprimných rozhovo-

roch s autorkou.

Svoj hlas im vďačne prepožiča-

li kremnický pán farár Jozef Pacek 

a naši banskoštiavnickí interpreti 

Mária Petrová, Janka Bernáthová a  

Pavol Brnčo. Chrámový organ maj-

strovsky rozozvučal Róbert Zacha-

rovský. Pán farár Jozef Pacek s úctou  

predstavil autorku, literárnu histo-

ričku Slavomíru Očenášovú-Štrbo-

vú a známeho výtvarného umelca 

Milana Stana, ktorý v priestoroch 

kostola usporiadal vernisáž obra-

zov, na ktorých verne zachytil krásu 

a jedinečnosť slovenských kostolov, 

i skromných dreveničiek.

Nezabudnuteľný nedeľný podvečer 

prežiarený vznešenými myšlienka-

mi, nádhernou hudbou a obrazmi, 

osobným zanietením účinkujúcich, 

členov Autorského klubu v Banskej 

Štiavnici, vrúcnou pohostinnosťou 

a srdečnosťou velebného brata fará-

ra a členov ECAV v Kremnici. A to 

všetko vďaka knihe, ktorá napĺňa 

chrámy a srdcia ľudí nesmrteľným 

odkazom krásy, múdrosti a poko-

ry veľkých osobností, ktoré sa vždy 

hrdo hlásili k svojmu Slovensku a 

svojej viere. 

Janka Bernáthová

Kniha, ktorá napĺňa chrámy a srdcia ľudí

Banskoštiavnickí interpreti  foto Archív autora

Kam v BŠ 
a okolí?

27.11. Dielnička v Kammerhofe.

Košíky z pedigu, od 2 €. Kammer-

hof, 14:00-16:00.

28.11. Vernisáž výstavy: Podze-

mie Spiša a opálové bane vo foto-

grafi ách Miloša Greisela. Výstava 

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.

28.11. Predvianočný saxofonový 

koncert. Trotuar Cafe, vstup 2 €, 

20:00.

28.11. Pražovňa: Mix Music Par-

ty, DJ Josho - Co a DJ Lukasss.

29.11. Krajšie Vianoce vďaka 

Zóne bez peňazí ! Darujte veci, 

ktoré nepotrebujete a vymeňte ich 

za také, čo sa vám páčia. Archanjel 

Caff e Bar, od 11:00.

29.11. Výročie 65. rokov Tra-

te mládeže. Koncert Chanson 

Friends, premietanie fi lmu Oce-

ľová cesta, fotoateliér, jazda histo-

rickým vlakom. Železničná stani-

ca, 14:00

29.11. Koncert: Cool Band Trio. 

Trotuar Cafe, vstup 2 €, 20:00.

29.11. Hoff mannov návrat. M. 

Szatmary/stand up comedy, 

Pressburger Klezmer Band, špe-

ciality židovskej kuchyne. Rezer-

vácie 0919 601 149. Cosmopoli-

tan bowling, 19:00.  

30.11. Ľadové medvede. Štiavnic-

ké Bane.

2.12. Dielnička v Kammerhofe. 

Ozdôbky zo slamy a šúpolia. Kam-

merhof, vstup 1 €, 14:00-16:00. 

2.-5.12. Kammerhof pre deti! 

Rozprávka o baníkovi Jožkovi a 

sv. Barbore. Min. 7 detí, info: p. 

Marková 045 694 94 18.

4.12. Vernisáž výstavy: /Ne/za-

budnutí aušusníci. Výstava po-

trvá do 31.7.2015. Starý zámok, 

16:00.

4.12. Mikulášske popoludnie v 

Divnej pani. Čertík Bertík, Mi-

kuláš, punč z lesného ovocia, 

diskotéka. Detičky prihláste na 

045/6790945. 

5.12. Divadlo: Audience. Legen-

dárna hra Václava Havla. Divadlo 

Pivovaru ERB, 19:00.

6.12. Koncert: Jednofázové kva-

senie. Vinocentrum, 19:00.

6.12. Mikuláš a Vianočné trhy. 

Štiavnické Bane. 

6.12. Mikulášska párty. Live kon-

cert. Trotuar Café, 20:00. 

Región Banská Štiavnica
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zdravá 
životospráva

2. Čo vlastne znamená správna 

životospráva?

Seriál Štiavnických novín o zdra-

vej životospráve

Zdravá strava musí telu zabezpečiť 

optimálny príjem energie, teda by 

sme mali prijímať len také množ-

stvo potravy, ktoré je potrebné na 

udržanie normálnej hmotnosti 

(príjem = výdaj). Príjem energie je 

regulovaný a riadený vekom, po-

hlavím, pracovnou aktivitou, ak-

tuálnou hmotnosťou tela a zdra-

votným stavom. Veľmi dôležité je 

správne zastúpenie základných ži-

vín, teda bielkovín, tukov a cukrov 

v potrave. 

Nastavenie správneho príjmu po-

travy je veľmi individuálne. Neve-

rili by ste, aké je jednoduché uro-

biť prvé kroky, a to bez výrazného 

obmedzovania. Šikovný odborník 

dokáže urobiť vo vašom jedálnič-

ku také zmeny, ktoré veľmi po-

môžu vášmu telu bez toho, aby ste 

hladovali, alebo sa išli zblázniť z 

chute na sladké. 

Každý z nás má svoje skúsenosti. 

Každý z nás má svoj vlastný prí-

beh. Život nám neustále kompli-

kujú menšie či väčšie zdravotné 

problémy a ťažkosti. Trápia nás 

opakované chrípky a prechladnu-

tia, alergie a oslabená imunita, zlé 

trávenie a bolesti žalúdka. Kom-

plikuje nám život zlá nálada, ne-

spavosť a nechuť do života? Aj toto 

môžeme ovplyvniť stravou. Vede-

li ste napríklad, že o vitamíne B1 - 

tiamíne sa hovorí, že je zodpoved-

ný za dobrú náladu? Zaraďuje sa 

medzi takzvané psychovitamíny. 

Jeho dobrými zdrojmi sú zemia-

ky, bravčové mäso, avokádo, pe-

čeň, fazuľa, hnedá ryža, semienka 

a pšeničné klíčky. Keďže je tiamín 

rozpustný vo vode, stráca sa ho 

pri varení zeleniny takmer polo-

vica. Výnimkou sú zemiaky, ktoré 

ak varíte ošúpané, stratia štvrtinu 

množstva tiamínu, neošúpané ani 

desatinu. 

Ak chcete zmeniť svoj životný štýl 

a pomôcť tým sebe aj blízkym, 

rada vám pomôžem. Ak nechcete 

čakať na ďalší príspevok zo série 

článkov o zdravej výžive, pokoj-

ne sa mi ozvite na telefónnom čís-

le 0905 615 538  alebo e-mailovej 

adrese: info@bonanutricia.sk.

Iveta Zimmermannová

Výživový poradca

Revolúcia bez konca, taký bol 

názov spomienkovej slávnosti 

25. výročia Nežnej revolúcie 

v Bratislave, ktorá mala dve 

časti. Dennú, uskutočnenú 

v Umeleckej besede SFVU a 

večernú, v historickej budove 

Slovenského národného 

divadla. 

Kým v dennej pracovnej časti no-

vembroví „revolucionári“ z celého 

Slovenska besedovali s priamymi 

aktérmi bývalej VPN (Tatár, Gál, 

Huba, Ondruš, Cigánová a ďalší) 

najmä o témach čo nám revolúcia 

priniesla, či máme to, čo sme chce-

li, či sme sklamaní, došli sme k spo-

ločnému záveru, že cesta je síce tŕ-

nistá, ale raz budeme isto ďalej. 

Postoj všetkých zúčastnených bol v 

tejto otázke jasný a pevný. Nie sme 

ochotní robiť kroky späť, ani ľuto-

vať, že pred štvrťstoročím sme vy-

kročili smerom do nedokonalého, 

no slobodného života.

Večerné stretnutie pod záštitou 

prezidenta SR malo výsostne sláv-

nostný ráz. Vidieť pokope šiestich 

prezidentov nie je každodenná uda-

losť, aj keď historická budova SND 

si iste pamätá mnohé významné 

osobnosti. Pozvanie prezidenta SR 

A. Kisku prijali  nemecký prezident 

Joachim Gauck, poľský prezident 

Bronislaw Komorowski, maďarský 

prezident János Áder, ukrajinský 

prezident Petro Porošenko a český 

prezident Miloš Zeman. 

Keď Milka Vášáryová uviedla pre-

zidenta Andreja Kisku, hľadisko 

plné účastníkov slávnosti z radov 

zástupcov domácej politickej (Ban-

skú Štiavnicu reprezentoval posla-

nec Ľudo Kaník), kultúrnej aj ob-

čianskej sféry (ku ktorej patrila aj 

autorka tohto príspevku) vyjad-

rili svoje pocity frenetickým po-

tleskom. Nepreženiem, keď pri-

znám, že mnohým z nás nabehli 

zimomriavky. Po prvých prednese-

ných vetách bolo jasné, že ide o mi-

moriadny štátnický prejav. Prejav 

bez fráz a zbytočného klišé. Prezi-

dent zároveň vyzval verejnosť, aby 

sa pre sklamanie z aktuálneho vý-

voja nevzdávala ideálov novembra. 

„Ak sa vzdáme nádeje a ideálov, náš ži-

vot stráca zmysel. A rovnako, keď nás 

opúšťa pocit šťastia zo získanej slobo-

dy, ako sme ho zažívali pred 25 rokmi 

na námestiach, tak nebudeme šťast-

nejší, keby sme sa našej slobody vzda-

li,“ povedal. Pripomenul nám, akú 

moc a akú silu majú hodnoty, o kto-

ré vtedy išlo: sloboda, pravda, ná-

dej, dôstojnosť, spravodlivosť, sluš-

nosť. A akú majú tie hodnoty moc 

a silu, ak ľudia nájdu vieru v seba, 

ak sa za ne postavia, hoci nemôžu 

vedieť, ako dopadnú dejiny. Odká-

zal tlmočiť svoje pozdravy všetkým 

občanom našej vlasti, čo v našom 

meste týmto aj ja rada robím.  

Po skončení slávnostného stretnu-

tia všetci prezidenti vyšli k pamät-

níku na neďaleké Námestie Euge-

na Suchoňa, kde zapálili sviečky pri 

príležitosti pripomenutia si svieč-

kovej demonštrácie z 25. marca 

1988.

Bolo chladno a sychravo, pršal 

drobný dážď, no kdesi vnútri hriala 

nádej, že svet bude lepší, ak to sami 

budeme chcieť.

Oľga Kuchtová

Revolúcia bez konca

Dátum v kalendári každému 

z nás začína čoraz častejšie 

pripomínať, že príchod 

najkrajších sviatkov v roku sa 

už nezadržateľne blíži.  

Čaká nás advent, obdobie roka, kto-

ré bolo v minulosti symbolom po-

koja, súdržnosti, lásky a radosti. V 

dnešnej dobe však tento predvia-

nočný čas akoby strácal svoj pra-

vý význam.  Pokoj sa stráca v chao-

se preplnených nákupných centier. 

Častokrát  sme napätí kvôli práci, 

predvianočným nákupom a v snahe 

všetko stihnúť mnohokrát zabúda-

me na skutočné posolstvo Vianoc.                                                                                                                                          

Tento fakt si veľmi dobre uvedomu-

jú aj žiaci gymnázia Andreja Kmeťa, 

a tak sa už tretí rok  po sebe rozhod-

li zorganizovať vianočný school fair 

a to priamo v priestoroch gymnázia. 

Rovnako, ako po minulé roky,  tak aj 

tento rok sa všetci žiaci tešia na kaž-

dého, kto si popri všetkom tom zho-

ne nájde čas  a príde si vychutnať  

pravú atmosféru Vianoc spolu s nimi.                                                                                                                                            

Návštevníci budú mať možnosť po-

chutnať si so svojimi blízkymi na 

voňavej káve či  kapustnici, pre-

zrieť si predajné stánky študentov 

a vypočuť si živú hudbu . Súčasťou 

programu bude aj tombola s atrak-

tívnymi cenami, no a najmenší náv-

števníci sa môžu tešiť na detský kú-

tik, kde na nich bude čakať mnoho 

hier a zábavy. Hlavným cieľom ce-

lej akcie nie je len prezentácia ško-

ly, ale predovšetkým obohatenie 

kultúrneho života v našom meste v 

predvianočnom období. Neváhajte 

a príďte nás navštíviť. Tešíme sa na 

Vás 4.12. 2014 od  15:30 hod. 

Žiacka rada gymnázia A. Kmeťa

Miroslava Luptáková 

Vianočný School Fair 

Prezident Andrej Kiska pri prejave  foto O. Kuchtová 
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Pozvánka
Obchodné centrum Dužina Vás 

pozýva do novootvorených ob-

chodíkov a počas vianočných ad-

ventov bude mať otvorené aj cez 

víkendy.

Obchodné centrum

Ponuka
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

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

Výzva
Obec Ilija vyzýva na podanie po-

núk na odhŕňanie snehu v obci. 

Aj na dohodu. Bližšie info: 0948 

260 030. 

Milan Jokel, starosta obce Ilija

Poďakovanie
Chceli by sme vyjadriť čo najsr-

dečnejšie poďakovanie p. Pav-

lovi Mlynárikovi a jeho synovi 

Petrovi, za ochotu, spoľahlivosť 

a zabezpečenie dopravy členov 

Autorského klubu na kultúrne 

podujatie, ktoré sa konalo v nede-

ľu 16.novembra  v Kremnici. Ďa-

kujeme a prajeme im veľa šťast-

ných kilometrov. 

Autorský klub

“Ďakujem vám, že ste ma pozvali a že 

som mohol vidieť toľko krásy a lásky na 

jednom mieste...” - povedal nám pán 

inžinier Hohoš po zhliadnutí našej 

výstavy a myslím, že týmito slovami 

aj vystihol to najpodstatnejšie z celé-

ho nášho podujatia - 17. ročníka ce-

loslovenskej fotografi ckej súťaže so 

zahraničnou účasťou Najkrajšia do-

volenková fotografi a, do ktorej sa v 

roku 2014 zapojilo 29 autorov s 239 

fotografi ami.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov 

sa vyhodnotenie súťaže a vernisáž 

výstavy zo súťažných prác konali nie 

v Múzeu vo Svätom Antone, ale  vo 

výstavných priestoroch Kultúrneho 

centra KC) v Banskej Štiavnici. Pod-

ujatia sa zúčastnili autori fotografi í, 

niektorí členovia poroty, zástupcovia 

sponzorov, ale aj záujemcovia z ra-

dov širokej verejnosti.  Okrem hlav-

nej ceny bola v každej kategórii ude-

lená aj Cena nádeje, ktoré venoval a 

odovzdal pán Ondrej Binder. Po ne-

ľahkom rozhodovaní sa porota roz-

hodla oceniť týchto autorov:

Kategória Pamiatky UNESCO vo fo-

tografi i – Emília Kumpfová (Ban-

ská Štiavnica), cenu venovalo Mesto 

Bansá Štiavnica a primátorka mes-

ta Nadežda Babiaková, Cenu nádeje 

v tejto kategórii získal Frederik Mar-

havý (Suchá nad Parnou).  Kategó-

ria Príroda a krajina – hlavná cena 

Martin Purtz (Poprad), cenu veno-

vala fi rma Prospect, p. Ladislav Do-

letina, Cena nádeje – Blanka Miná-

riková (Malacky). V kategórii Múzeá 

– oživená minulosť prevzal hlavnú 

cenu Jozef Černák ( Smižany),  cenu 

venovalo Múzeum vo Svätom Anto-

ne, Cena nádeje  -  Mirka Chamrazo-

vá (Piešťany).

Kategória Dovolenka dýcha človeči-

nou – hlavná cena – Ľubica Korma-

ňáková (Nová Baňa), cenu venovala 

Cestovná agentúra jantárová cesta, 

Ing. Ján Roháč, Cena  nádeje – Vero-

nika Klimantová (Nová Baňa). Kate-

gória Môj najkrajší prázdninový záži-

tok (pre deti a mládež do 16 rokov) 

– Čestné uznanie – Pavel Budinský a 

Daniel Melicher (obaja zo ZUŠ Nová 

Baňa), Cena nádeje – ZUŠ Nová Baňa. 

Kategória Najkrajšia čiernobiela fo-

tografi a – hlavná cena – Martin Pur-

tz (Poprad), cenu venovala rodina La-

dzianska – Diela a dielka slovenských 

výtvarníkov, Cena nádeje – Martin 

Valach (Voznica). Kategória Podo-

by vody – hlavná cena – Marti Roško 

(Janova Lehota), cenu venovalo  vy-

davateľstvo AB ART press, Ing. Vla-

dimír Bárta, Cena nádeje - Jozef Štr-

ba (Levice).

Okrem toho boli udelené ceny (v 

rámci všetkých kategórií): Cena pri-

mátorky Mesta Banská Štiavnica za 

najkrajšiu fotografi u z banskoštiav-

nického regiónu. Túto cenu získal 

Ján Petrík (Banská Štiavnica), Cenu 

Obce Svätý Anton prevzal František 

Prefertus (Banská Štiavnica),. cenu 

venovala Obec Svätý Anton, staros-

ta obce p. J. Baranyai. Cenu Kaviar-

ne Divná pani získal Michal Číž (Ban-

ská Štiavnica), cenu venovali Diana a 

Ivan Celderovci, Cenu Galérie Ban-

skoštiavnický betlehem si odniesol. 

Radimír Siklienka (Topoľčianky). 

Cenu Vydavateľstva AB ART press 

za Najkrajšiu fotografi u zo sloven-

ských hôr získal Laco Beňo (Banská 

Štiavnica), cenu venoval Ing. Vladi-

mír Bárta a Cenu Pohronského osve-

tového strediska sme odovzdali opäť 

Františkovi Prefertusovi, dlhoroč-

nému účastníkovi a zakaždým aj ví-

ťazovi našej súťaže. Pre priaznivcov 

pekných fotografi í a osobitne foto-

grafi í pána Prefertusa máme dob-

rú správu – začiatkom roka 2014 

(koncom januára, začiatkom febru-

ára) pripravujeme po dohode s KC 

v Banskej Štiavnici jeho sólo výsta-

vu. A v priebehu roka, ak budú voľ-

né výstavné priestory, by sme radi 

vystavili aj fotografi e členov úspeš-

ného banskoštiavnického fotoklubu 

Blur. Všetkým oceneným ďakujeme 

za účasť v súťaži, víťazom blahože-

láme a Vás, vážení čitatelia, pozýva-

me na návštevu  výstavy, ktorá po-

trvá do konca roka 2014. Dovolím si 

ešte poďakovať KC v Banskej Štiavni-

ci za poskytnutie priestorov a pomoc 

pri príprave vernisáže, výtvarníčke 

POS v ZH Soni Beňovej (porota, dip-

lomy, pozvánky, inštalácia výstavy) 

spolu s pp. Evou Šimonovou a Stani-

slavom  Valúchom, pp. učiteľom  zo 

ZUŠ v BŠ za úvodný program,  garan-

tom jednotlivých  kategórií (mená 

viď vyššie) za pekné ceny pre víťazov 

ako aj ostatným sponzorom – Potra-

viny Ernek, Drogéria, kozmetika, pa-

pier – p. Voštiar,  Optika Celderová a 

p. Milan Augustín.  Ďakujem tiež čle-

nom poroty, osobitne p. Lubomíro-

vi Lužinovi za dlhoročnú (aj tohoroč-

nú) pomoc a fotodokumentáciu a p. 

Mariánovi Garaiovi (Život v Banskej 

Štiavnici). Za spoluorganizátorov sú-

ťaže (Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovisko Ban-

ská Štiavnica, Mesto Banská Štiavni-

ca a Múzeum vo Svätom Antone)  

Mária Petrová

Pozývame vás na krásnu výstavu
“Ďakujem vám, že ste ma pozvali a že

som mohol vidieť toľko krásy a lásky na

jednom mieste...” - povedal nám pán”

inžinier Hohoš po zhliadnutí našej

výstavy a myslím, že týmito slovami

aj vystihol to najpodstatnejšie z celé-

ho nášho podujatia - 17. ročníka ce-

loslovenskej fotografi ckej súťaže so

zahraničnou účasťou Najkrajšia do-

volenková fotografi a, do ktorej sa v

roku 2014 zapojilo 29 autorov s 239

fotografi ami.

Dňa 29. októbra 2014 si deti z 

Materskej školy sv. Františka 

Assiského v Banskej Štiavnici 

pripomenuli Mesiac úcty k 

starším.

Najprv deti vystúpili v Domove dô-

chodcov na Striebornej ulici, neskôr  

potešili programom svojich starých 

rodičov, ktorý pripravili s pani uči-

teľkami. Zarecitovali, zaspievali, za-

tancovali, vyobjímali, obdarovali ich 

vlastnoručne zhotovenými darmi 

a tým vyčarovali úsmev na ich tvá-

rach. Týmto im poďakovali za ich 

lásku, starostlivosť, obetavosť, kto-

rú  nosia v srdci. Všetkým sa vystú-

penie páčilo, začo boli deti odmene-

né potleskom. 

Kolektív MŠ 

sv. Františka Assiského

Františkove slniečka 
majú v úcte starších

Deti z MŠ sv. Františka Assiského  foto D. Bartková 

„Ja nie som od vás vyššia o hlavu, som 

od vás vyššia o dušu, drahá pani v ze-

lenom! Ťažšia o mozog v hlave a srd-

ce v hrudi, prepych, ktorého ste sa vy 

zriekli v mene ,,vyšších cieľov.“

Myšlienka Katky Romušikovej z 

knihy Všetko má svoj čas

myšlienka
dňa
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Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Nátierka 
s tuniakom
Potrebujeme:

Konzerva tuniaka vo vlastnej šťa-

ve, 1 jablko, 3 stonky stonkového 

zeleru,  polievková lyžica hrozie-

nok, 2-3 polievkové lyžice nízko-

tučnej majonézy, polievková lyži-

ca posekaných vlašských orechov, 

polievková lyžica nasekanej petrž-

lenovej vňate 

Postup:

Tuniaka sceďte a podeľte na men-

šie kúsky. Ošúpte jablko, postrú-

hajte na strúhadle na zeleninu s 

veľkými očkami alebo veľmi jem-

ne nakrájajte. Zelerové stonky na-

krájajte na tenké plátky. Hrozien-

ka sparte a opláchnite v studenej 

vode. Pripravené ingrediencie 

zmiešajte s majonézou, orechmi a 

petržlenovou vňaťou. 

Dobrú chuť!

Výstava /Ne/zabudnutí 

aušusníci odhaľuje tajomstvá 

zaujímavého fenoménu 

baníctva  - tradície aušusníkov. 

Aušusníci sú súčasťou baníckej kul-

túry od stredoveku podnes a za stá-

ročia existencie zažívali mnohé ob-

dobia premien. 

V starších dobách boli ukrytí za 

múrmi kostolov, kde osvetľovali li-

turgické obrady, ich zlatý vek pri-

šiel v novoveku, v období cisárskych  

návštev, kedy sa stali ikonami ba-

níctva. Z kostolov sa presunuli na 

námestia, stali sa súčasťou svet-

ských slávností, boli ich ozdobou vo 

svojich pôsobivých červeno–bielych 

uniformách. Pôvodne „kostolná“ 

tradícia prežila i socializmus a nový 

dych chytila na prahu 21. storočia, 

keď jej krásu objavili banícke spolky 

a aušusníci opäť reprezentujú ba-

nícky stav v kostoloch i v uliciach 

počas mestských slávností. 

Výstava prezentuje tradíciu aušus-

níkov prostredníctvom jedinečných 

exponátov v zbierke Slovenského 

banského múzea a upozorňuje i na 

pamiatky vo verejnom priestore – v 

intravilánoch banských obcí a miest 

v okolí Banskej Štiavnice (kosto-

loch, kaplnkách, na cintorínoch). 

Výstavný projekt v spolupráci so 

Slovenským banským múzeom au-

torsky pripravili za občianske zdru-

ženie Iniciatíva za živé mesto Mgr. 

Zuzana Denková a Ing. arch. Iveta 

Chovanová. Vernisáž sa uskutoč-

ní v Starom zámku v Banskej Štiav-

nici 4. decembra 2014 o 16. hodine 

a výstava bude verejnosti prístup-

ná do 31. júla 2015. Pripravený je 

i zaujímavý vzdelávací program 

pre školy (kontakt: Bc. I. Liďáková, 

045/6949472). 

Tešíme sa na všetkých milovníkov 

starých baníckych tradícií. 

Výstavu podporilo Ministerstvo 

kultúry SR a materiálne tiež staveb-

ná fi rma Ľubomír Pelachy LP – Stav-

mix, Stavivá-Garaj, s.r.o. v B. Štiav-

nici a Faba, s.r.o., Banská Štiavnica. 

Všetkým ďakujeme. 

Vernisáž: 4. decembra 2014 o 

16:00 hod.

Výstava otvorená v čase otváracích 

hodín Starého zámku, cez vianočné 

sviatky v nasledovné dni: 23. 12., 

od 25. 12. – do 28. 12. a 30. 12. 

-  31. 12. 2014. Viac informácií na 

www.muzeumbs.sk.

Zuzana Denková

/Ne/zabudnutí aušusníci 
Výstava v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici

Dňa 20.11.2014 sa uskutočnilo v 

konferenčnej miestnosti Sloven-

ského banského múzea  23. valné 

zhromaždenie Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spolku za 

účasti 47 členov. 

V správe o činnosti za rok 2014, 

ktorú predniesol jeho predseda Ing. 

Richard Kaňa, boli aj nasledovné in-

formácie. V priebehu roka spolok 

zorganizoval viacero spoločenských 

podujatí, 22. reprezentačný banícky 

ples v Hoteli Grand-Matej, 10. roč-

ník Náckova Štiavnica, 17. Náckov 

štiavnický pochod, viaceré šach-

tágy, medzi ktorými dominovali 

5. Rudnobanský – 3. Rozálčiansky 

šachtág, spojený s 14. Jozefovským 

stretnutím v Hodruši-Hámroch 

a slávnostný šachtág Salamander 

2014. Účastníkov potešila aj infor-

mácia o 2. vydaní publikácie „Den-

ník princa Leopolda z cesty do stredo-

slovenských banských miest roku 1764“ 

s podporou miest Banská Štiavni-

ca, Kremnica a Banská Bystrica. Po-

kračovalo sa aj v prácach na obno-

ve banských technických objektov, 

dokončilo sa sprístupnenie portá-

lu štôlne Šmintorín s osadením pa-

mätnej tabule a pokračovalo sa na 

opravách objektu Taviarne v bý-

valej Striebornej hute. V Hodruši-

Hámroch  sa ukončila oprava portá-

lu štôlne Birnabaum a pripravuje sa 

umiestnenie opraveného kríža pred 

ústie štôlne Brenner – Trojkráľová. 

Práce zabezpečovali  ELGEO-Tra-

ding, s.r.o. Pezinok a OZ KERLING.  

Pokračovalo sa aj v projekte „Glan-

zenberg – Staré mesto, obnova torzál-

nej architektúry 1. etapa“ s podporou 

Mesta B. Štiavnica, Úradu práce so-

ciálnych vecí a rodiny, Slovenského 

banského múzea, práce zabezpečo-

valo Občianske združenie Kruh B. 

Štiavnica. Potešila aj informácia o 

úspešnom pokračovaní dobývania 

zlato-strieborných rúd na Bani Ro-

zália, kde sa banské práce presúva-

jú aj do dobývacieho priestoru Ban-

ská Štiavnica VII, ako aj informácia 

o vyhotovení štúdie o prognózo-

vaných zdrojoch zlato-striebor-

ných rúd v južnej časti dobývacieho 

priestoru Banská Štiavnica. V tom-

to roku sa pokračuje aj v osadzovaní 

pamätných tabúľ významným de-

jateľom, tohto roku je to tabuľa vý-

znamnému banskému odborníkovi 

a pedagógovi, Ing. Samuelovi Pil-

tzovi (1888-1951). Na podujatí boli 

slávnostne uvedené aj nové insígnie 

baníckeho spolku (prekrížené kladi-

vo a želiezko), ktoré vyrobila Súk-

romná stredná umelecká škola v 

Hodruši-Hámroch z pozlátenej mo-

sadze. Počas podujatia bolo Ing. Do-

minikovi Kútnikovi odovzdané pri 

príležitosti jeho jubilea – 60 rokov 

života spolkové vyznamenanie „Za 

zásluhy“. Rokovanie pozdravila aj 

Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka mesta. Účastníci zvolili nový 

26 členný riadiaci výbor, ktorého 

novým členom sa stal Michal Špun-

ta a predsedu, ktorým sa opäť stal 

Ing. Kaňa. Následne sa uskutočnil 

slávnostný šachtág. Jeho hlavný-

mi funkcionármi boli Ing. Durbák 

– prezídium, Ing. Urbánek – adlát, 

Ing. Ferenc – kontrárium, M. Šesták 

– fuchsmajor, Ing. Karabelly – piv-

ný dispečer, Mgr. Kružlic – kantor 

s prispením spevokolu Štiavničan, 

ošliador držali Ľ. Kanik a Ing. Mich-

na. Do baníckeho stavu bol „skokom 

cez kožu“ prijatý prof. Ing. Ivan Ma-

kovíny, CSc. a čestný skok cez kožu 

absolvoval Bc. Richard Kaňa.

Za spoluprácu a podporu banícke-

ho spolku v tomto roku patrí oso-

bitné poďakovanie Mestu Banská 

Štiavnica, Slovenskému banské-

mu múzeu, Štátnemu ústredné-

mu banskému archívu, Hlavnému 

banskému úradu, SPŠ S. Mikovíni-

ho, organizáciám: Slovenská ban-

ská, s.r.o. Hodruša-Hámre, LN Tra-

de, s.r.o. Banská Štiavnica, ENGAS, 

s.r.o. Nitra, Combin Banská Štiav-

nica, s.r.o. B. Štiavnica, Rudné bane, 

š. p. B. Bystrica, ELGEO-Trading, 

SMZ, a.s. Jelšava, Bytová správa, 

s.r.o. B. Štiavnica, Slovenská baníc-

ka spoločnosť v B. Bystrici, Sloven-

ská banská komora, ako aj ďalším 

nemenovaným subjektom, ktoré 

akýmkoľvek spôsobom pomohli ba-

níckemu spolku.  

Milan Durbák

Výročné rokovanie baníckeho spolku
Dňa 20.11.2014 sa uskutočnilo v

konferenčnej miestnosti Sloven-

ského banského múzea  23. valné

zhromaždenie Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spolku za

účasti 47 členov.

Pozvánka
Slovenský Červený kríž v Ban-

skej Štiavnici Vás pozýva na od-

ber krvi , ktorý sa uskutoční dňa 

3.12.2014 od 7.00 hod. do 10.00 

hod. v nemocnici na rehabilitač-

nom oddelení v  Banskej Štiavnici. 

Spravte všetko pre to, aby ste krv 

prišli darovať, a tak pomohli tým, 

čo sú na vašu tekutinu odkázaní. 

Prineste si občiansky preukaz, po-

istenecký preukaz, je to potrebné 

pri registrácii darcu krvi. Dobre sa 

zavodnite, nejedzte nič mastné, 

nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 

pred odberom krvi.

Ak tak spravíte, vopred Vám ďa-

kujeme.

Organizátori odberu 

čriepok
„Aj niektoré patentované vynálezy 

môžu byť potentované.“

Ján Petrík
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Piatok 28.11. o 18:30 hod.Piatok 28.11. o 18:30 hod.

RozprÁvkÁrRozprÁvkÁr

Premiéra, Romantická komédia, Premiéra, Romantická komédia, 90 90 
min., 2014, Vstupné: 4 €. Príbeh min., 2014, Vstupné: 4 €. Príbeh 
muža medzi dvoma ženami, príbeh o muža medzi dvoma ženami, príbeh o 
vášni, túžbe, podvode, klamstve a več-vášni, túžbe, podvode, klamstve a več-
nom odpustení. V hlavných úlohách nom odpustení. V hlavných úlohách 
Jiří Macháček, Eva Herzigová a Aňa Jiří Macháček, Eva Herzigová a Aňa 
Geislerová.Geislerová.

Sobota 29.11. o 16:00 hod.Sobota 29.11. o 16:00 hod.
Nedeľa 30.11. o 16:00 hod.Nedeľa 30.11. o 16:00 hod.

TUčNiAkY z TUčNiAkY z 

MAdAgAskArUMAdAgAskArU

Premiéra, Animovaný, rodinný, ko-
média, 95 min., 2014, Vstupné: 4 €. dia, 95 min., 2014, Vstupné: 4 €. 
V Tučniakoch z Madagascaru odha-
líte tajomstvá tých najzábavnejších a 
najutajenejších vtákov v celej špión-
skej sieti. Kapitán, Kowalski, Rico a 
Pešiak musia spojiť svoje sily so špi-
ónskou organizáciou Severák, ktorú 
vedie Tajný agent (mohli by sme vám 
prezradiť jeho meno, ale potom by sme 
vás museli... veď viete), aby zabránili 
zloduchovi Dr. Oktavianovi Soľankovi 
ovládnuť svet.

Sobota 29.11. o 18:30 hod.Sobota 29.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 4.12. o 18:30 hod.Štvrtok 4.12. o 18:30 hod.

ŠéfoviA NA zAbiTie 2ŠéfoviA NA zAbiTie 2

Premiéra, Komédia, 108 min., 2014, Premiéra, Komédia, 108 min., 2014, 
MP 12, Vstupné: 4 €. Když už Nick, MP 12, Vstupné: 4 €. Když už Nick, 
Dale a Kurt mají až po krk toho, aby Dale a Kurt mají až po krk toho, aby 
se věčně zodpovídali svým nadříze-se věčně zodpovídali svým nadříze-
ným, rozhodnou se začít podnikat na ným, rozhodnou se začít podnikat na 
vlastní pěst a být vlastními šéfy. Ale vlastní pěst a být vlastními šéfy. Ale 
prohnaný investor jim záhy podrazí prohnaný investor jim záhy podrazí 
nohy. Podvedení, zoufalí a bez šance nohy. Podvedení, zoufalí a bez šance 
na dosažení spravedlnosti právní ces-na dosažení spravedlnosti právní ces-
tou všichni tři rádoby podnikatelé zo-tou všichni tři rádoby podnikatelé zo-
snují pošetilý plán na únos investoro-snují pošetilý plán na únos investoro-
va dospělého syna, za jehož výkupné va dospělého syna, za jehož výkupné 
chtějí znovu získat kontrolu nad svou chtějí znovu získat kontrolu nad svou 
společností.společností.

Nedeľa 30.11. o 18:30 hod.Nedeľa 30.11. o 18:30 hod.

DírA U HANUšovicDírA U HANUšovic

ČR, 2014, 102 min., MP 12, ČR, 2014, 102 min., MP 12, vstup-vstup-
né: 4 €. Vyštudovaná učiteľka /Táňa né: 4 €. Vyštudovaná učiteľka /Táňa 
Vilhelmová/pracuje ako krčmárka v Vilhelmová/pracuje ako krčmárka v 
miestnom hostinci a spoločne so ses-miestnom hostinci a spoločne so ses-
trou Jarunou (Lenka Krobotová) sa trou Jarunou (Lenka Krobotová) sa 
stará o zatrpknutú matku (Johanna stará o zatrpknutú matku (Johanna 
Tesařová). Neúspešný pracovný ži-Tesařová). Neúspešný pracovný ži-

vot sa snúbi s rovnako neúspešným vot sa snúbi s rovnako neúspešným 
milostným životom. O sex síce nie je milostným životom. O sex síce nie je 
núdza ani v malej dedine, no plnohod-núdza ani v malej dedine, no plnohod-
notný vzťah by tu hľadala márne. Na notný vzťah by tu hľadala márne. Na 
výber má troch adeptov – nerozhod-výber má troch adeptov – nerozhod-
ného starostu a poľovníka Juru (Ivan ného starostu a poľovníka Juru (Ivan 
Trojan), prostoduchého Olina (Jaro-Trojan), prostoduchého Olina (Jaro-
slav Plesl) a ženatého sukničkára Kó-slav Plesl) a ženatého sukničkára Kó-
dla (Lukáš Latinák). dla (Lukáš Latinák). 

Utorok 2.12. o 18:30 hod.Utorok 2.12. o 18:30 hod.

BielY BohBielY Boh

/ČSFD 71%/, Maďarsko / Nemecko / /ČSFD 71%/, Maďarsko / Nemecko / 
Švédsko, 2014, far., 119 min., Vstup-Švédsko, 2014, far., 119 min., Vstup-
né: 3 €. né: 3 €. Fascinujúci príbeh je postave-Fascinujúci príbeh je postave-
ný na silnom, univerzálnom príbehu a ný na silnom, univerzálnom príbehu a 
tiež na výnimočnej režijnej práci, nie-tiež na výnimočnej režijnej práci, nie-
len s ľudskými, ale najmä so zvierací-len s ľudskými, ale najmä so zvierací-
mi hercami. Je modernou verziou Las-mi hercami. Je modernou verziou Las-
sie a hlavnou hrdinkou fi lmu je tento sie a hlavnou hrdinkou fi lmu je tento 
raz sučka Hagen. Patrí malej Lilly, raz sučka Hagen. Patrí malej Lilly, 
ktorá sa dostane do starostlivosti otca ktorá sa dostane do starostlivosti otca 
a ten psa po nových vládnych opatre-a ten psa po nových vládnych opatre-
niach jednoducho vyhodí na ulicu. Ha-niach jednoducho vyhodí na ulicu. Ha-
gen hľadá cestu späť.  Keď sa po sérií gen hľadá cestu späť.  Keď sa po sérií 
udalostí strhne vojna medzi psím gan-udalostí strhne vojna medzi psím gan-
gom a ľuďmi, Lili je možno jediná, kto gom a ľuďmi, Lili je možno jediná, kto 
dokáže zabrániť katastrofe.dokáže zabrániť katastrofe.
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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 vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.39/2014: „Niekoho 

milovať znamená byť jediným kto vidí 

zázrak pre iných neviditeľný.“ Výhercom 

sa stáva Marcela Budová, Vilová 4, 

Banská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráme o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10,-e-

ur v pizzérii, reštaurácii BLACK M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

8.12.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Elberta 

Hubbarda: „Všetka múdrosť... (dokon-

čenie v tajničke)  

A., Vloženie peňazí do banky, 1601 v 

Ríme, druh nápoja, používa sa na so-

lenie,     

B., Koniec tajničky, sova exp.

C., Stred slova neláka, oblap, športo-

vý úbor, zima,   

D., Prelamuj, mužské meno, meno 

Pavone, orech z palmy,      

E., Samohlásky v slove maco, kde-

si básn., buničina, kárička, zn. rönt-

gen a tesla,    

F., Francúzsky herec, vypove-

daná myšlienka, rozpúšťa kov, 

veľa ľudí,        

G., Kazašský spevák ľudových 

piesní, ruské auto, nádoba na 

kvety, zvyšok pri mlátení obi-

lia,   

H., Spoluhlásky v slove danilo, 

číra tekutina, pripravuje jedlo, 

ruské mužské meno, kyslík, 

I., Citoslovce bolesti, vycho-

vávateľka, polotuhé jedlo, nie 

veľkí, cudzie žen. meno,   

J., Taliani česky, Alexandra, 

meno Pugačovovej, raper v 

SR,

K., 3. časť tajničky, 

L., Ampér a eman, nočný vták, 

družka Adama, stred slova ne-

kalí, inakšia.

1., Nosí med, 2.časť tajničky, Iza-

bela, 

2., Mliečny nápoj, obloky, ozn. áut 

Th ajska, Maďarska, Španielska,     

3., Plačem, český pesničkár, trebárs, 

4., Úhor po nemecky, raj, slobodno, 

5., Zn. dioptrie a newtona, orol čes-

ky, vlani česky, ústredný výbor,       

6., Cudzie žen. meno, kaz, ako,       

7., Slovenský herec, vysoké učenie, 

kadiaľ, 

8., Samec kozy, pomoc, patriaci Va-

šovi,       

9., Moderný, žen. meno, nie naša, 

ruský súhlas,            

10., Rebrík, hovorí hlúposti, latinský 

pozdrav,               

11., Hlavná myšlienka, marí, obojži-

velník,    

12., Set naopak, polynézsky nápoj, 

starodávny nástroj na pranie,

13., Povzdych, nemocní, škodlivý 

chrobák, slečna, 

14., Prípravok proti škodcom, mení 

na prach, kňaz v Izraeli,   

15., Citoslovce nesúhlasu, kraj na 

Slovensku, mužské meno,

16., Začiatok tajničky, plurál slova 

olovo.

Pomôcky: Sulka, Egon, Uhu, Deak, 

Vova, Alla, Kryl, Rita, Milis.    

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B
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F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 41
Krížovka
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INZERCIA

Základná umelecká škola 

pripravila v stredu 17. 

novembra 2014 Jesenný 

koncert.

Pestrými listami stromov ozdo-

bená škola privítala rodičov, deti, 

známych i neznámych nadšencov 

hudby a umenia. Program koncer-

tu, ktorý dramaturgicky pripravil 

p. uč. Martin Jánošík a slovom 

milo sprevádzala pani učiteľka 

Perla Voberová, bol pestrý. Pred-

stavili sa títo žiaci a páni učitelia.

1. Beatles/L. Berio: Yesterday: P. 

Weisová – spev, Z. Kovárová-La-

dzianska – fl auta, M. Olhová – vi-

olončelo, M. Jánošík – klavír

2. Švajčiarska pieseň: Aela Has-

bach – priečna fl auta, Z. Kováro-

vá-Ladzianska – fl auta

3. Pehavá hruška: Amalia Paskay-

ova – umelecký prednes

4. Enten Tulipán, Stratila som zr-

kadlo: Liliana Kopecká – spev

5. B-fl at blues: Adrian Demian – 

trúbka, Aleš Turčan - trúbka

6. „Balet“ žiačky tanečného odbo-

ru: Simona Luptáková, Zuzana 

Lehká, Ludmila Uhrínová

7. F. Alvín: Aj, kedyže ten jačmeň 

Na zelenej lúke: spev - Ema Ur-

bančeková, Katarína Michelíková

8. chodská pieseň: Hdo to de k 

nám:   Filip Ivanič - fl auta, Slov. 

ľudová pieseň: Kopala studienku: 

Danko Stračina – fl auta, Z. Ková-

rová-Ladzianska – fl auta

9. Koláž básní: divadelný súbor 

Nonsen - Sára Harvanová, Lea 

Hrnčiariková, Žofi a Lišaníková, 

Lukáš Osvald, Barbora Palovičová

10. Ľ. Sluka: Vláčik - Zuzana Ma-

runiaková – klavír

11. Škola hry na bicie nástroje: 2. 

lekcia Krištof Lišaník - bicie

12. Robo Grigorov: Pocta Ma-

jakovskému - Karma Hasbach - 

spev

13. A. Corelli: Gavotta - Hanka 

Gavlasová - gitara, R. Boradajke-

vyč - gitara

14. P. I. Čajkovskij: Valčík - Alžbe-

ta Labudová - fl auta

15. černošský spirituál: Ste-

al away - spev: Katarína Freiger-

tová, Patrícia Uhnáková, L. van 

Beethoven: Ja ľúbim ťa - Paulína 

Grausová, Timea Sokolovičová

16. J. Haydn: Malá serenáda - 

Anna Chovanová - klavír

17. J. Christ: Domine, pacem da 

nobis - Hymna ZUŠ: „Kúzelný teá-

ter“, Zborík

Za všetkých účinkujúcich ďakuje-

me za priazeň a tešíme sa na ďal-

šie stretnutie s Vami.

Irena Chovanová

Jesenný koncert

Kolektív a žiaci ZUŠ  foto L. Lužina

Pozvánka
Na známosť vám Školský internát 

pri SOŠ služieb a lesníctva Kolpaš-

ská 9 chce dať, že vo sviatočný čas 

9.12.2014 o 16:00 hod. prvý jar-

mok internátny pre vás prichysta-

ný bude mať.

Že kapustnica, oblátky, klobásky 

a punč rozvoniavať tiež budú, dá-

vame na známosť celému štiavnic-

kému ľudu. 

Kolektív vychovávateľov 

školského internátu

Divadlo Pivovaru 
ERB pozýva...

...na slovenskú premiéru slávnej 

hry Václava Havla Audience v po-

daní legendárneho Jana Potměši-

la, ktorého preslávila hlavná úloha 

vo fi lme Bony a klid a Jakuba Špal-

ka známeho z fi lmu Šakalí léta. 

Jednoaktovku o morálke v tota-

litnom režime uvedieme 5. de-

cembra 2014 o 19.00, teda v ná-

hradnom 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/pi-

vovar-erb/divadlo/pripravuje-

me/63-audience.html  

Tím Erbu

Zberateľ kúpi 
akékoľvek zlaté a strieborné mince, 

dukáty, toliare a iné mince, ďalej 

staré zlaté a strieborné šperky, 

hodinky, príbory, tácky, svietniky 

a vyznamenania. 

Tel.č.: 0915 627 285

U nás máte pizze už od 2,50 €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

V piatok 21.11.2014 popoludní 

sa konala v aule SPŠ S. 

Mikovíniho, priestoroch 

laboratórií v Banskej Štiavnici 

prezentácia knihy Vladimíra 

Bártu a autorského kolektívu 

My Štiavničania 2. 

Ide už o piaty diel z vydaných pub-

likácií o Štiavničanoch pod názvom 

Ako sme tu žili I., II. a III. a My Štiav-

ničania I. a II. Všetkých pozvaných 

hostí a prítomných privítala Mgr. 

Mária Petrová a zároveň predsta-

vila autora knihy Vladimíra Bártu. 

Hudbou a spevom podujatie spes-

trili Fedor Kazanský a Mária Beňo-

vá. Zaujímavé úryvky z knihy prečí-

tali paralelne Ing. Odo Kolembus a 

Mgr. Mária Petrová. Na plátne s vi-

deoprojekciou sa prezentovali foto-

grafi e, ktoré boli uverejnené v novej 

publikácii. Autori článkov a foto-

grafi í ako aj prítomní pozvaní hos-

tia sa takto vrátili späť o pár rokov 

dozadu a zaspomínali na časy mi-

nulé, prežité v našom prekrásnom 

meste Banskej Štiavnici. Po video-

projekcii a predstavení publikácie sa 

slávnostného aktu jej uvedenia do 

života ujali posypaním pestrofareb-

ných jesenných listov zo stromov 

Botanickej záhrady Oľga Kuchto-

vá a Igor Piskun. Po „krste“ nasledo-

vala autogramiáda spojená s preda-

jom publikácie a malé občerstvenie. 

Blížia sa Vianoce a určite táto kni-

žočka bude vhodným a milým dar-

čekom pod stromčekom pre svojich 

najdrahších. Zakúpiť si ju môžete 

v Banskej Štiavnici na týchto pre-

dajných miestach: Informačné cen-

trum mesta Banská Štiavnica, ex-

pozície SBM (Starý zámok, Nový 

zámok, Kammerhof, Skanzen), 

Diela a dielka p. Ladziansky, Tro-

tuart a kníhkupectvo p. Drbohlavo-

vá. Podľa slov autora sa už pripravu-

je ďalšia publikácia pod názvom My 

Štiavničania III.

Michal Kríž

My Štiavničania 2 už v predaji

Nová kniha Vladimíra Bártu a kol.  foto M. Kríž



11
číslo 41 • 27. november 2014

sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

Možno by som na úvod ligy 

spomenul, že sme odštarto-

vali už tretí ročník mestskej 

volejbalovej ligy v Banskej 

Štiavnici. 

Každý ročník ligu organizovalo iné 

družstvo. Tento rok pripadla orga-

nizácia na nás SkiDúbravy. Mestská 

volejbalová liga by nemohla fungo-

vať bez fi nančnej podpory mesta. 

Podmienkou pridelenia fi nančnej 

podpory od mesta bolo zorganizo-

vanie žiackeho turnaja vo volejba-

le. V tomto smere už boli oslove-

né všetky základné a stredné školy 

v okrese a začiatkom budúceho týž-

dňa by mal tento turnaj prebehnúť 

v priestoroch telocvični Strednej 

odbornej školy služieb a lesníc-

tva. Okrem tejto podmienky je pre 

účasť v lige potrebné spĺňať i nasle-

dujúce, a to konkrétne: hráč/hráčka 

nesmie byť v súčasnosti registrova-

ným hráčom volejbalu a zároveň 

musí mať trvalý pobyt/ prechodný 

pobyt v BS, alebo minimálne je Ban-

ská Štiavnica jeho/jej rodným mes-

tom. Finančná podpora od mesta 

nepokryje všetky náklady na chod 

ligy, preto boli ostatné náklady roz-

ložené na jej jednotlivých účastní-

kov vo forme štartovného. Vrátil 

by som sa naspäť k lige. Tento rok 

sa nám podarilo zvýšiť počet účast-

níkov na 6 družstiev, pričom ich 

minulý rok štartovalo v lige 5. Mu-

sím sa priznať, že mojou osobnou 

ambíciou bolo zvýšiť počet druž-

stiev na 8. A určitý čas to vyzeralo 

tak, že sa táto ambícia aj naplní, no 

nakoniec z toho vzišlo. Okrem sú-

časných teamov v lige boli oslovené 

ešte 4 družstva, ktoré aspoň čias-

točne pôsobia v okrese, no bez väč-

šieho úspechu. Nováčikom ligy je 

pre tento ročník družstvo z Počú-

vadla. Počas priebehu ligy odohrá 

každé družstvo s každým dva vzá-

jomné zápasy, takže v priebehu ce-

lej ligy sa odohrá dovedna 30 zápa-

sov. Tieto zápasy budú rozdelené 

do 5 kôl, to znamená, že v každom 

kole sa odohrá 6 zápasov. Pre jed-

notlivé teamy to znamená, že po-

čas jedného kola odohrajú dva zá-

pasy. Už druhý ročník ligy sme sa 

rozhodli hrať formou turnajov, a 

teda liga sa nebude hrať každý ví-

kend, ale len raz do mesiaca. Prvý 

ročník ligy mal iný formát, ktorý 

vyžadoval účasť jednotlivých druž-

stiev každý víkend, čo bolo dosť ča-

sovo náročné, vzhľadom na to že 

sa jedná o amatérskych hráčov, pre 

ktorých je volejbal koníčkom. V no-

vembri sme odštartovali 1. kolo 

ročníka 2014/2015 a 2. kolo pre-

behne až 13.12.2014 v priestoroch 

Strednej odbornej školy služieb a 

lesníctva. Ktokoľvek bude mať záu-

jem, môže prísť povzbudzovať. 

Výsledky 1.kola: 

1. kolo - 15.11.2014

Matúš Turányi

Odštartovala mestská 
volejbalová liga

Zápas Výsledok

1. Volej team - SkiDúbravy 20:25 , 24:26

2. Čistá práca - Renegáti 25:20 , 25:13

3. Džany - Počúvadlo 25:15 , 25:13

4. Renegáti - Volej team 26:28 , 25:20 , 14:16

5. SkiDúbravy - Počúvadlo 25:12 , 25:15

6. Čistá práca - Džany 25:20 , 20:25 , 15:9 

Legenda športu 
na ZŠ J. Horáka

Majster Sveta v 11 federáciách ka-

rate - Roman Volak, bol hosťom 

na pozvanie Roba Petra na ZŠ Jo-

zefa Horáka. Žiakom školy necelé 

dva týždne po získaní posledných 

štyroch titulov Majstra sveta Ro-

man predviedol nezabudnuteľný 

zážitok, keď vo svojom programe 

predviedol vskutku majstrovské 

kúsky z bojového umenia. Deti si 

prišli na svoje aj na autogramiáde 

na podpisové karty Romana Vola-

ka. Bonus ku skvelej karate šou a 

super podujatiu, ktoré základná 

škola pre svojich žiakov pripravila, 

doplnil aj "kráľ" slovenských detí - 

Majster N ako Jozef Nodžák, kto-

rý svojou šikovnosťou, umom a 

empatiou dostal taktiež žiakov do 

správneho varu. 

Veľké ďakujem patrí nielen spo-

menutej dvojici - Majstrom s veľ-

kým M, ale samozrejme zamest-

nancom školy a v neposlednom 

rade Tomášovi Ruckschlosovi, 

ktorý fi nančne podporil spome-

nutú akciu.

Róbert Petro

Turnaj
Mesto Banská Štiavnica  a Cen-

trum voľného času v B.Štiavnic-

i organizuje Zimný turnaj vo fl or-

bale. Dňa : 2.11.2014. (sobota) 

o 8,30 hod. v ZŠ J. Kollára – Te-

locvičňa

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

Bližšie info: 045/691 16 26 alebo 

e-mail: cvcbanskastiavnica@cen-

trum.sk. Za CVČ :

J. Machilová

Už ako bolo avizované, 

22.11.2014 so začiatkom o 

13:00 hod. v kongresovej 

sále v Dome športu SZTK v 

Bratislave bolo vyhlasovanie 

Slovenského pohára za rok 

2014 v triatlone, duatlone, 

kros triatlone a aquatlone. 

Túto súťaž vyhlasuje každoroč-

ne Slovenská triatlonová únia 

(STÚ). Na vyhlasovaní sa zú-

častnili pretekári, zástupco-

via klubov, ale aj rodinní prí-

slušníci a sympatizanti týchto 

športovcov. Ocenených deko-

rovali prezident STÚ Jozef Ju-

rášek, reprezentačná trénerka 

Marika Kuriačková, reprezen-

tačný tréner Milan Slovák, a 

viceprezident STÚ Milan Cele-

rín. Dekorácia ocenených za-

čala v kategóriách aquatlon, 

pokračovala kros triatlonom, 

kde medzi ženami veteránka-

mi na 3.mieste skončila Rená-

ta Hriňáková z Banskej Štiav-

nice (členka Plaveckého klubu 

BŠ). Ďalej prišiel na rad Duat-

lon, kde mesto Banská Štiav-

nica a Klub moderného troj-

boja mal jediného zástupcu 

medzi veteránmi V2 Daniela 

Matisa, ktorý sa umiestnil na 

2.mieste. Reprezentoval mesto 

a KMT Banská Štiavnica, kto-

rého predsedom klubu je Vla-

dimír Nemčok, st., a ktorému 

tiež patrí vďaka za dobré tak-

tické rady v jednotlivých prete-

koch slovenského pohára. 

red

Vyhlasovanie Slovenského pohára 
za rok 2014 v Duatlone

Priebežné poradie po 1. kole

Umiest-
nenie

Názov 
družstva

Body

1. SkiDúbravy 6

2. Čistá práca 5

3. Džany 4

4. Volej team 2

5. Renegáti 1

6. Počúvadlo 0
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služby

inzercia

Predám  garáž na Ul. budovateľ- 

Taxi nonstop 0940 747 999 

Stredoškolská profesorka doučí  

so zárukou úspechu matematiku ZŠ 

a SŠ, tel.č.: 0917 947 880 

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

Predám štiepané drevo 33 cm,  

tel.č.: 0940 870 762

Kúpim práčku Romo Combi,  

tel.č.: 0910 484 296

reality

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 

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

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.

OBUV 
sídlisko Drieňová, L. Svobodu 10, 

Banská Štiavnica 

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

Ve ľ k á  v i a n o č n á  a k c i a

GS Extra C 500 mg/25 tbl. 

len za  1€   obvyklá cena 3,50€

OROFORTE Menthol 20 tbl. 

len za  3€   obvyklá cena 6€

BELOBAZA 400 g 

len za  5€   obvyklá cena 9,50€

Tlakomer TENSOVAL Duo Control 

len za  59€   obvyklá cena 79€

GINKO Prémium MAX 90 tabletiek 

len za  6€   obvyklá cena 10€

V i a n o č n ý  b a l í č e k  
p r e  v a š i c h  b l í z k y c h

len za  64€   obvyklá cena 108€

Kúpou zvýhodneného balíčka ušetríte oproti  

obvyklým cenám až 44€.

Za akýkoľvek nákup v našej lekárni možnosť zakúpenia týchto cenovo zvýhodnených produktov.

Táto akcia je časovo ohraničená, limitovaná je aj do vypredania zásob. Predaj maximálne 1 kus/1 osoba/1 deň.

ul. Dolná 3, Banská Štiavnica

tel: 045/6922322

otváracie hodiny: 

pondelok - piatok 8,00 - 16,30 hod.
                 sobota 8,00 - 11,00 hod.

Otvorené počas adventných sviatkov 8.00 - 11.00 hod.

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

Prenajmem garáž na starom ih- 

risku, tel.č.: 0907 090 084, 045/691 

38 58

Predám  garáž na Povrazníku, cena  

3 500 €, tel.č.: 0903 313 542

Predám pozemok v BŠ, časť Šte- 

fultov, 3740m²a 1040m², 0940 870 

762

Dám do prenájmu 2-izbový zaria- 

dený byt v BŠ, tel.č.: 0918 304 969

Vymením 3-izbový byt na Drieňo- 

vej za 2-izbový, tel.č.: 0944 043 875


