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INZERCIA

Vo štvrtok 27. novembra 2014 

o 10:00 hod. sa v sieni Komo-

rovských grófov Slovenského 

banského múzea v Banskej 

Štiavnici uskutočnil 2. ročník 

odovzdávania Vyznamenaní 

ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR za mimo-

riadny prínos v oblasti vedy 

a techniky – Cena Samuela 

Mikovíniho. 

Prítomných privítal moderátor pod-

ujatia Peter Danáš. Medzi pozvaný-

mi hosťami nechýbala primátorka 

nášho mesta Nadežda Babiaková, 

riaditeľ Slovenského banského mú-

zea Jozef Labuda a ostatní vzácni 

hostia. 

Každoročne sa na sklonku 

Vianoc stretávajú blízki aj 

vzdialení, známi aj neznámi, 

na podujatí Mikuláš v 

Kultúrnom centre Mesta 

Banská Štiavnica.

V tomto roku si budú môcť detvá-

ky vyskúšať svoju tvorivosť v tvo-

rivých dielňach, ochutnať skvelý 

punč, či voňavé vianočné pečivo, 

stanú sa súčasťou tanečnej šou Fa-

ber Dance school.

Mikuláš príde nečakane a donesie 

plný kôš sladkostí, pre všetky detič-

ky ktoré prídu.

Na záver tohto rozihraného dňa 

rozsvietite spolu s Mikulášom 

vianočný stromček na Námestí 

sv.Trojice.

Akcia sa začína 5.12.2014 v Kul-

túrnom centre o 16:00 hod.

Zuzana Patkošová

Vyznamenania ministra školstva,  
vedy, výskumu a športu SR  

Roztancovaný Mikuláš v KC

Minister školstva vyznamenal vedcov foto M. Kríž�3.str.

sa v KC 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.

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!

2. kolo 
Súťažná otázka:

Aké dary priniesli traja králi 

malému Ježiškovi?

Kupón č.2Kupón č.2

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel. kontakt:

Vianočná súťaž
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z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

1. 12.

čriepok
„Obchádzajúc množstvo psích ex-

krementov si uvedomujeme aký je 

tento svet zopsutý.“

Ján Petrík

Požívanie alkoholu na verejnosti

Dňa 16.10.2014 o 19:45 hod. v 

B.Štiavnici na Ul. dolná v blízkosti 

zábavných podnikoch príslušníci 

MsPo vykonali kontrolu, pričom 

bolo zistené, že M.CH. požíva al-

kohol na verejnosti, kde je to zaká-

zané. Menovaný sa dopustil prie-

stupku proti verejnému poriadku 

s poukazom na VZN č.2/2014 za 

čo mu bola uložená bloková poku-

ta a  miesto opustil. 

Následne toho istého dňa t.j. 

16.10.2014 o 21:00 hod. v B.Štia-

vnici na Ul. križovatka pred 120 

b.j. príslušníci MsPo zistili obdob-

né konanie t.j. požívanie alkoholu 

na verejnosti, ktorého sa dopus-

tili M.S. a D.K. Menovaní svojím 

konaním naplnili skutkovú pod-

statu priestupku proti verejné-

mu poriadku s poukazom na VZN 

č.2/2014 za čo im bola uložená 

bloková pokuta a miesto opustili.

Dňa 20.10.2014 o 20:50 hod. v 

B.Štiavnici na Ul. križovatka pred 

120 b.j. počas kontroly príslušní-

ci MsPo zistili, že sa tu nachádza-

jú osoby, ktoré sú hlučné a požíva-

jú alkohol na verejnosti, kde je to 

v zmysle VZN č.2/2014 zakázané. 

Bola zistená totožnosť osôb, pri-

čom sa jednalo o A.M. a M.P. Me-

novaným za priestupok proti ve-

rejnému poriadku bola uložená 

bloková pokuta a miesto opustili.

Nedovolená skládka

Dňa 31.10.2014 v 13:00 hod. prí-

slušníci MsPo počas hliadkovej 

služby na sídlisku Drieňová zistili, 

že na Ul. energetikov sa nachádza 

nepovolená skládka a došlo k zne-

čisteniu verejného priestranstva. 

Vykonaným preverovaním bol 

zistený pôvodca uvedenej sklád-

ky, ktorým je J.S. Menovaný sa 

dopustil priestupku proti verejné-

mu poriadku za čo bol postihnutý 

v zmysle zákona a uvedenú sklád-

ku odstránil. 

Vladimír Kratoš, Náčelník MsPo 

Mesto Banská Štiavnica, v 

zastúpení primátorkou mesta 

Mgr. Nadeždou Babiakovou, 

vypisuje výberové konanie na 

obsadenie funkcie: 

Architekt mesta 

bude zabezpečovať :

- odborné činnosti strategického a 

koncepčného charakteru

- vypracovávať zásady tvorby 

prostredia mesta, plniť úlohy mes-

ta v oblasti architektúry a urbaniz-

mu 

- vypracovávať  podklady  k zadá-

vacím strategickým dokumentom 

mesta  

- vyhotovenie návrhov záväzných 

stanovísk k investičnej činnosti v 

meste

- spracováva ideové  návrhy a pro-

jekty súvisiace s rozvojom mesta.

Architekt mesta bude podliehať 

priamej riadiacej právomoci pri-

mátora mesta a bude v pracov-

noprávnom vzťahu na 0,5 pracov-

ného úväzku. 

Výberové konanie sa uskutoční 

dňa 16. 12. 2014 o 13.00  hod.

v zasadačke MsÚ v Banskej Štiav-

nici.

Bližšie informácie k výberovému 

konaniu získate na Mestskom úra-

de v čase od 07.00 hod. do 15.00 

hod. alebo na tel. č. 045/6949612, 

resp. 6949622.

Písomné prihlášky s požadova-

nými dokladmi treba zaslať, ale-

bo osobne doručiť do 10. 12.  2014 

na adresu: Mestský úrad, Radničné 

námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-

nica.na obálke s označením: Výbe-

rové konanie – architekt mesta. 

Kvalifi kačné predpoklady: 

- Vysokoškolské vzdelanie II. stup-

ňa  v odbore architektúra

Iné požiadavky: 

- prax v danej oblasti vítaná

- občianska bezúhonnosť

Ponúkame:

- fi nančné ohodnotenie na základe 

príslušných právnych noriem plus 

pohyblivá zložka v závislosti od 

pracovného výkonu

Uchádzači o výberové konanie k 

prihláške doložia:

- prihláška do výberového konania

- stručný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnos-

ti 

(u úspešného kandidáta sa bude 

vyžadovať výpis z registra trestov 

nie starší ako 3 mesiace)

MsÚ

Vyhlásenie výberového 
konania

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

Dátum Názov poskytovateľa Adresa Telefón

06.12.2014 MDDr. MUDr. Kminiaková 

Lucia

Energetikov 1 045/692 11 61

07.12.2014

13.12.2014 MUDr. Hric Dušan Mládežnícka 6 045/692 12 97

14.12.2014

20.12.2014 MUDr. Piteková Alžbeta 

BETHYS, s. r. o.

Bratská 17

(nemocnica)

045/692 10 99

21.12.2014

24.12.2014 MUDr. Kramer Rudolf Bratská 17

(nemocnica)

045/694 22 28

25.12.2014

26.12.2014 MUDr. Gürtler Ervín Bratská 17

(nemocnica)

045/677 22 39

27.12.2014 BETASTOM,  s.r.o. 

MUDr. Jančiová Alžbeta 

Bratská 17

(nemocnica)

045/ 692 12 50

28.12.2014

01.01.2015 MDDr. MUDr. Kminiaková 

Lucia

Energetikov 1 045/692 11 61

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

Zubná pohotovosť

zdroj: BBSK oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Uskutočnilo sa pracovné ro- 

kovanie so zástupcami spo-

ločnosti Mestské lesy Banská 

Štiavnica, s.r.o. 

Zabezpečenie podkladov pre  

projekt ROP.

Pracovné rokovanie s riadite- 

ľom Sekcie environmentalisti-

ky a riadenia projektov SAŽP 

v Banskej Bystrici Ing. Mar-

tinom Lakandom k riešeniu 

projektu pre mesto Banská 

Štiavnica.

2. 12.

Príprava ustanovujúceho  

Mestského zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici. 

Uskutočnilo sa zasadnu- 

tie Valného zhromaždenia 

OOCR. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

3. 12.

Pracovné stretnutie so zástup- 

cami Fakulty sociálnych vied 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave k otvoreniu štúdia.

Doriešenie problematiky zber- 

ného dvora a stojísk.

4. 12.

Práca na príprave rozpočtu. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

5. 12.

Zasadnutie Zastupiteľstva  

BBSK v Rimavskej Sobote.  

 Andrea Benediktyová
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Podujatie spestrili kul-

túrnym programom žiaci Základnej 

umeleckej školy v Banskej Štiavni-

ci pod vedením Irenky Chovanovej. 

Ocenenia významným predstavite-

ľom vedecko-technickej komunity 

odovzdal po svojom príhovore nový 

minister školstva, vedy, výskumu a 

športu SR Juraj Draxler, ktorý vy-

striedal na svojom poste Petra Pel-

legriniho, v súčasnosti od 25.11. za-

stáva funkciu predsedu NR SR. Ako 

uviedol: „Týmto ocenením vyjadrujeme 

vďaku vedcom, ktorí trpezlivo, často aj 

v nie celkom adekvátnych podmienkach 

tvoria významné hodnoty, rozvíjajú našu 

spoločnosť, posúvajú ľudstvo dopredu“. 

Minister školstva, vedy, výskumu a 

športu SR udelil vyznamenania: V 

kategórii „Pamätný list ministra škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR udeľo-

vaný mladým pracovníkom výskumu a 

vývoja do 35 rokov“ 

- Ing. Jane Šimeg Veterníkovej, 

PhD., Slovenská technická univerzi-

ta v Bratislave, Fakulta elektrotech-

niky a informatiky, Ústav jadrového 

a fyzikálneho inžinierstva, za vý-

skum konštrukčných materiálov pre 

novú generáciu jadrových reaktorov. 

V kategórii „Malá medaila Samuela 

Mikovíniho udeľovaná za prínosy v ob-

lasti vedy a techniky v zahraničí“ 

- Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc., Chemic-

ký ústav, Slovenská akadémia vied, 

za úspešné riešenie projektov v 7. 

Rámcovom programe, vrátane ERC 

Starting grantu v oblasti vývoja za-

riadení na diagnostiku rakoviny a v 

oblasti bionanotechnológií. V kate-

górií „Veľká medaila Samuela Mikovíni-

ho udeľovaná za celoživotné  dielo v ob-

lasti vedy a techniky“ 

- RNDr. Richardovi Kvetňanskému, 

DrSc., Ústav experimentálnej en-

dokrinológie, Slovenská akadémia 

vied, za významné zásluhy o rozvoj 

vedy v oblasti neuroendokrinných 

regulácií zo stresu a za mimoriad-

nu publikačnú aktivitu a citovanosť 

jeho prác. Po odovzdaní ocenení a 

záverečnej skladbe v podaní žiakov 

ZUŠ nasledovalo malé občerstvenie, 

ktoré pripravila Súkromná hotelová 

akadémia v Banskej Štiavnici. Pod-

ujatie pokračovalo popoludní semi-

nárom na tému „Od ohlasov Murgaš-

ových patentov k národnému podniku 

Tesla“. Úvodné slová patrili zástup-

kyni MŠVVaŠ SR Diane Demkovej. 

Nasledoval príhovor primátorky 

nášho mesta Nadeždy Babiakovej. 

Na seminári vystúpili so svojimi 

prednáškami: RNDr. Miroslav T. 

Morovics, CSc., Historický ústav 

SAV: „Jozef Murgaš, jeho patenty a ich 

ohlas na Slovensku“, PhDr. Ľudovít 

Hallon, CSc., Historický ústav SAV: 

„Vývoj energetickej základne a elektro-

techniky na Slovensku v 1.pol. 20.stor.“, 

Mgr. Miroslav Sabol, PhD., Historic-

ký ústav SAV: „Osobnosti elektrifi kácie 

Slovenska v 1. pol. 20.stor.“ a Mgr. Pe-

ter Tomčík, PhD., Historický ústav 

SAV: „Tesla, n.p.- rozvoj slaboprúdovej 

elektrotechniky na Slovensku v 2.pol. 

20.stor.“ Seminárom sa podujatie 

skončilo. Všetkým vyznamenaným 

srdečne blahoželáme a prajeme do 

ďalších rokov veľa úspechov.

Michal Kríž

NOVINKY


1.str.

Spoločenská 
kronika
Banská Štiavnica – moje rodis-

ko

2.10. Lukáš Charvát, 6.10. Bo-

ris Kopernický, 18.10. Marek Ba-

log, 22.10. Šimon Neuschl, 23.10. 

Ivan Halai, 23.10. Nina Grácová, 

11.11. Ela Ivaničová, 16.11. Oli-

ver Škreka.

Na spoločnú cestu životom sa 

vydali 

4.10.2014 Anton Janes a Ing. 

Zdenka Čierna, 11.10. Juraj Ne-

spal a Jana Cibulová, 18.10. Ró-

bert Benčaj a Lea Stará, 18.10. Jo-

zef Šoučík a Jana Petrovicová.

Navždy nás opustili 

9.10. Magdaléna  Kontšeková vo 

veku 90 rokov, 12.10. Augustí-

na Zajvaldová vo veku 91 rokov,  

14.10. Alžbeta Paliatková vo veku  

72 rokov, 13.10. Ladislav Ladoš vo 

veku 75 rokov, 15.10. Františka 

Kmeťová vo veku 82 rokov, 16.10. 

Tibor Šatura vo veku 84 rokov,  

19.10. Michal Gulak vo veku 89 

rokov, 18.10. Ján Matys  vo veku 

57 rokov, 29.10. Alžbeta Hosche-

ková vo veku 85 rokov, 11.11. Bo-

žena Kučerová vo veku 69 rokov. 

J. Simonidesová 

Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam ustanovujúce zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Ban-

skej Štiavnici na deň 9. decem-

bra 2014 (utorok) o 13 hod. Za-

sadnutie sa uskutoční v obradnej 

miestnosti historickej radnice.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 10. decembra (streda) o 13 

hod. Zasadnutie sa uskutoční v za-

sadacej miestnosti historickej rad-

nice, prízemie č.dv. 4. Priestor pre 

občanov o 15 hod. Pozývame Vás!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

13. novembra 2014 v Brati-

slave ceny za vedu a výskum 

odovzdával pán minister Peter 

Pellegrini, 27. novembra 2014 

v Banskej Štiavnici už nový 

pán minister Juraj Draxler.

2. ročník odovzdávania cien Samu-

ela Mikovíniho za vedu a výskum sa 

konal v Kammerhofe v dopoludňaj-

ších hodinách. Žiaci a pedagógovia 

ZUŠ skrášlili toto slávnostné podu-

jatie umeleckým programom. Vzác-

nym hosťom, ako novému pánovi 

ministrovi školstva, vedy, výskumu 

a športu Jurajovi Draxlerovi, oce-

neným vedcom a výskumným pra-

covníkom ako aj domácim hostite-

ľom pani primátorke Mgr. Nadežde 

Babiakovej a pánovi riaditeľovi Slo-

venského banského múzea PhDr.

Jozefovi Labudovi, CSc. ponúkli 4 

hudobné čísla.

Najskôr to bolo trubkové due-

to pána učiteľa Aleša Turčana a 

jeho žiaka Adriana Demiana, kto-

rí si pripravili melodický B-fl at blu-

es. Zborík sprevádzaný klavírom a 

trubkou zaspieval trojhlasnú oslav-

nú pieseň „Vzdávaj chválu“, ktorú 

rytmicky podporil Marek Ruščák. 

Ďakujeme. Po odovzdaní cien za-

končili slávnostný program Per-

hollesiho Stabat Mater, konkrét-

ne áriou „Quae moerebat“ v podaní  

pani učiteľky spevu PaedDr. Petry 

Weisovej. Na klavíri ju sprevádzala 

Mgr. Irena Chovanová, na priečnej 

fl aute hrala Mgr. Zuzana Kovárová-

Ladzianska. Záver patril Zboríku 

a efektnej skladbe „Oh, happy day“. 

Efektné sólo Lucie Šecovej trojhla-

som zvýraznili členovia Zboríku: 

Bačíková Veronika, Blaškovičová 

Mária, Buzalková Nina, Freigerto-

vá Katarína, Halibožeková Andrea, 

Hasbach Karma, Hatalová Barbora, 

Chovan Pavol, Chovanová Anna,  

Kissová Mária, Knížek David, Lu-

láková Anežka, Marková Daniela, 

Mravcová Silvia, Sásiková Veroni-

ka, Kevin Czapszki, Samuel Vazan,  

Uhnáková Patrícia, Lenka Mojičko-

vá, Terézia Sovincová , Vivien Vlaši-

čová a Paulína Grausová.

Všetkým účinkujúcim za ich kvalit-

ný výkon ďakujem a verím, že hud-

bou a umením budeme i naďalej 

šíriť dobré meno našej školy a mes-

ta.

Irena Chovanová

ZUŠ spievala dvom ministrom školstva

Zborík ZUŠ na slávnostnom odovzdávaní cien  foto M. Kríž 

Vyznamenania ministra školstva,  
vedy, výskumu a športu SR  
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Vážení občania,

pred komunálnymi voľbami 

ste do svojich schránok dostali 

Štiavnické volebné noviny, 

v ktorých kandidátka na 

poslankyňu mestského zastu-

piteľstva uverejnila článok pod 

názvom Zlepšenie služieb pre 

zdravotne postihnutých, kde 

prezentovala svoj názor na 

činnosť samosprávy mesta v 

oblasti sociálnych služieb. 

Vzhľadom na nepravdivé informá-

cie si Vám dovoľujeme priblížiť prá-

cu samosprávy v tejto oblasti. Prvou 

vetou, ktorá nás zarazila bolo: „Naše 

pekné mesto stojí za to, aby sa veci pohli 

dopredu a aby úrad slúžil ľuďom a nie 

vyvolenej skupine občanov“. Mestský 

úrad slúži všetkým občanom mesta. 

Každému, kto potrebuje pomoc sa 

ju snažíme poskytnúť. Denno-den-

ne sa stretávame s rôznymi problé-

mami ľudí, Vás občanov a hľadáme 

možnosti riešenia danej situácie. 

Ku každému občanovi pristupuje-

me rovnako, bez rozdielu. Pani pri-

mátorka má vždy pre občanov dvere 

otvorené, každého vypočuje a je ná-

pomocná pri riešení jeho problému.

Ďalším tvrdením bolo: „V rodine, kde 

sa narodí zdravotne postihnuté dieťa, 

nastávajú problémy, otázky, lekár nevie, 

úrady nevedia alebo nechcú pomôcť, ne-

máte sa na koho obrátiť. Škôlky a školy 

sa často boja prijať takého žiaka, ostáva-

te izolovaný. Som presvedčená, že mest-

ská samospráva a zamestnanci sociál-

neho odboru by mali takéto informácie 

vedieť, poradiť rodine a pomôcť pri vy-

bavovaní úradných záležitostí. To isté sa 

týka aj seniorov a iných ohrozených sku-

pín. Stačí Vám, že raz v roku si na Vás 

samospráva spomenie a poďakuje v me-

siaci úcty k starším?“

Autorka článku zrejme nemá vedo-

mosť o rozsahu práce sociálneho 

pracovníka mesta, ktorý okrem od-

bornej práce v rámci svojich kom-

petencií poskytuje sociálne pora-

denstvo a rieši rôzne každodenné 

problémy ľudí, ktorí túto  pomoc 

vyhľadajú. Rodiny so zdravotne po-

stihnutým dieťaťom takéto pora-

denstvo nevyhľadávajú vzhľadom 

na skutočnosť, že potrebujú odbor-

né poradenstvo, na poskytovanie 

ktorého sú určení zamestnanci v 

konkrétnych zariadeniach, ktoré sa 

venujú zdravotne postihnutým ľu-

ďom. Takéto poradenstvo musí vy-

konávať odborný pracovník, ktorý 

musí vedieť poskytnúť poradenstvo 

pri rôznych typoch postihnutia. V 

oblasti príspevkov na kompenzácie 

pomáha Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Občianske združenie Mar-

garétka sa venuje práve tejto skupi-

ne občanov, poznajú problémy rodín 

s týmito deťmi, preto si myslíme, že 

práve oni môžu byť v oblasti infor-

movanosti pri narodení zdravotne 

postihnutého dieťaťa nápomocní.

Obidve základné školy, ktorých zria-

ďovateľom je Mesto Banská Štiavni-

ca umožňujú vzdelávanie aj žiakom  

so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-

cími potrebami a to spôsobom in-

tegrácie  – to znamená, že sú začle-

není v bežných triedach so zdravými 

žiakmi.

Tento spôsob edukácie je pre žiaka 

najvhodnejší a odborníkmi prefe-

rovaný, ale  znamená samozrejme aj 

zabezpečenie špecifi ckých  požiada-

viek  na  vyučovania, napríklad vy-

tvorenie bezbariérového prostredia, 

doplnenie inventáru  špecifi ckými 

učebnými pomôckami a pod., ale aj - 

a to predovšetkým,  vytvorenie indi-

viduálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu s modifi káciou učebného 

plánu a učebných osnov pre vzdelá-

vanie každého konkrétneho žiaka.

Napriek tomu, že takto poskytova-

né vzdelávanie vyžaduje špecifi c-

kú organizáciu a formy vzdeláva-

nia, naše školy ho poskytujú, o čom 

svedčí aj to, že v tomto školskom 

roku ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ Joze-

fa Kollára vzdelávajú 101 žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, medzi ktorými sú žiaci s 

mentálnym, zrakovým, telesným a 

viacnásobným postihom, ako aj žia-

ci s vývinovými poruchami správa-

nia a učenia.

Mesto Banská Štiavnica, ako zria-

ďovateľ  týchto škôl bolo zatiaľ kaž-

doročne úspešné so žiadosťou  mi-

nisterstvu o pridelenie asistentov 

- učiteľa k týmto žiakom (na rok 

2015 máme prísľub 3 asistentov - 

učiteľa). Vari nie je aj toto dostatoč-

ný dôkaz, že naše školy sa neboja 

prijať takéhoto žiaka do školy?

Mesto v spolupráci s Materskou 

školou, Ul. bratská 9, vyšlo v ústrety 

rodičom o umiestnenie detí so špe-

ciálnymi výchovno-vzdelávacími po-

trebami do MŠ. Táto materská škola 

má s takýmto vzdelávaním skúse-

nosti a má na umiestnenie detí  aj 

dobré materiálovo-technické vyba-

venie (moderná, zrekonštruovaná  

samostatná trieda), v ktorej pôsobí 

aj asistentka učiteľa.   

Na pravde sa nezakladá ani tvrdenie, 

že samospráva mesta si na seniorov 

spomenie raz v roku v mesiaci úcty 

k starším. V Banskej Štiavnici vyví-

jajú činnosť dve denné centrá (klu-

by dôchodcov), v ktorých sa členovia 

pravidelne stretávajú a realizujú rôz-

ne aktivity. Prevádzku týchto cen-

tier samospráva mesta podporuje z 

rozpočtu mesta a taktiež si pravidel-

ne počas roka pripomíname našich 

jubilantov, ako aj mesiac úcty k star-

ším. 

V obsahu článku je tiež tvrdenie, že 

v Banskej Štiavnici chýba kvalitná 

terénna opatrovateľská služba aj cez 

víkendy a sviatky, denný stacionár 

pre seniorov a zdravotne postihnu-

tých s ambulantnou alebo týžden-

nou formou. Opatrovateľská služba 

sa v meste Banská Štiavnica posky-

tuje všetkým občanom, ktorí spĺňa-

jú podmienky na jej poskytovanie a 

majú o túto sociálnu službu záujem, 

pričom môžeme konštatovať, že je 

žiadanou sociálnou službou na dob-

rej úrovni poskytovania. Opatrova-

teľskú službu cez víkendy a sviatky 

je v prípade záujmu možné posky-

tovať už od začiatku, avšak zo stra-

ny opatrovaných nie je o túto službu 

mimo pracovných dní záujem, z dô-

vodu zabezpečenia starostlivosti zo 

strany rodiny, priateľov. Ak autorka 

článku mala na mysli zvýšenú úhra-

du za poskytovanie opatrovateľskej 

služby v dňoch pracovného pokoja, 

v tejto úhrade musí byť započítaná 

práca nadčas, ktorú opatrovateľky 

musia vykonávať. Takže každý má 

právo požiadať o poskytovanie opat-

rovateľskej služby v potrebnom roz-

sahu, ak v zmysle zákona o sociál-

nych službách spĺňa podmienky na 

poskytovanie sociálnej služby – do-

mácej opatrovateľskej služby. S tý-

mito vecami občanom tiež pomáha 

sociálny pracovník mesta. Požiadav-

ka na zriadenie denného stacioná-

ra pre seniorov na Mestskom úra-

de v Banskej Štiavnici zatiaľ nebola 

vznesená od žiadneho občana a ani 

v rámci prieskumu pri spracovávaní 

Komunitného plánu sociálnych slu-

žieb mesta Banská Štiavnica. Tento 

záujem budeme priebežne zisťovať 

a v prípade reálneho záujmu obča-

nov, ktorých sa táto sociálna služ-

ba týka, budeme sa tomuto podne-

tu venovať.

Posledným tvrdením, ktoré je po-

trebné ozrejmiť je vo vete „V meste by 

mala byť škôlka, Špeciálna škola, Prak-

tická škola a ďalšie sociálne zariadenia, 

ktoré bez problémov a zbytočnej byro-

kracie naše deti so špeciálnymi potreba-

mi prijmú a pomôžu prejsť tú cestu od 

narodenia až po dospelosť.“

V Banskej Štiavnici funguje Špeciál-

na základná škola, ktorú navštevu-

jú aj zdravotne postihnuté deti. Do 

leta tohto roka fungovala aj prak-

tická škola, ktorá bola organizač-

nou zložkou Špeciálnej školy Ban-

ská Bystrica, ale vzhľadom na nízky 

počet žiakov v triede, čo neumožni-

lo vytvorenie ďalšieho ročníka, bola 

táto elokovaná trieda praktickej 

školy zrušená. Mesto Banská Štiav-

nica na požiadanie autorky článku 

prezentovalo činnosť praktickej ško-

ly na svojom webe, čím napomáha-

lo k zviditeľneniu jej činnosti u širo-

kej verejnosti. Po ukončení povinnej 

školskej dochádzky môžu deti s rôz-

nym typom postihnutia navštevo-

vať praktické školy v inom najbliž-

šom meste, kde sú vytvorené triedy 

s postačujúcim počtom žiakov.

Eva Gregáňová, soc. prac., MsÚ

Viera Ebert, Školský úrad

Zlepšenie služieb pre zdravotne postihnutých 
– vyjadrenie samosprávy

Klienti denného stacionáru OZ Margarétka  foto OZ Margarétka 



5
číslo 42 • 4. december 2014

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

Založenie a prvé obdobie 

činnosti.

Založenie katedry v Štiavnici vý-

znamne podporovalo aj vtedaj-

šie vedenie univerzity, rektor prof. 

Štefka, dekan fakulty doc. Konrád, 

prof. Midriak a ďalší. Začiatky sa-

mozrejme  neboli ľahké. Veľmi nám 

pritom pomohol vtedajší riaditeľ 

SPŠCh Ing. T. Pálka, ktorý bez vá-

hania ponúkol Katedre bezplatne 

priestory v budove laboratórií. Roz-

hodujúce práce na fyzickom zaria-

dení katedry vykonal Ing. P. Múdry, 

CSc. organizačne mi pomáhal a per-

spektívu presťahovania do nových 

priestorov na lesníckej učňovke za-

riaďoval Ing. Ján Ivanič. Založil som 

vedeckú radu, vypracovali sme a 

schválili program činnosti. Skutko-

vé rozbehnutie prác však bolo veľ-

mi zložité, okrem zariadenia bolo  

treba aj pracovné sily. Fakulta eko-

lógie  ale aj sama bola (už aj vtedy) 

chudobná, mohla ponúknuť na Ka-

tedru celkove - vrátane mzdových 

nákladov - 6000 Sk mesačne. Aby 

sme mohli plniť záväzky voči UNE-

SCO podľa zmluvy a programu, ne-

jakých pracovníkov som ale musel 

mať. Riešil som to jednak veľmi sla-

bými čiastkovými úväzkami z dané-

ho rozpočtu, okrem toho sme hneď 

založili Nadáciu Katedry UNESCO, 

ktorej jediným cieľom bola podpora 

činnosti katedry. Ako prvá prišla na 

katedru Anna Špinerová, postupne 

prof. Šteff ek, RNDr. Galajdová, doc. 

Radványi. V prvom období pod vlaj-

kou Katedry UNESCO prebehli aj 

prezentácie a školenia učiteľov na 

využitie GIS vo výučbe, ktoré robil 

Ekotrust (P. Múdry, Z. Haľamová, 

K. Nováková, S. Nagyová, R. Pet-

rík), kde bola zariadená učebňa GIS 

aj potrebné databázy. Cez úrad prá-

ce a Nadáciu sme zamestnali Ing. 

Suranovú-Diviakovú, vymohol som 

postupne tri pracovníčky z americ-

kých Mierových zborov. Neskôr na 

katedru prišli doktorandi R. Čajka a 

R. Búci, neskôr sme už dostali aj ne-

jaké pracovné miesta, prišli RNDr. 

Kočická a  Mgr. Kočický. Samozrej-

me najväčší objem potrebných fi -

nancií sme získavali z projektov a 

z iných aktivít, najmä z organizácie 

exkurzií pre zahraničných študen-

tov. Bohatú knižnicu so zahranič-

nými titulmi sme vybudovali vďa-

ka veľmi intenzívnej spolupráce s 

rôznymi univerzitami, zapojili sme 

sa do siete univerzít Lynx a do siete 

spolupracujúcich organizácií ECNC 

(Európske centrum ochrany prí-

rody). Takže Katedra žila veľmi in-

tenzívnym životom, aj napriek mi-

nimálnym prostriedkom z rozpočtu 

fakulty. Celkove môžeme smelo po-

vedať, že cez svoje aktivity a Nadá-

ciu - ďaleko nad povinné - sme udr-

žiavali katedru na štátnej vysokej 

škole. Toto počiatočné, pionierske, 

obdobie môžeme datovať približne 

do začiatku roka 1998. Vtedy sme 

sa už veľmi intenzívne začali zao-

berať presťahovaním celej Fakulty 

ekológie a environmentalistiky do 

Banskej Štiavnice, čo sa v polovič-

ke roka aj uskutočnilo. Tým sa zme-

nili aj podmienky práce Katedry 

UNESCO. O tejto ďalšej etape, až po 

dnes, oboznámime čitateľov v ďal-

šom čísle. 

Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklós, 

DrSc., vedúci Katedry

Katedra UNESCO v Banskej Štiavnici 
20 ročná (2. časť)

Dňa 28.11.2014 sa konal 

koncert českej speváckej 

slávice Lucie Bílej vo Farskom 

kostole Nanebovzatia Panny 

Márie v Banskej Štiavnici. 

Koncert s orchestrom a zborom pod 

vedením Petra Malaska s názvom 

„Biele Vianoce Lucie Bílej“ sa uskutoč-

nil pod záštitou primátorky nášho 

mesta Nadeždy Babiakovej. V pia-

tok podvečer sa otvorili brány chrá-

mu a tí, ktorí prišli, zažili prekrásnu 

predvianočnú atmosféru. Krátko 

po 19 hod. sa objavila na pódiu Lu-

cie Bíla a úvodnou piesňou "Tichá 

noc, svätá noc" všetkým prítomným 

otvorila srdcia. Nasledovali staršie i 

novšie pomalšie skladby o anjeloch, 

ale aj rýchlejšie skladby z jej boha-

tého hudobného repertoáru. Medzi 

jej piesňami nechýbali ani svetozná-

me hity ako Ave Maria, či Haleluja. 

Novinkou, ktorú zaspievala publiku 

bola pieseň Modi. Jeden a pol ho-

dinový koncert v prekrásnej atmo-

sfére zaplneného kostola do posled-

ného miesta patril k nevšedným 

a ojedinelým zážitkom s blížiaci-

mi sa vianočnými sviatkami. Záve-

rečný dlhotrvajúci potlesk svedčil o 

tom, že sa oplatilo prísť a vidieť Lu-

ciu Bílú naživo a milému publiku sa 

odvďačila hudobným prídavkom. 

Jej krásne zafarbený silný hlas ne-

nechal nikoho chladným a všetkým 

ukázala, že spievať vie. Veď v nede-

ľu 29.11.2014 na galavečeri, kto-

rý sa konal v Štátnej opere v Pra-

he sa stala v ankete Český slávik 

2014 víťazkou v kategórii speváč-

ka. Už po sedemnástykrát si tak do-

mov odniesla zlaté ocenenie. Vďa-

ka svojmu mimoriadnemu talentu, 

humoru, bezprostrednému vystu-

povaniu, ale i so zmyslom pre po-

moc tým, ktorí to potrebujú, pat-

rí medzi najobľúbenejšie speváčky 

nielen v Čechách, ale i na Sloven-

sku, čo dokazujú aj vypredané kon-

certy na jej úspešnom turné - Bíle 

Vánoce Lucie Bílé. Ďakujeme! 

Michal Kríž

Lucie Bílá vypredala koncert! Kam v BŠ 
a okolí?
4.12. Vianočný School Fair. Pre-

dajné stánky, varené víno, kapust-

nica, kaviareň, detský kútik. Gym-

názium A. Kmeťa, 15:30. 

4.12. Vernisáž výstavy: /Ne/za-

budnutí aušusníci. Výstava po-

trvá do 31.7.2015. Starý zámok, 

16:00.

5.12. Mikuláš v Kultúrnom cen-

tre! Tvorivé dielne, hry, program, 

sladké prekvapenia a rozsvietenie 

stromčeka na Trojici, od 16:00. 

5.12. Mikuláš vo Sv. Antone. Na 

Rínku, od 16:30.

5.12. Divadlo: Audience. Legen-

dárna hra Václava Havla. Divadlo 

Pivovaru ERB, 19:00.

5.12. Koncert: Talent Transport 

Art Cafe, 21:00

6.12. Mikulášska akcia v Galérii 

Schemnitz. Bohatý program pre 

celú rodinu. Vstup voľný, 10:00-

16:00

6.12. Koncert: Folkové Vianoce - 

Jednofázové kvasenie. Vinocen-

trum, 19:00.

6.12. Tradičná zabíjačka. Zabíjač-

ka, varené víno z Peria, cigánska 

muzika a tance, spevokol Baďan-

čianka. Terasa u Blaškov, Počú-

vadlianske jazero, od 9:00

6.12. Mikulášske dielne vo Vila 

Bela. Keramika, textil, papier, 

hudba, predvianočné dobroty. 

Banská Belá 188, zastávka Huta, 

od 14:30.

6.12. Mikulášska párty. Live kon-

cert. Trotuar Café, 20:00. 

6.12. Koncert: Sitňan, ŠHT, Pox 

Vobiscum. Meštianska krčma. 

8.-10.12. Nové výzvy v environ-

mentálnej výchove. Konferenciu 

pripravuje sieť environmentálne 

výchovných organizácií Špirála. 

Hotel Grand Matej.

8.12. ZUŠ: Mikulášske popolud-

nie. Literárne a výtvarné dielne a 

trhy, kapustnica a punč, koledy.  

ZUŠ, 14:00. 

12.-13.12. Štyavnycký vjanočný 

jarmok. Nádvorie Kammerhofu 

12.12. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom: Marek Vadas. Antikvari-

átik, 17:00.

12.12. Pohoda v Art Café Film: 

o festivale Bažant Pohoda 2014. 

Debata: M. Kaščák, P. Šelicho-

vá. Koncert: Lola Marsh / Matwä 

Drappenmädchenfeller. Art Cafe, 

20:00.

12.12. Vianočný koncert: Dag-

mar Rostandt s pianistom Ľubom 

Frátrikom. Trotuar Cafe, 20:00.

Región Banská Štiavnica   
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Dňa 18.-19.10.2014 sa konala zá-

hradkárska výstava ovocia a zele-

niny nášho regiónu v duchu sve-

domitej práce našich záhradkárov 

od skorej jari až po najkrajšie obdo-

bie roka - jeseň. Vôňu jabĺčok a zele-

niny bolo cítiť už pri vstupe do zá-

hradkárskeho domu. 

Príprava výstavy bola dôsledná, či 

už úpravou miestnosti i aranžova-

ním, za ktorú ďakujeme p. Michaele 

Mojžišovej a rod. Adamskej. Počas 

celého roka záhradkári svoj voľný 

čas vypĺňali svedomitou prácou, aby 

mohli potom ukázať svoje výpestky 

na výstave, ktorá každý rok uzatvá-

ra náročnú prácu rúk našich pesto-

vateľov. Výpestky hodnotila komi-

sia v zložení: p. Lichner, predseda 

ZO v Kremnici, p. Herczeg, pod-

predseda OZZ v Leviciach, predse-

da ZO v Pukanci, člen predsedníc-

tva celoslovenského ZZ, p. Ciglan z 

Pukanca, p. O. Turčan, predseda OV 

SZZ a zároveň člen celoslovenského 

ZZ, p. Fronková a p. Křivánková. V 

jednotlivých kategóriách bolo hod-

notených 5 disciplín: 

Drobné ovocie: 1. Maruniak Jozef, 

2. Novotný Ján, 3. Blaškovičová Mi-

riam

Aranžmány: 1.-2. Molčanová Jaro-

slava, 3. Michaela Mojžišová

Zelenina: 1. Michaela Mojžišová, 2. 

Ján Novotný, Debnárová Silvia

V ďalšej zaujímavej a hodnotenej 

kategórii bola hruška, ktorá svojou 

vôňou a príjemným vzhľadom patrí 

už 6 rokov do celoslovenských súťa-

ží. V banskoštiavnickej súťaži regió-

nu boli hodnotené výpestky hrušky: 

1. Milan Fáber, 2. Stanislav Balážfy, 

3. Ján Novotný

K najzaujímavejšej kategórii vý-

pestkov patrí kategória o najkrajšie 

vypestované jabĺčko, ktoré už roky 

nechýba na stole každej domácnos-

ti. Jabĺčka sú hodnotené najviac v 

medzinárodnej a celoslovenskej sú-

ťaži. V našom regióne spod Sitna sa 

výpestkom jabĺk venujú nielen star-

ší záhradkári, ale odovzdávajú svo-

je vedomosti a praktické rady svo-

jim deťom. V podmienkach, ktoré 

sú ťažké, sa urodili pekné výpestky, 

ktorými sa mohli pochváliť pestova-

telia na výstave regiónu. V najcen-

nejšej kategórii "jabĺčko regiónu" sa 

s najväčším počtom bodov umiest-

nil na 1.mieste Bohumír Mojžiš, 2. 

skončil Niederland Jozef a 3. Milan 

Fáber. Bolo udelených spolu 38 cien 

so 166 vzorkami. Ďakujeme pesto-

vateľom za aktívnu činnosť počas 

celého roka a prajeme veľa pestova-

teľských úspechov v roku 2015. 

Zároveň ďakujeme všetkým súťažia-

cim a sponzorom: Kami – p. Kara-

belly, IMO Elektro Ján Mojžiš, IMO 

– Rozličný tovar – domáce potreby, 

p. Jozef Blaškovič, Slavomír Palo-

vič, Richard Hrušovský, Lubomír 

Povinský, Masáže – p. Švidroňová, 

MM – Glamour Odevy, Záhradkár-

stvo Danhal, Combin B.Štiavnica, 

rod. Adamská, Obuv p. Roch, Win-

ner p. Kuka, Pavol Molčan, Vladi-

mír Stračina, Zelevoc p. Antalová, 

Ovocie – zelenina p. Szegéň, Potra-

viny p. Erneková. Ďakujeme! 

Záhradkárske stromčekové po-

sedenie 

Výbor ZO SZZ pozýva na konco-

ročné záhradkárske posedenie pod 

stromčekom spojené s vianočnou 

kapustnicou. Prinesenie voľné-

ho občerstvenia k stolu bude víta-

né. Predpokladanú účasť nahlásiť 

do 13.12.2014. Posedenie sa začí-

na v sobotu 20.12.2014 o 18:00 

hod. Zaručujeme príjemné posede-

nie spojené s príjemnou hudbou a 

dobrým občerstvením s možnosťou 

odovzdania si skúseností získané 

počas tohto roku. Zároveň ďakuje-

me za pomoc pri činnosti záhrad-

kárskej organizácie. Tešíme sa na 

účasť a s radosťou vás privítame s 

dobrou náladou. Viac info p. Mojži-

šová: 0903 250 921. 

SZZ ZO Štefultov

Súťaž o jablko regiónuŽivá knižnica 
na Základnej škole J. Kollára

„Neposudzuj knihu podľa obalu a nepo-

sudzuj ľudí podľa ich výzoru,“  tak zne-

lo heslo projektu, ktorý usporiada-

la nezisková organizácia Amnesty 

International na ZŠ J.Kollára. Žiaci 

8. ročníka sa zúčastnili diskusie na-

zvanej Živá knižnica. Projekt Živej 

knižnice bol podporený nadáciou 

Intenda a jeho cieľom je búrať pred-

sudky a stereotypy, ktoré si nosí-

me v sebe a skresľujú náš pohľad na 

ľudí. Žiaci si mohli vypočuť životné 

príbehy ľudí, ktorí tvoria na Sloven-

sku menšinu a ktorí sa nám na prvý 

pohľad môžu zdať „iní“. Rozprávali 

sa napríklad s pozitívne nabitým 

Martinom, ktorý život zvláda bez 

rúk a pritom sa živí ako fotograf, či 

s Marekom, ktorý sa za svoj Róm-

sky pôvod nehanbí, cestuje po ce-

lom svete a pracuje ako vedúci v li-

terárnej kaviarni.

Počas záverečnej diskusie si žiaci 

uvedomili, že naozaj nezáleží, ako 

človek vyzerá alebo akú má farbu 

pleti. Dôležité sú činy a to, ako ži-

jeme svoj život. Osobná skúsenosť 

našim ôsmakom umožnila zistiť, 

ako reagujú na inakosť, aký je roz-

diel medzi ich predstavami o iných 

ľuďoch  a realitou. Aj takéto vzde-

lávanie je v živote každého človeka 

dôležité. 

T. Adamská
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 2. de-

cembra uply-

nulo 10 rokov, 

čo nás navždy 

opustil manžel 

a ocko Jozef Vavrinec. Tí, 

ktorí ste ho poznali, venuj-

te mu tichú spomienku. Ďa-

kujeme. 

Manželka a dcéra.

INZERCIA

Vianočné trhy
Srdečne vás pozývame na III. roč-

ník Kolpašských vianočných tr-

hov, ktoré sa uskutočnia na Mi-

kuláša - 6.12.2014 pri Obecnom 

úrade v Banskom Studenci. Začia-

tok o 14:00 hod., o16:00 hod. za-

víta do dediny aj Mikuláš na koči 

prípadne na saniach. 

Tešíme sa na vašu návštevu!!!

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

V utorok 11.11.2014 odovzdal 

minister školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Peter 

Pellegrini ocenenie výni-

močným študentom, ktorí 

v minulom školskom roku 

úspešne reprezentovali 

Slovensko na medzinárodných 

súťažiach. 

Minister odovzdával ocenenia 

pri príležitosti Medzinárodného 

dňa študentstva. Takýmto spô-

sobom chcel oceniť úsilie štu-

dentov, ich vytrvalosť a cieľave-

domosť na ceste pri dosahovaní 

úspechov a zároveň im poďako-

vať za reprezentáciu Slovenska 

aj za jeho hranicami. Pamätný 

list sv. Gorazda si z jeho rúk pre-

vzalo 82 ocenených študentov, 

medzi nimi aj Jakub Lulák, žiak 

Katolíckeho gymnázia sv. Fran-

tiška Assiského v Banskej Štiav-

nici.  Jakub získal nádherné 3. 

miesto na majstrovstvách sve-

ta v stavbe a programovaní ro-

botov na súťaži RoboCup v bra-

zílskom meste Joao Pessoa, kde 

úspešne reprezentoval nielen 

svoju školu, ale aj jeho rodné 

mesto – Banskú Štiavnicu. Ide 

o obrovský úspech, ktorý si za-

slúži náš obdiv. Zároveň Jaku-

bovi ďakujeme za šírenie dobré-

ho mena našej školy a rodného 

mesta v ďalekom zahraničí.

Katolícke gymnázium 

sv. Františka Assiského

Študent Jakub Lulák ocenený 
pamätným listom sv. Gorazda

Exminister školstva Peter Pellegrini a Jakub Lulák  foto MŠVVaŠ SR 
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V dňoch 12. a 13. decembra 

sa na nádvorí Kammerhofu 

uskutoční už 11. ročník 

tradičného Štyavnyckého 

vjanočného jarmoku. 

Návštevníci sa môžu tešiť na neo-

pakovateľnú predvianočnú atmo-

sféru, ktorá je umocnená vôňou 

tradičných vianočných špecialít (ka-

pustnica, vianočné oblátky, klobá-

sky, Krampampula...), predajom 

vianočných stromčekov, originál-

nymi výrobkami šikovných reme-

selníkov, ale aj bohatým kultúrny 

program (pečenie oblátok v histo-

rickej forme nad ohňom, liatie olo-

va, Luciovské zvyky - zvyky a po-

very na sv. Luciu), Anjelské spevy, 

vystúpenie skupín Bukret banda, 

Otto Voce a cappella group a detí z 

materských, základných a umelec-

kých škôl. 

V interiéri Kammerhofu, v expozí-

cii Baníctvo na Slovensku, bude pre-

biehať hrať Putovanie s hviezdou, 

do ktorej sa môžu zapojiť všetky ve-

kové kategórie.

Podujatie fi nančne podporilo Mesto 

Banská Štiavnica.

Tešíme sa na stretnutie v Kammer-

hofe.

Petra Páchniková, SBM

Pozvánka na 11. ročník 
Štyavnyckého vjanočného jarmoku

Prichádza čas Vianoc, pokoja a 

spomienok. Slovenské banské 

múzeum pripravilo pre Štiavni-

čanov i návštevníkov mesta 

osobitný darček. 

V Galérii Jozefa Kollára bude v pia-

tok 12.12.2014 o 15.00 hod. ver-

nisážou otvorená výstava Jozefa 

Lackoviča „Genius loci“. Autorové po-

etické diela sú očarujúce. Žiaria po-

zitivizmom, láskou k životu, pulzujú 

spomienkami. Galérii sa podarilo na 

výstavu zapožičať Lackovičove diela 

z galérií a múzeí v Bratislave, Nitre, 

Zvolene a zo Svätého Antona. Piate 

výročie autorovho úmrtia tak oso-

bitým spôsobom pripomenie výber 

toho najlepšieho, čo autor vytvoril. 

Miloval Štiavnicu, jej banícku kultú-

ru, rodný Svätý Jur a svet vinohrad-

níkov i les, prírodu, ktorej ochrane 

sa profesionálne venoval. Výstava 

vznikla v spolupráci s rodinou pána 

Lackoviča, s kurátorským pričine-

ním jeho dcéry Mgr. Márie Čelko-

vej. Prijmite pozvanie na stretnutie 

s kúzelným svetom snov a spomie-

nok Jozefa Lackoviča. Výstava po-

trvá od 12.12. 2014 – 14.2. 2015. 

Otvorené pondelok – sobota 8.00 – 

16.00 hod. Tešíme sa na stretnutie!

Iveta Chovanová, SBM 

Pozvánka na výstavu Jozefa Lackoviča

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

Oznam
Obchodné centrum Dužina Vás 

pozýva do novootvorených ob-

chodíkov a počas vianočných ad-

ventov bude mať otvorené aj cez 

víkendy.

Obchodné centrum

V sobotu 29.11.2014 podvečer 

sa konal v penzióne Cosmo-

politan I. – bowlingu posledný 

tohtoročný tematický večer, 

tentokrát na židovskú tému 

pod názvom Hoffmannov 

návrat. 

Na podujatí, ktoré uvádzala Bea-

ta Nemcová sa zúčastnili a pozva-

nie prijali veľvyslanec štátu Izra-

el v SR Jeho Excelencia Alexander 

Ben – Zvi s manželkou, primátor-

ka mesta Banská Štiavnica Nadež-

da Babiaková a hostitelia manže-

lia Alexandra a Bonislav Donevovci. 

Pani Donevová v súčasnosti zastáva 

post hovorkyne Ministerstva spra-

vodlivosti SR. Večer s prezentáciou 

fotografi í sa niesol v duchu spo-

mienok na Štiavničana, ktorému 

načúvali hviezdy Deža Hoff man-

na. Hudobné spestrenie sobotné-

ho večera patrilo kapele Pressbur-

ger Klezmer Band. Po ich úvodnom 

vystúpení sa slova zhostil J. E. iz-

raelský veľvyslanec Alexander Ben 

– Zvi a predstavil prítomným svoje 

kulinárske umenie. K večeri pre po-

zvaných hostí bolo pripravené Hoff -

mannovo menu, ktoré pozostávalo: 

z predjedla, polievky, hlavného je-

dla a dezertu. Medzi špecialitami 

nechýbali ani: Židovský penicilín, 

Hubovo-krúpová polievka, Falafel, 

Hummus, Židovský kaviár, Kura na 

zázvore a pomarančoch. Šoulet, Ku-

gel, Farfel, Jahniatko, Mrkvové tzi-

mes, Jablková štrúdľa a Haman-

taše. Po ochutnávke kulinárskych 

špecialít pobavil hostí Michael Sza-

tmáry so svojou stand up comedy. 

Dežo Hoff mann sa narodil 

24.5.1912 v židovskej rodine v Ban-

skej Štiavnici. Od r.1962 pôsobil 

ako fotograf slávnej kapely Beatles. 

V 80. rokoch spolupracoval s Bra-

tislavskou zlatou lýrou, publikoval 

knihy o Roling Stones, Th e Beatles, 

Cliff ovi Richardovi a Shadows. Dežo 

Hoff man zomrel 26.3.1986 v Lon-

dýne, pochovaný je na židovskom 

cintoríne v londýnskej štvrti Gol-

ders Green. Aj týmto podujatím sa 

priblížil život a dielo svetoznámeho 

banskoštiavnického rodáka a foto-

grafa Deža Hoff manna. 

Michal Kríž

Hoffmannov návrat

Izraelský veľvyslanec v SR Alexander Ben – Zvi  foto M. Kríž

Mikuláš v ZUŠ
Už ste to počuli? Naozaj skutočný 

Mikuláš! ...a k tomu darčeky pre 

malých aj veľkých. Voňavé slad-

kosti, sladká hudba, farebné diel-

ničky a poriadne kyslá kapustnica. 

Že kde? Predsa u nás na ZUŠke. 

Že kedy? 8.12.2014 od 14:00 

hod. Teším sa na Vás! 

Váš Mikuláš

Sv. Mikuláš, 
každý rok je 
hosť náš
Po poctienke tíško chodí, zvonče-

kom si tíško zvoní

jeho kroky znamenajú, že k nám 

prichodí ten sluha boží.

Na chrbte nesie batoh plný dar-

čekov,

ide s darčekmi potešiť malých 

drobčekov.

Nielen deti darčeky milujú, 

aj dospelých prekvapenia vzrušu-

jú.

Dobré deti dostanú darčekov i 

sladkostí,

a tí horší majú z nich menej ra-

dostí. 

Ku oknám sa Mikuláš pomaly 

vkráda, 

každému čo si zaslúži do topánok 

darček vkladá.

Rozlúči sa po tíšku, nájde spätnú 

cestičku k nebeskej bráne

a o rok Mikuláša tu zasa máme.

Mária Remeňová
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

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

ŠéfoviA NA zAbiTie 2ŠéfoviA NA zAbiTie 2

Komédia, USA, 2014, 108 min., MP Komédia, USA, 2014, 108 min., MP 
15, Vstupné: 4 €. Nick (Jason Bate-15, Vstupné: 4 €. Nick (Jason Bate-
man), Dale (Charlie Day) a Kurt (Ja-man), Dale (Charlie Day) a Kurt (Ja-
son Sudeikis) majú už plné zuby toho, son Sudeikis) majú už plné zuby toho, 
ako sa musia podlizovať vlastným šé-ako sa musia podlizovať vlastným šé-
fom, preto sa jedného dňa rozhodnú fom, preto sa jedného dňa rozhodnú 
stať sa svojimi vlastnými pánmi a za-stať sa svojimi vlastnými pánmi a za-
čnú podnikať na vlastnú päsť. čnú podnikať na vlastnú päsť. 

Piatok 5.12. o 18:30 hod.Piatok 5.12. o 18:30 hod.

OUijAOUijA

Horor, USA, 2014, 90 min., MP 15, 
Vstupné: 4 €. Ouija je fi lmovou adap-
táciou klasickej stolovej hry. Dej sa 
točí okolo rodiny, ktorá nevedomky 
uvoľní zlého ducha po tom, čo si zahra-
jú jednu hru.

Sobota 6.12. o 18:30 hod.
Nedeľa 7.12. o 18:30 hod.

Blbí A blbší sú spÄť

Komédia, USA, 2014, 102 min., MP 
12, Vstupné: 4 €. Pokračovanie fi l-
mu Blbý a blbší (1994) sa odohráva 

dvadsať rokov po udalostiach z prvého dvadsať rokov po udalostiach z prvého 
dielu. Lloyd (Jim Carrey) si lieči zlo-dielu. Lloyd (Jim Carrey) si lieči zlo-
mené srdce od Mary Swanson v psy-mené srdce od Mary Swanson v psy-
chatrickom zariadení a kamarát Harry chatrickom zariadení a kamarát Harry 
(Jeff  Daniels) ho pravidelne navštevu-(Jeff  Daniels) ho pravidelne navštevu-
je. Keď spolu opustia ústav, opäť ich je. Keď spolu opustia ústav, opäť ich 
čaká dobrodružstvo, v ktorom nebude čaká dobrodružstvo, v ktorom nebude 
núdza o šialené situácie. Harry zistí, že núdza o šialené situácie. Harry zistí, že 
má dospelú dcéru, od ktorej potrebuje má dospelú dcéru, od ktorej potrebuje 
obličku a Loyd sa opäť zamiluje.obličku a Loyd sa opäť zamiluje.

Nedeľa 7.12. o 16:00 hod.Nedeľa 7.12. o 16:00 hod.
Nedeľa 14.12. o 16:00 hod.Nedeľa 14.12. o 16:00 hod.

TUčNiAkY TUčNiAkY 

z MAdAgAskArUz MAdAgAskArU

Animovaný / Dobrodružný / Komé-Animovaný / Dobrodružný / Komé-
dia / Rodinný, USA, 2014, 90 min., dia / Rodinný, USA, 2014, 90 min., 
Vstupné: 4 €. Keď svet potrebuje zá-Vstupné: 4 €. Keď svet potrebuje zá-
chranu, pomôcť môže len jeden tím na chranu, pomôcť môže len jeden tím na 
svete. Tučniaky z Madagaskaru sú svete. Tučniaky z Madagaskaru sú 
späť a čaká ich misia, na ktorú čaka-späť a čaká ich misia, na ktorú čaka-
li celý ich život.li celý ich život.

Utorok 9.12. o 18:30 hod.Utorok 9.12. o 18:30 hod.

FK s ANTikvAriÁTikoM: FK s ANTikvAriÁTikoM: 

TU To MUsí bYťTU To MUsí bYť

/ČSFD 73%/, Taliansko / Francúz/ČSFD 73%/, Taliansko / Francúzsko sko 
/ Írsko, 2011, 118 min., MP15, Vstup-/ Írsko, 2011, 118 min., MP15, Vstup-
né: 2,40 €. Doslovný preklad Toto je to né: 2,40 €. Doslovný preklad Toto je to 
miesto určite znie dosť krkolomne opro-miesto určite znie dosť krkolomne opro-
ti zvučnému originálu This Must Be the ti zvučnému originálu This Must Be the 
Place. „To“ miesto vo fi lme talianske-Place. „To“ miesto vo fi lme talianske-
ho režiséra Paola Sorrentina je ukryté ho režiséra Paola Sorrentina je ukryté 
hlboko v Seanovi Pennovi. Vynikajúce hlboko v Seanovi Pennovi. Vynikajúce 
road putovanie s vlastnými údernými road putovanie s vlastnými údernými 
vnútornými cestičkami v hlave zostar-vnútornými cestičkami v hlave zostar-
nutej gotickej rockovej ikony. Bizar-nutej gotickej rockovej ikony. Bizar-
ne upravený päťdesiatnik Cheyenne sa ne upravený päťdesiatnik Cheyenne sa 
vzhľadovo odvoláva na zašlú slávu 80-vzhľadovo odvoláva na zašlú slávu 80-
tych rokov, no mysľou a postojom k ži-tych rokov, no mysľou a postojom k ži-
votu tromfne kadejaké životné výplody votu tromfne kadejaké životné výplody 
človeka 2. tisícročia.človeka 2. tisícročia.

Štvrtok 11.12. o 18:30 hod.Štvrtok 11.12. o 18:30 hod.
Piatok 12.12. o 18:30 hod.Piatok 12.12. o 18:30 hod.
Sobota 13.12. o 18:30 hod.Sobota 13.12. o 18:30 hod.
Nedeľa 14.12. o 18:30 hod.Nedeľa 14.12. o 18:30 hod.

HobiT: HobiT: 

BiTkA piATich ArMÁdBiTkA piATich ArMÁd

Dobrodružný / Fantasy, USA / Nový Dobrodružný / Fantasy, USA / Nový 
Zéland, 2014, 144 min., MP 12, Zéland, 2014, 144 min., MP 12, 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

HHH
VVVV
tátttát
tottot
uuuuu
jújjjújjjú

SS
NN

BB

KK
11
mmmmmm

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. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Kino: Návrat úspešnej komédie

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10,-eur v pizzé-

rii, reštaurácii BLACK M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.40/2014: „Čas musíme využívať 

rozumne a navždy si musíme zapamä-

tať, že vždy je ten správny moment, ak 

chceme urobiť dobrú vec.“ Výhercom 

sa stáva Elena Šimková, Hviezdo-

slavova 4, Banská Štiavnica. Sr-

dečne 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 15.12.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Hellen 

Keller:   

A., Len, otep, púzdro, otoman,     

B., Stred tajničky, 

C., Zmotaj, štíhla ryba, lúšti, Verne-

ho kapitán, iniciálky slov. mineraló-

ga Lukáča,   

D., Prvé písmeno abecedy s dĺžňom 

aj bez, nezhoda, Terézia, hrubý pov-

raz, zn. kancelárskych potrieb,      

E., Namokal, nie dole, druh lotérie, 

pani v Španielsku,    

F., Zabal, tká, vychová-

vateľka, slovenská rieka,        

G., Naj, vydáva tikavý 

zvuk, pomleté zrno, ví-

ťazný pokrik, ozn. áut 

Bratislavy,   

H., Pracuj pluhom, latka, 

meno psa, plod aj strom, 

biblický moreplavec, 

I., Akáže, vydáva bú-

kavý zvuk, zn. čistiace-

ho prostriedku, ruské 

meno,   

J., Záver tajničky, čs. 

prezident počas II. sv. 

vojny,

K., Notes, akváriové 

rybky, mesiac básn., ci-

toslovce volania na mačku.

1., 4 v Ríme, vývoj hmyzu, iniciál-

ky Bajzu, 

2., Obýva, velikán, televízny skr.,      

3., Približne, zomri, číselná lotéria, 

4., Slečna, pripol, vykladanie ka-

riet, 

5., Nepohol, sitká, Lasica - Satin-

ský,       

6., Vôňa, hučí, český herec,        

7., Zelenina, je zaľúbený, horská 

trasa, 

8., Koncovka zdrobnenín, rastlinné 

maslo, tvrdo robil,       

9., Obličaje, rúca, citoslovce rezig-

nácie,            

10., Časť konského postroja, koko-

sová čokoláda, druh zelenej papri-

ky,               

11., Idka, žen. meno, pracuje plu-

hom,    

12., Zn. áut Košíc, román E. Zolu, 

vydával teplo,

13., Alena po česky, súboj, citoslov-

ce strašenia, 

14., Namáčací prostriedok, výraz v 

kartách, kamarát Barbie,    

15., Áno česky, robí, citoslovce pri 

bití,

16., Odpad pri pílení dreva, náš po-

litik – právnik,

17., Orol po nemecky, Začiatok taj-

ničky.

Pomôcky: Karp, Ken, Pcr, Etui, 

Aar, Bek, Pril, Kin.    

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B
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J

K

Kupón č. 42
Krížovka
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29. októbra 2014 uplynulo 65 

rokov od momentu, kedy bola 

slávnostne sprevádzkovaná 

Trať mládeže.  

S mesačným omeškaním si toto vý-

ročie pripomenulo aj Mesto Banská 

Štiavnica so svojimi partnermi. V so-

botu 29. novembra sa železničná 

hala začala plniť už pred 14:00 hod., 

na ktorú bol naplánovaný pravidelný 

spoj na trase B. Štiavnica – H. Dúbra-

va. Žiaľ, zrejme komunikačným zlyha-

ním nebola akceptovaná žiadosť KHT 

Zvolen a k pravidelnej linke nebol pri-

daný ďalší vozeň. Mnoho tých, ktorí si 

nechávali svoj príchod k vlaku na po-

slednú chvíľu sa tak do neho nakoniec 

z kapacitných dôvodov nedostalo. O 

14:40 hod. sa z H. Dúbravy pohol his-

torický motorový vlak M131. Naplne-

ný bol nielen účastníkmi z B. Štiavni-

ce, ale aj záujemcami o podujatie zo 

Zvolena. Cestujúci si mohli vychut-

nať nielen jazdu, ale aj poruchu a ná-

slednú opravu. Neplánovaný program 

našťastie nikoho nevyviedol z mie-

ry, práve naopak – jazda sa stala ešte 

vzrušujúcejšou.

Po príchode do cieľovej stanice nasle-

dovali príhovory primátorky mesta 

Nadeždy Babiakovej, ako aj priamych 

účastníkov Dalmy Štepánekovej z 

Banskej Štiavnice a Jána Gubča zo 

Zvolena. Pamätníci spomínali na to, 

ako vnímali výstavbu oni i na povoj-

nové nadšenie, ktoré vládlo v mno-

hých z účastníkov. Po skončení krátkej 

ofi ciálnej časti pokračoval program vy-

stúpením skupiny Chanson Friends. 

Ich interpretácia známych francúz-

skych šansónov, či známych starších 

slovenských piesní nadchla mnohých 

prítomných. Tí si mohli neskôr po-

zrieť fi lm Oceľová cesta, prehliadnuť 

fotografi e prevažne z archívu Sloven-

ského banského múzea (najzaujíma-

vejšie z nich pochádzali od známeho 

fotografa S. Protoppopova), vyskúšať 

historický fotoateliér, či zapáliť svieč-

ku vďaky. Bolo obzvlášť dojemné, keď 

prichádzali mladí rodičia a so svojimi 

deťmi zapaľovali sviečky za starých 

rodičov či rodičov, ktorí sa výstavby 

zúčastnili. K dobrej nálade prispelo aj 

občerstvenie, v ktorom nechýbal guláš 

a varené víno, ale aj chlieb s masťou a 

cibuľou, či s lekvárom a melta káva 

ako spomienka na autentickú stravu 

účastníkov.

Napriek pomerne veľkému časové-

mu stresu, počas ktorého sa akcia pri-

pravovala, spomienka na 65. výročie 

otvorenia Trate mládeže patrila me-

dzi najviac medializované akcie nášho 

mesta v tomto roku. Reportáže odvy-

sielali TV Markíza, RTVS, živý vstup 

Rádio Slovensko, rozhlasovú repor-

táž Rádio Regina, článok sa objavil 

aj v Pravde. Naše poďakovanie preto 

patrí všetkým tým, ktorí nám podu-

jatie v rôznom rozsahu pomohli za-

bezpečiť – KHT Zvolen, Železnice SR, 

OZ Štokovec, Pivovar Steiger, priestor 

pre kultúru, Slovenské banské múze-

um, Piercom a Slafi ofoto, p. Karabelly 

a ostatným, ktorí akoukoľvek mierou 

pomohli k úspešnej realizácii poduja-

tia.                       

Rastislav Marko

Pripomenuli sme si 65 rokov Trate mládeže

Dokončenie železničnej trate 

z B. Štiavnice do H. Dúbravy si 

mesto pripomenulo už po 65. 

krát. 

Toto významné výročie dávalo 

priestor na zhodnotenie celej histórie 

jej výstavby. Žiaľ, opäť sa do spomie-

nok, ani hlavného prejavu pani pri-

mátorky nedostali dôležité a zásadné 

skutočnosti. Chcem veriť, že to nebol 

úmysel. Rada by som ich bola doplni-

la na mieste oslavy, ale nedostala som 

na to od organizátorov priestor, preto 

chcem tieto biele miesta vyplniť ces-

tou našich novín. Ako to s výstavbou 

tejto železničnej trate vlastne bolo? 

Slávnostný výkop sa udial 6. októb-

ra 1943 a vykonal ho vtedajší predse-

da vlády V. Tuka a minister dopravy 

a verejných prác J. Stano. Bola to pre 

mesto veľká a mimoriadne slávnost-

ná udalosť, pri ktorej vtedajší bis-

kup  M. Buzalka  odslúžil v rímsko-

katolíckom kostole slávnostnú omšu 

(Veni Sancte) a mesto večer usporia-

dalo fakľový a kahancový sprievod. 

Dodnes žijú pamätníci, ktorí sa tej-

to slávnosti zúčastnili. Budovanie 

železnice zadalo mesto  súkromnej 

fi rme Václav Velfl ík, bola rozdelená 

na 6 úsekov a fi rma začala stavať od 

šiesteho úseku, ktorého súčasťou bol 

i tunel. Dokončili ho po troch rokoch 

27. septembra 1946. Úsek piaty sta-

vala fi rma Ing. Ladislava Hitsa od 22. 

júna 1944. Bolo to mimoriadne ťaž-

ké obdobie, komplikované vojnový-

mi udalosťami, no mesto sa napriek 

tomu nevzalo a bolo rozhodnuté 

stavbu stoj čo stoj dokončiť. Najmä 

bezprostredne po vojne totiž existo-

vali tendencie vo výstavbe nepokra-

čovať. V archíve existuje pamätný 

spis a rezolúcia banskoštiavnického 

okresu, ktoré poukazovali na vážnosť 

situácie a apelovali na skutočnosť, že 

napriek zaradeniu stavby do dvoj-

ročného hospodárskeho plánu, ne-

dostali žiadne dotácie. Na dokonče-

nie trate bolo potrebné ešte v roku 

1947 378 miliónov korún, no doto-

vaná bola len 20 miliónmi. Práve zo-

stavovatelia onoho spisu prišli na 

myšlienku, že stavbu možno zabez-

pečiť pri minimálnych dotáciách tak, 

že pracovné sily a stavebný materiál 

sa bude čerpať z miestnych zdrojov. 

Úrad Predsedníctva vlády v Prahe lis-

tom zo dňa 31.3.1947 mestu ozná-

mil, že podmienky prijíma a vec po-

stupuje na ďalšie konanie Ústrednej 

plánovacej komisii. Zásadným činite-

ľom, ktorý rozhodol v prospech do-

stavby trate, bola výstavba  fabriky 

na výrobu dinasových tehál v B. Be-

lej, ktorá sa mala stať hlavným do-

dávateľom tohto artiklu pre Vítko-

vické železiarne v Ostrave. A vtedy 

vstúpila na scénu mládež. Zväz slo-

venskej mládeže prišiel s návrhom, 

že vybuduje dovtedy nezačaté úseky 

trate a že železnicu odovzdá na výro-

čie vzniku ČSR 28.10. 1949. Povere-

níctvo dopravy túto iniciatívu prija-

lo a súčasne sa rozhodlo, že železnica 

bude mať názov Trať mládeže. Zaují-

mavé je, že opäť sa konal slávnostný 

výkop, tentoraz za účasti porevoluč-

ných štátnych činiteľov K. Šmidke-

ho a D. Okáliho. O ďalšom vývoji sa 

povedalo už takmer všetko. No pred-

sa nie celkom. Do jej histórie patrí 

aj menej radostná skutočnosť súvi-

siaca s organizovaním povinne „ne-

povinných“ brigád z takmer všetkých 

miestnych fabrík, závodov, Rudných 

baní nevynímajúc, úradov, miest-

neho živnostníctva atď. Podľa zá-

pisnice ONV referátu práce zo dňa 

18.7.1949 sa dozvedáme, že od jari 

nastal katastrofálny nedostatok pra-

covných síl, pretože 60-70 % brigád-

nikov odišlo na letné poľnohospo-

dárske práce do svojich domovov. 

Vládny poverenec Zbirovský mal za 

úlohu tento problém vyriešiť, preto 

tlačil na ONV, aby sa postaralo o ná-

hradu, ináč „zodpovednosť za nedokon-

čenie stavby padne na vedúcich činiteľov 

okresu“, koniec citátu. ONV prijalo 

rázne opatrenia a 25.5.1949 naria-

dilo vykonať previerky pracovných 

rezerv v celom regióne. Ukázalo sa 

však, že situácia bola všade veľmi zlá. 

A rúk nazvyš nebolo nikde. Na návrh 

p. Mudrákovej sa začali organizovať 

brigády zo všetkých sfér pracovné-

ho života v B. Štiavnici. Najmä Rud-

né bane sa tomu vehementne bránili, 

pretože sami mali predpísaný tvrdý 

plán v rámci päťročnice. No protesty 

ani argumenty nepomohli. Rozpísa-

né boli povinné brigády na všetkých: 

Pleta, Slovenka, Drevoindustria, RB, 

SŽZ, ONV, MNV, ďalšie úrady, ba do-

konca i Národná bezpečnosť. Me-

dzi takýmito brigádnikmi bol aj môj 

otec, vtedajší pracovník fi nančné-

ho referátu ONV. Dodnes opatrujem 

vysielací list, podpísaný prednostom 

úradu, podľa ktorého sa mal hlásiť vo 

fi rme Velfl ík v Rybníkach u súdr. Ba-

culíka, na pôvodne týždňovú brigádu 

od 20. júla 1949. Podľa spomienok 

dnes už nebohého otca, z týždňa boli 

takmer tri. Toto je tá odvrátená, ale 

rovnako pravdivá tvár jednej stavby. 

A takýchto vysielacích rozkazov boli 

stovky. Je súčasťou histórie Trate 

mládeže, či sa to niekomu páči, alebo 

nie. Nikto nechce znevažovať pracov-

ný elán a nasadenie povojnovej gene-

rácie mládežníkov. Ani jej hrdinstvo, 

ktoré sa v takejto podobe (s výnim-

kou Priehrady mládeže) už nikdy viac 

nezopakovalo. Je však nanajvýš ne-

úctivé nezmieniť sa o stovkách tých 

pracovníkov, ktorí dosiaľ zostávajú 

bezmennými, no pracovali v tom naj-

ťažšom období, období zúriacej voj-

ny a strádania, a predsa vybudovali 

takmer celú polovicu železničnej tra-

te. Väčšina z nich stavbu 22. októbra 

1949 pod hlavičkou pôvodného stavi-

teľa fi rmy Velfl ík aj dokončila. Zaslú-

žia si našu spomienku rovnako, ako 

toľko oslavovaní vtedajší mládežníci. 

Komu teda patrí úcta? Jednoznačne 

všetkým, ktorí sa na stavbe vystrie-

dali. Je pre mňa nepochopiteľné, že 

sa aj po 65 rokoch zamlčujú niektoré 

fakty a neusilujeme o to, aby už žiad-

ne biele miesta na tejto trati v 21. sto-

ročí neboli.

Oľga Kuchtová

Čo zostalo nevypovedané o Trati mládeže
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III. liga v šachu 
- skupina C2
4. kolo

Ani v 4. kole sa nám nevyhli prob-

lémy so zostavou a výsledkom bola 

tesná prehra. V 5. kole, 14. decem-

bra 2014, privítame „doma“  druž-

stvo Pohorelej.

ŠK TH Junior Banská Bystrica 

CVČ - Opevnenie Banská Štiavni-

ca  5:3

Za Banskú Štiavnicu vyhral Pre-

kopp, remizovali Hipszki, Zicho, 

Hudec a Majsniar

ŠK MsL Kremnica - Slovan Modrý 

Kameň  3:5

ŠK B6 Lučenec  - Slovan Nová 

Baňa  5:3

ŠK Magnezit Jelšava  B - ŠK Če-

bovce  4:4

Slávia TU Zvolen - ŠK Veža Banská 

Bystrica B  5,5:2,5

PŠK Rimavská Sobota - ŠK Podpo-

ľanie Detva  3,5:4,5

ŠK Vinica - Slovan Hrnčiarske Za-

lužany  5,5:2,5

Slovan Sliač - ŠK Orlová Pohore-

lá  8:0

ŠK Garde CVČ Detva B - ŠK Garde 

CVČ Detva A  4:4

IV. liga v šachu - skupina C21

3. a 4. kolo

V 2. dvojkole si Opevnenie poradi-

lo so Stožkom a dostalo sa na prvé 

miesto. Na ďalší dvojzápas cestujú 

7.12.2014 do Rimavskej Soboty. 

ŠK Podpoľanie Stožok - Opevne-

nie Banská Štiavnica Klopačka  

2:3 a 1:4 

Za Banskú Štiavnicu získali Hip-

szki 2 body, Hudec a Jancsy  po 

1,5 boda, Bosák a Weis po 1 bode.

PŠK Rimavská Sobota B -  ŠK Gar-

de CVČ Detva C  2.3 a 3,5:1,5

ŠK Bátka - ŠK Junior CVČ Banská 

Bystrica D  2,5:2,5 a 3:2

ŠK Junior CVČ Banská Bystrica C 

- ŠK Veža CVČ Banská Bystrica C  

2:3 a 1,5:3,5 

Standa Kuchyňa

Vianočný fl orbalový 

turnaj 

Nadšencov športu, hlavne fl orba-

lu, pozývame na Vianočný fl orba-

lový turnaj. Turnaj sa uskutoční 

14.12.2014 o 9:00 hod., telocvič-

ňa SZŠ – „Louka“, štartujú min. 5 

členné družstvá s poplatkom 3€ 

na osobu (kapustnica, minerálka v 

cene štartovného), info na petro-

robo@gmail.com, 0915 815 669. 

Róbert Petro

Sneh bol síce v polovici predchádza-

júceho týždňa z ciest v okolí štiav-

nických jazier odstránený, no biele 

hrudy ako obrie vločky na ich okra-

joch jednoznačne prezrádzali, že sa 

blížia najobľúbenejšie sviatky roka.

Adventná nedeľa, 30.11.2014, prvá 

v poradí, vniesla sviatočnú náladu i 

do podujatia, čo sa za ostatné roky 

stáva i  zásluhou trojice Zima, Mi-

chal, Neuschl, tradičným. Dokon-

ca aj vetvy stromov sa prepúdrova-

li snehovým popraškom. Vyčarili 

úsmev a vniesli pohodu do tvárí pri-

chádzajúcich.

V poslednú novembrovú nedeľu sa 

totiž, tak ako v predchádzajúcich ro-

koch, pri tajchu Vindšachta presne o 

14. hod. znovu ozval spev. Po prího-

vore starostu Štiavnických Baní,  sa 

v sprievode huslí a akordeónu rozo-

zvučala autorská pieseň barytonis-

tu Martina Babjaka. Vznikla v čase 

keď bol nielen otužilcom, ale aj ak-

tívnym zimným plavcom. Slovenské 

ľadové medvede ju považujú za svo-

ju hymnu. Spevácky zbor tvorilo 68 

prítomných. Keď doznela a odznelo 

i trojité „Zdar!“ speváci sa prezliekli. 

Už im nič nebránilo, aby v dobrej ná-

lade vošli do vody. Ak ich oči a tep-

lomer neklamali, mala 3° C pri tep-

lote vzduchu 1,5° C. No pohodička! 

Niektorým sa z hrdiel vydrali výkri-

ky úžasu. Iným zamrzol úsmev na 

tvári. Väčšina si však v pokoji vy-

chutnávala plávanie. Zamyslení re-

laxovali. Veď voda je neoddeliteľnou 

súčasťou ľudskej existencie. Žiaľ, 

ešte stále si ju nevážime a nemáme 

k nej takú úctu, akú si prirodzene 

zaslúži. Možno i preto sa zakladate-

lia a organizátori dohovorili, že po 

rokoch keď účastníkom predstavili 

pôvab tejto lokality, v tých v nasle-

dujúcich pozvú osobnosti, ktoré zá-

ujemcom priblížia tento najvzácnej-

ší poklad Slovenska. Snáď neopustí 

jeho územie, tak ako drahé kovy v 

minulosti. Účastníci 6.ročníka zim-

ného plávania na Piargoch, boli s 

akciou spokojní. Ich nadšenie ešte 

vzrástlo, keď im riaditeľ ZŠ M. Hel-

la predstavil areál s dravým vtáctvo. 

Ľadové medvede boli očarené nie-

len prítulnosťou sovy tundrovej a jej 

krásou. Žasli  ako malé deti. Vzápätí  

nešetrili prejavmi uznania. Škola, jej 

pedagógovia a žiaci, si ho nepochyb-

ne zaslúžia. A keď všetko dobre pôj-

de, snáď sa tam časom objavia aj „ľa-

dové medvieďatá“.

Drahomil Šišovič

Sova tundrová a ľadové medvede

Dňa 15.11.2014 sa v Rimavskej So-

bote uskutočnilo posledné kolo Ban-

skobystrického pohára. Zúčastnilo 

sa ho 172 pretekárov z 11 plavec-

kých klubov. 

PK Banská Štiavnica patril medzi 

najlepších a po sčítaní bodov si títo 

plavci priniesli domov poháre: 3. Er-

nek Šimon, 1. Ernek Matej, 2. Orság 

Dalibor Daniel, 3. Longauer Jakub, 

1. Hriňák Dávid, 3. Melicherčíko-

vá Timea a 1. Potančoková Timea. 

Gratulujeme a prinášame výsledky 

5.kola:

Muži:

1. Čamaj Ján: 5. 50m VS 27.08, 4. 

100m VS 59.98, 1. 50m Z 30.72, 

1. 100m Z 1:07.93, 1. 200m PP 

2:28.99

2. Hriňák Dávid: 2. 50m VS 26.28, 2. 

50m Z 33.18, 2. 50m M 27.98

3. Adamský Marian: 1. 50m VS 

25.81, 2. 50m P 33.03, 2. 100m P 

1:12.90, 1. 50m M 27.50

4. Konečný Marek: 1. 50m P 32.59, 

1. 100m P 1:11.73, 1. 200m P 

2:45.32, 2. 200m PP 2:49.20

5. Longauer Jakub: 3. 50m VS 26.93, 

2. 100m VS 59.29, 2. 50m M 29.09, 

2. 100m M 1:11.41

6. Orság Dalibor Daniel: 2. 50m VS 

26.83, 5. 100m VS 1:02.94, 1. 50m 

P 31.65, 1. 100m P 1:13.30, 1. 200m 

P 2:44.93

7. Ernek Matej: 1. 50m VS 25.62, 1. 

100m VS 56.48, 1. 200m VS 2:03.22, 

1. 50m Z 29.19, 1. 50m M 27.00, 1. 

100m M 1:00.65, 1. 200 PP 2:23.82

8. Ernek Šimon: 4. 50m VS 29.22, 

2. 50m Z 32.93, 1. 100m Z 1:10.05, 

1. 200m Z 2:35.01, 1. 50m P 36.39, 

1. 200m PP 2:40.87, 2. 400m PP 

5:37.39

9. Balász Michal: 1. 50m VS 32.75, 2. 

200m VS 2:37.05, 3. 50m Z 41.63, 3. 

200m Z 2:58.55, 1. 50m M 39.10

10. Berlanský Andrej: 4. 50m VS 

33.95, 2. 100m VS 1:13.70, 2. 200m 

VS 2:41.20, 2. 50m Z 39.72, 3. 100m 

Z 1:23.99, 3. 100m P 1:36.20

11. Maruniak Matej: 6. 50m VS 

44.90, 7. 100m VS 1:42.39, 1. 50m 

Z 47.85, 1. 100m Z 1:40.32, 2. 200m 

Z 3:43.79

12. Bók Šimon: 10. 50m VS 48.02, 

11. 100m VS 1:48.57, 8. 50m P 

1:00.36, 6. 100m P 2:15.69

13. Mojička Ján: 4. 50m VS 40.80, 

3. 100m VS 1:30.85, 2. 200m VS 

3:21.16, 1. 100m M 1:54.82

14. Macharík Samuel: 8. 50m VS 

46.29, 12. 100m VS 1:49.36, 4. 50m 

P 53.87, 3. 100m P 1:59.81

15. Borgula Martin: 2. 25m VS 

18.75, 3. 25m Z 25.06, 1. 25m P 

24.01

16. Maruniak Patrik: 1. 25m VS 

18.18, 1. 25m Z 24.54, 2. 25m P 

24.33, 2. 25m M 27.36

17. Pavlenda Martin: 5. 25m VS 

23.54, 6. 25m Z 28.84, 7. 25m P 

32.91

18. Čamaj Ján: 9. 25m VS 48.04, 8. 

25m P 48.86

Ženy:

1. Potančoková Timea: 1. 50m VS 

28.50, 1. 100m VS 1:02.80, 1. 50m P 

35.43, 1. 100m P 1:17.28, 1. 200m P 

2:44.97, 1. 200m PP 2:35.36

2. Michalová Barbora: 2. 50m VS 

31.60, 3. 100m VS 1:10.15, 2. 50m 

Z 37.42, 1. 100m Z 1:18.23, 2. 50m 

P 39.11, 2. 100m P 1:24.30

3. Pavlendová Miroslava: 14. 50m 

VS 40.56, 12. 100m VS 1:34.41, 7. 

50m Z 52.37, 11. 50m P 50.05, 12. 

100m P 1:54.83

4. Lepáčeková Paulína: 17. 50m VS 

42.51, 6. 50m P 46.55, 3. 100m P 

1:41.16, 4. 200m P 3:32.81

5. Melicherčíková Timea: 3. 50m VS 

36.50, 1. 100m VS 1:21.28, 2. 50m P 

44.80, 2. 100m P 1:24.30

6. Domaniková Nikola: 17. 50m VS 

53.85, 15. 100m VS 2:03.79, 10. 

50m P 54.25, 12. 100m P 2:01.51

7. Melicherčíková Lara: 1. 25m VS 

21.43, 4. 25m Z 28.70, 1. 25m P 

25.75

8. Chladná Stacy: 6. 25m VS 28.27, 

6. 25m P 34.47

9. Kašiarová Táňa: 5. 25m VS 27.70, 

6. 25m Z 32.81, 5. 25m P 31.70

Vysvetlivky: 

VS - voľný spôsob, Z – znak, M – mo-

týlik, P - prsia, PP – polohové prete-

ky

K dosiahnutým výsledkom našim 

plavcom srdečne blahoželáme a pra-

jeme im veľa plaveckých úspechov! 

PK Banská Štiavnica 

Banskobystrický plavecký pohár 
- 5.kolo
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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

Predám štiepané drevo 33 cm,  

tel.č.: 0940 870 762

Kúpim práčku Romo Combi, tel.č.:  

0910 484 296

Predám 2-kreslo rozťahovacie s  

úložným priestorom, tel.č.: 0902 

494 750

Predám klavír zn. Scholze a iné  

starožitné veci, tel.č.: 0902 494 750

reality

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

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

á žá ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

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

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 Drie- 

ňovej za 2-izbový, tel.č.: 0944 043 

875

Predám RD v lokalite Križovatka,  

cena dohodou, tel.č.: 0907 684 491

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

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.


