
Rozhovor
s ministrom

školstva

str. 6

Úspechy
športovca

Martina Krátkeho

str. 11

Dotácie
na materskú školu

a kamerový systém

str. 2

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

Ro

11. december 2014 číslo 43 ročník XXV cena 0,40 €

vor
ministrom

ozhov
i i t

INZERCIA

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

utorok 9.12.2014 ustanovujúce 

zasadnutie novozvoleného 

Mestského zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici do Obradnej 

miestnosti historickej radnice. 

MsZ sa zúčastnili všetci 13 no-

vozvolení poslanci v zložení: An-

talová Renata, Bačík Pavel, RNDr., 

Barák Ľubomír, Beňo Ivan, Be-

ránek Dušan, Čabák Juraj, Ing.,  

Čamaj Ján, Ing., Koťová Helena, 

Kružlic Ján, Mgr., Lukačko Du-

šan, JUDr., Palášthy Karol, Mgr., 

Pál Mikuláš, Mgr. a Zimmermann 

Marian, Ing. 

Murované stojiská, ktoré 

sú vybudované najmä na 

Drieňovej, ale aj v priestore 

Križovatky, Dolnej ulice či 

Mierovej, boli v uplynulom 

týždni úspešne skolaudované 

a začínajú slúžiť svojmu účelu. 

Do stojísk pracovníci Technických 

služieb v týcho dňoch premiestňu-

jú nádoby na odpad. Každé stojisko 

bude obsahovať nádoby na všetky 

zložky odpadu, ktorý sa zbiera for-

mou kontajnerov, aby občan mal 

všetky nádoby po ruke na jednom 

mieste. V stojisku teda bude mod-

rá nádoba na papier, žltá na plasty, 

zelená na sklo, červená na nápojo-

vé kartóny a kovy a aj nádoba na 

zmesový odpad. Nádoby na vytrie-

dené zložky budú označené a bude 

na nich napísané čo do nich patrí 

a čo nie. 

Vo vnútri každého stojiska je aj 

plastová tabuľa s informáciami 

ako správne triediť odpad, čo pat-

rí do jednotlivých nádob, a že ob-

jemný odpad (koberce, nábytok, 

sanita, ...), elektroodpad a staveb-

ný odpad nepatria do stojiska, ale 

treba ich zaviesť na zberný dvor.    

Chceme preto poprosiť občanov, 

aby nenosili do stojísk objemné 

odpady, elektroodpady a staveb-

né a iné odpady, ktoré nepatria do 

zberných nádob. Za čistostu v sto-

jisku a okolo stojiska zodpovedajú 

tí obyvatelia, ktorým stojisko pri-

náleží.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ

Začína prevádzka stojísk 
na komunálny odpad

Novozvolení poslanci MsZ foto M. Kríž 	3.str.

	3.str.

Špeciálne:

Štvrtok 18.12. o 10:00 hod.Štvrtok 18.12. o 10:00 hod.
TrAjA brATiATrAjA brATiA

PreMieTANie prePreMieTANie pre

seNiorovseNiorov

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!

3. kolo 
Súťažná otázka:

Kedy slávia pravoslávni veria-

ci Vianoce?

Kupón č.3Kupón č.3

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel. kontakt:

Vianočná súťaž
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8.12.

Účastníci stavby Trate mládeže s primátorkou  foto M. Kríž

65. výročie Trate mládeže

Autorské 
čítanie 

s Antikvariátikom: Marek Va-

das, literárna beseda, piatok 12. 

12. 2014, 17.00.

Marek Vadas vyštudoval esteti-

ku a slovenský jazyk a literatú-

ru na FF Univerzity Komenské-

ho v Bratislave. Debutoval v roku 

1994 zbierkou poviedok Malý 

román. Má za sebou viacero vy-

daných poviedkových kníh pre 

dospelých, ale získal aj Cenu Bi-

biany za najlepšiu a najkrajšiu 

detskú knihu – Rozprávky z čier-

nej Afriky. Afriku navštívil viac-

krát a absolvoval v nej dlhšie po-

byty (Kamerun, Čad, Gabun, 

Nigéria). Je laureátom Anasoft 

litery 2007 za zbierku poviedok 

Liečiteľ. Jeho ostatnou knihou je 

zbierka poviedok Čierne na čier-

nom (2013).

Je ďalším autorom, ktorý bude 

predstavený v sérii literárnych 

besied v Antikvariátiku. Poduja-

tie moderuje Zuzana Tkáčiková.

Vstup voľný

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny.

Oznamujeme Vám, že 17.12.2014 

od 7:00 - 18:00 hod. bude preru-

šená distribúcia elektriny z dô-

vodu plánovaných prác na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici na Ul. A. Trúchleho, Antol-

ská, Brezová, Budovateľská, G. Z. 

Laskomerského, Horná Huta, J. 

A. Komenského, L. Exnára, Lin-

tich, Obchodná, Obrancov mieru 

2, Povrazník, Špitálska a Ul. Tra-

te mládeže.

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.

Straty 
a nálezy

Pod budovou Učiteľáku (Ubytova-

nie Marína) na Kutnohorskej ulici 

sa našiel kvalitný turistický ďale-

kohľad. Kto si ho tam zabudol (a 

pozná typ a značku) nech sa ozve 

na mobil. č.: 0905 411 858, alebo 

e-mail: bscharlie@gmail.com. 

Nálezca

Uskutočnilo sa pracovné ro- 

kovanie na Okresnom súde v 

Žiari nad Hronom. 

Redakčná radia VIO TV. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

9. 12.

Pracovná porada s riaditeľom  

Technických služieb, m. p v 

Banskej Štiavnici k systému 

odpadového hospodárstva v 

meste a k daniu do užívania 

zberného dvora.

Pracovné stretnutie so zá- 

stupcami Ministerstva do-

pravy, výstavby a regionálne-

ho rozvoja SR k ekonomike a 

činnosti OOCR.

Riešenie problematiky zabez- 

pečenia lekárskych služieb v 

nemocnici v Banskej Štiav-

nici.

Uskutočnilo sa ustanovujú- 

ce Mestské zastupiteľstvo v 

Banskej Štiavnici. 

10. 12.

Pracovné stretnutie so zá- 

stupcom spoločnosti Cora 

Geo, s.r.o. 

Zasadnutie Mestského zastu- 

piteľstva v Banskej Štiavnici.

11. 12.

Pracovné rokovanie k rieše- 

niu problematiky zamestna-

nosti so zástupcom Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodi-

ny v Banskej Štiavnici.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

12. 12.

Príprava rozpočtu na rok  

2015.

Účasť na vernisáži výstavy  

Jozefa Lackoviča „Genius Loci“ 

v Galérii J. Kollára.

Andrea Benediktyová

Mesto Banská Štiavnica bolo 

úspešné pri príprave žiadosti 

o poskytnutie podpory 

formou dotácie z prostriedkov 

Environmentálneho fondu pre 

činnosť L1: Zvyšovanie ener-

getickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane 

zatepľovania s názvom 

„Materská škola 1.mája 4 

Banská Štiavnica“, ktorá 

bola predkladaná k termínu 

31.07.2014.  

Na objektoch materskej školy budú 

z prostriedkov Environmentálneho 

fondu a prostriedkov Mesta Ban-

ská Štiavnica fi nancované rekon-

štrukčné práce zateplenia plochých 

striech, obvodových stien, na ob-

jektoch budú vymenené okná a 

vstupné dvere, čím bude na objek-

te dosiahnutá energetická úspo-

ra v mernej potrebe tepla na vy-

kurovanie pre jednotlivé budovy. 

Zateplením objektu a rekonštruk-

ciou povrchu striech projekt prispe-

je k predchádzaniu ďalšiemu zne-

hodnocovaniu objektu a odstráni 

sa jeho súčasný havarijný stav. Na 

realizáciu aktivít projektu bolo z 

prostriedkov Environmentálneho 

fondu vyčlenených 200 tis. EUR a 

spolufi nancovanie mesta bude tvo-

riť 10 526,32 EUR. 

Denisa Chríbiková, odd. RRaMV

Materská škola

V tomto roku Mesto Banská 

Štiavnica plánuje rozšíriť 

kamerový systém nachá-

dzajúci sa na území mesta, 

ktorý bude fi nancovaný z 

prostriedkov Rady vlády 

Slovenskej republiky pre 

prevenciu kriminality. 

Mesto Banská Štiavnica bolo 

úspešné pri predkladaní projek-

tov v rámci výzvy Rady vlády Slo-

venskej republiky pre prevenciu 

kriminality o poskytnutie dotá-

cie zo štátneho rozpočtu pre rok 

2014. Prostredníctvom projektu 

bude na území mesta osadených 

5 ks nových otočných kamier, kto-

ré prispejú k napĺňaniu nasledov-

ných cieľov: prispieť k zníženiu 

kriminality v meste Banská Štiav-

nica a jeho častiach, prispievať k 

prevencii potenciálneho páchania 

trestnej činnosti, prispieť k zvyšo-

vaniu pocitu bezpečia obyvateľov 

mesta a jeho častí počas celého dňa 

vrátane nočných hodín, prispieť k 

zvyšovaniu efektivity pri objasňo-

vaní kriminálnej trestnej činnosti, 

prispievať k zvyšovaniu efektivity 

preukazovania dopravných prie-

stupkov. Na uvedený projekt Rada 

vlády SR poskytla 7 000 EUR a fi -

nancovanie mesta v tomto prípade 

predstavuje sumu 1 758,56 EUR.

Denisa Chríbiková, odd. RRaMV

Kamerový systém
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Primátorka mesta pri-

vítala novozvolenených poslancov 

MsZ, predsedu mestskej volebnej 

komisie Ivana Petrinca, doterajších 

poslancov MsZ, zástupcov politic-

kých strán a hnutí ako aj všetkých 

prítomných. 

Predseda mestskej volebnej komi-

sie Ivan Petrinec podal Správu o 

výsledku volieb do orgánov samo-

správy. Po ňom novozvolená pri-

mátorka mesta zložila sľub. Ná-

sledne vyzvala poslancov MsZ, aby 

pristúpili k predsedníckemu sto-

lu a podaním ruky zložili zákonom 

predpísaný sľub. Zložením sľubu 

novozvolených poslancov skončila 

činnosť poslancov MsZ zvolených v 

komunálnych voľbách 2010 a zača-

lo svoju činnosť nové MsZ zložené 

z 13 poslancov. Po tomto slávnost-

nom akte sa slova ujala a vystúpi-

la primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková, ktorá vo svojom prího-

vore poďakovala doterajším poslan-

com za odvedenú prácu a vyzvala 

novozvolených poslancov k spolu-

práci pre rozvoj nášho mesta a  oby-

vateľov Banskej Štiavnice. Po jej slo-

vách pokračoval program rokovania 

MsZ voľbou mandátovej a návrho-

vej komisie. Mandátová komisia 

bola zvolená v zložení: Ing. Marian 

Zimmermann – predseda, Mgr. Ka-

rol Palašthy – člen a Helena Koťová 

- člen a návrhová komisia bola zvo-

lená v zložení: Ing. Juraj Čabák – 

predseda, RNDr. Pavel Bačík – člen 

a Ivan Beňo – člen. Bod o povere-

ní poslanca, ktorý bude oprávne-

ný zvolávať a viesť zasadnutia MsZ 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta a ods. 6 tretia veta sa od-

ložil na najbližšie rokovanie MsZ, 

kde sa najskôr prerokuje v Mest-

skej rade (MsR). Nasledoval návrh 

na zriadenie MsR a členov MsR. Za 

členov MsR boli zvolení 3 členovia 

v zložení: Ing. Juraj Čabák, Mgr. 

Karol Palašthy a Ing. Marian Zim-

mermann. Ďalej MsZ zriadilo ko-

misie pri MsZ nasledovne: Komisiu 

cestovného ruchu a kultúry, Komi-

siu ekonomickú, Komisiu výstavby, 

regionálneho rozvoja a životného 

prostredia, Komisiu školstva, prá-

ce s deťmi, mládežou a športu, Ko-

misiu sociálnu a bytovú a Komisiu 

na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkci-

onárov. MsZ z dôvodu potreby za-

bezpečovania úloh na úseku občian-

skych obradov a obradov uzavretia 

manželstva, používaním štátneho 

znaku pri významných príležitos-

tiach a občianskych obradoch pove-

rilo poslancov MsZ: Ing. Juraja Ča-

báka, Mgr. Karola Paláštyho a Ing. 

Mariana Zimmermanna a vykoná-

vaním občianskych obradov Ing. 

Ivanu Ondrejmiškovú, prednost-

ku MsÚ a Ing. Jaromíra Piliara, zá-

stupcu prednostky MsÚ. Ďalšími 

bodmi programu bol plat primá-

torky mesta a vyplatenie nevyčer-

panej dovolenky primátorky mes-

ta po skončení volebného obdobia. 

Nasledovala Informatívna správa 

o vymenovaní zástupcu primátor-

ky mesta, ktorým sa stal poslanec 

MsZ Ing, Marian Zimmemann na 

0,5 pracovného úväzku s nástupom 

od 1. januára 2015. 

Po vyčerpaní všetkých bodov 

programu primátorka mesta roko-

vanie MsZ ukončila. 

Michal Kríž

NOVINKY
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Murované stojiská 

budú zatiaľ skúšobne prevádzko-

vané v neuzamknutom režime pre-

tože jednotný systém zámok a kľú-

čov pre každú domácnosť sa bude z 

fi nančných dôvodov nakupovať až 

začiatkom budúcho roka. Nádoby 

na odpad budú v stojiskách chráne-

né, odpady nebudú moknúť a nebu-

dú rozfukované. Presunom nádob 

do stojísk zmiznú súčasné voľné 

stojiská a uvoľnia sa aj parkovacie 

miesta. Nadbytočné zvonové kon-

tajnery budú zo sídliska Drieňová 

a ostatných častí priebežne odstra-

ňované v priebehu decembra. Nový 

zberný dvor je ešte stále v procese 

kolaudácie, nie je preto ešte spuste-

ný, a teda odpady (objemný odpad, 

elektroodpad, stavebný odpad a 

iné) treba ešte stále nosiť na pôvod-

ný zberný dvor pri železničnej sta-

nici (Ul. E. M. Šoltésovej 1). Stojiská 

ako aj nový zberný dvor boli vybu-

dované v rámci projektu „Zavedenie 

efektívneho systému separovaného zbe-

ru odpadov v meste Banská Štiavnica“ 

fi nancovaného z fondov EÚ.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS


1.str.

Poďakovanie 
p. Baranovi za cestu na 

Hornú Reslu. 

Po vzájomnej dohode a v 

mene časti obyvateľov čas-

ti Horná Resla sa chcem ta-

kýmto spôsobom verejne 

poďakovať pánovi Petrovi 

Baranovi, ktorý financoval 

rekonštrukciu časti cesty na 

Hornú Reslu. Stav časti as-

faltovej vozovky v tejto čas-

ti mesta Banská Štiavnica 

bol už dlhšiu dobu doslova 

otrasný a vďaka pánovi Bara-

novi už obyvatelia a chalupá-

ri nemusia obchádzať výtlky. 

Na dnešnú dobu vzácny po-

čin súkromného podnikate-

ľa. Horná Resla je vďačným 

miestom na dlhšie turistické 

prechádzky po Banskej Štiav-

nici a blízkosť skanzenu či 

Klingera ju na to predurčuje. 

Možno by čitatelia mali v tej-

to súvislosti vedieť, že táto 

časť mesta je pomenovaná 

po významnom štiavnickom 

waldburgerovi Erazmovi Ro-

esselovi, ktorého ťažiarstvo 

vo veľkej miere ovplyvňovalo 

rozvoja baníctva a ktoré bu-

dovalo okolo banských zaria-

dení rozsiahle banské osíd-

lenie – a toto pomenovanie 

(Resla) tu zostalo dodnes.

Alica Zerolová

Poďakovanie
Ďakujeme firme Drevbyt, že 

nám opravila kostolnú vežu, 

aj keď je to strecha zo smre-

ku a nie z jedle, dúfame, že 

vydrží dlhšie ako pôvodná 

strecha štiepaná. Ešte raz 

Vám, firma Drevbyt, vrúcne 

ďakujeme.

Občania Ilije

Poďakovanie
Okresný úrad Banská Štiavni-

ca usporiadal dňa 28.11.2014 

odbornú prípravu pre sta-

rostov obcí. K úspešnému 

priebehu odbornej prípravy 

prispel materiálnou pomo-

cou podnikateľ Ján Lahvička 

– Reštaurácia Ametyst, Kri-

žovatka 3, Banská Štiavnica, 

za čo mu patrí naše  poďako-

vanie.

Okresný úrad BS

Začína prevádzka stojísk 
na komunálny odpad

Oslávme 
Vianoce spolu

Mesto Banská Štiavnica a Základ-

ná umelecká škola Banská Štiavni-

ca Vás srdečne pozývajú na Vianoč-

ný koncert ZUŠ s mottom Oslávme 

vianoce spolu, ktorý sa uskutoční 

pod záštitou pani primátorky Mgr. 

Nadeždy Babiakovej dňa 17. de-

cembra 2014 o 16.30 v kostole Na-

nebovzatia Panny Márie. Predsta-

via sa Vám žiaci a pedagógovia ZUŠ 

a ich priatelia. Vstupné dobrovoľné. 

Tešíme sa na vašu účasť! 

Irena Chovanová

Stromčeková 
slávnosť

Kúzlo vianočných sviatkov klo-

pe na dvere a prichádza čas, 

keď si Vás každoročne dovo-

ľujeme pozvať na Stromčeko-

vú slávnosť, ktorá sa uskutoč-

ní dňa 16.decembra 2014 o 

15:15 hod. v telocvični ZŠ Joze-

fa Horáka. O čarovnú atmosféru 

Vianoc sa s Vami chceme pode-

liť prostredníctvom pásma vin-

šov, spevu a tanca. Tešíme sa na 

Vás! 

ZŠ J. Horáka

Charitatívna akcia

Novovzniknutá Charita Sv. Veroniky 

ponúka obdarovať a byť obdarovaný. 

V období Vianoc mnohí dobrí ľudia 

túžia pomôcť biednym, no nevedia 

ako. Dňa 20.12.2014 v čase od 12.00 

– 15.00 hod., môžete priniesť nepo-

trebné veci dennej potreby, ako aj ob-

lečenie a trvanlivé potraviny pre ľudí 

v núdzi, do budovy bývalej I. ZŠ (1. 

stupeň) nad Starým ihriskom. Záro-

veň pozývame ľudí, ktorí to potrebujú 

prísť si vybrať, alebo sa nám kedykoľ-

vek ozvať telefonicky: 0944 249 500 – 

p. Mária Lašáková. Ďakujeme! 

Michal Pálka

Ustanovujúce zasadnutie MsZ
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Ako sme uviedli v predchá-

dzajúcich článkoch, napriek 

malému počtu zamestnancov 

Katedra vyvíjala počas celých 

20 rokov veľmi intenzívnu 

činnosť. 

Treba k tomu poznamenať, že úlo-

hou katedier UNESCO, teda aj na-

šej katedry, podľa zmluvy Tech-

nickej univerzity vo Zvolene s 

UNESCO v Paríži  nebola obyčaj-

ná výučba, ale napr. „informovanie 

a dokumentovania zložitých vzťahov 

medzi environmentálnou politikou 

a rozvojovými programami, otvára-

nie politických dialógov medzi za-

interesovanými zástupcami spoloč-

nosti, podporovanie medzinárodnej 

univerzitnej spolupráce v oblasti trva-

lo udržateľného rozvoja“, teda akti-

vity, ktoré prispievajú ku zvýšeniu  

ekologického vedomiu. Ďalšou 

predpísanou úlohou katedry je 

„podporovanie medzinárodnej univer-

zitnej spolupráce v oblasti trvalo udr-

žateľného rozvoja“. V zmysle týchto 

úloh sme teda zamerali aj činnosť 

Katedry najmä na špecifi cké, „mi-

moškolské“ činnosti. Z odborného 

hľadiska za najvýznamnejšiu čin-

nosť tohto charakteru považuje-

me usporiadanie 10 ročníkov me-

dzinárodných konferencií „Kultúra 

a životné prostredie“ v pravidelnom 

ročnom intervale v rokoch 1995 – 

2005, vždy na aktuálnu spoločen-

skú tému. Po odsťahovaní Fakulty 

ekológie a environmentalistiky  do 

Zvolena sa tento pravidelný ryt-

mus prerušil, napriek tomu však 

katedra zorganizovala ešte 5 kon-

ferencií a podieľala sa na organizá-

cii ďalších  5 konferencií, z ktorých 

možno vyzdvihnúť ako zaujíma-

vé konferencie „Desať rokov Agendy 

21“, ako sprievodné podujatie En-

virofi lmu2002, „Materinský jazyk 

a profesionálny jazyk“ (2008), roz-

behli sme novú sériu konferencií 

na tému „Integrovaný manažment 

životného prostredia“ (2013, 2014). 

Okrem veľkých konferencií Kated-

ra zorganizovala v rokoch 1995 až 

2004 13 medzinárodných a do-

mácich workshopov, seminárov a 

kurzov, možno spomenúť seminá-

re napr. o úlohe katedier UNESCO 

v environmentálnom vzdeláva-

ní (1995), o Európskej ekologic-

kej sieti (1996), o ceste Slovenska 

do Európskej únie (1996), o úlo-

he komunikácií v ochrane prírody 

(1998), o manažmente kultúrnej 

krajiny (1999), z kurzov „Vzdeláva-

nie cez projekt“ (1996), „Geobotanika 

pre aplikácie v ÚSES“ (1999), kurz 

„GPS“ (2004).  

Za osobitne významný segment 

našej činnosti považujeme orga-

nizáciu odborných exkurzií a te-

rénnych kurzov pre zahraničné 

aj domáce univerzity, školy a iné 

subjekty. Bolo ich spolu 27. Za 

najvýznamnejšie považujeme 1-2 

týždenné pobyty študentov, ako 

aj kratšie exkurzie zahraničných 

spolupracujúcich univerzít, pre-

dovšetkým Roskilde Universi-

ty (Dánsko), Wageningen Agri-

cultural University (Holandsko), 

Universitätfür Bodenkultur Wien 

(Rakúsko), University KLTE Deb-

recen (Maďarsko), Central Euro-

pean University Budapest (Ma-

ďarsko), Univerzity Amsterdam 

(Holandsko), Salzburg Universität 

(Rakúsko), alebo pre domáce uni-

verzity ako je Prírodovedecká fa-

kulta Univerzity Komenského v 

Bratislave, Academia Istropolitana 

Nova Bratislava, niekoľko stred-

ných aj základných škôl a pre iné 

subjekty. Na týchto akciách sa zú-

častnilo viac ako 1000 zahranič-

ných účastníkov, medzi ktorými 

boli aj významné politické osob-

nosti, ako napr. veľvyslanec USA 

na Slovensku Ralph Johnson, ge-

nerálny riaditeľ UNEP K. Töpfer, 

prezident riadiacej rady UNEP J. 

Pronk, ministri životného prostre-

dia štátov V4, niektorí aj niekoľko-

krát, generálny sekretár UNESCO 

K. Matsura, riaditeľ Európske-

ho centra pre ochranu prírody R. 

Wolters a G. v. Steendam, pred-

seda vedeckej rady, ako aj mnoho 

významných vedeckých osobnos-

tí. Preto tieto aktivity považujeme 

za významný prínos nielen z od-

borného hľadiska, ale aj pre rozvoj 

mesta a regiónu. Účastníci týchto 

akcií neboli obyčajní návštevníci a 

turisti, ale vysokoškolskí študen-

ti, profesori a iní odborníci, ktorí 

získali hlboké poznatky o našom 

regióne, ktoré určite po svojom 

návrate domov patrične šírili. Me-

dzinárodnú spoluprácu Kated-

ra rozvíja samozrejme naďalej cez  

rôzne siete spolupráce, z ktorých 

možno spomenúť sieť LYNX, alebo 

program ERASMUS. V súčasnosti 

má Katedra najintenzívnejšiu spo-

luprácu s Univerzitou Sv. Štefana v 

Gödöllő (Maďarsko). 

Ďalšie významné aktivity na šíre-

nie ekologického vedomia boli a 

sú spolupráca so štátnou správou, 

so samosprávou, s mimovlád-

nymi organizáciami, s verejnos-

ťou, s masmédiami a to vo forme 

mnohých prednášok, diskusných 

klubov, panelových prezentá-

cií, tematických dní. Veľmi dob-

rú spoluprácu mala a má Katedra 

s magistrátom Banskej Štiavnica, 

s obcou Prenčov, so Slovenským 

banským múzeom, so Štátnym 

ústredným banským archívom, 

s pobočkou SAŽP, s Múzeom vo 

Sv. Antone, s Banskoštiavnicko-

hodrušským baníckym spolkom, 

so strednými školami S. Stan-

kovianskeho, S. Mikovíniho aj s 

SLTŠ, so Slovenským vodohospo-

dárskym podnikom, š.p. Na akci-

ách Katedry sa často zúčastňoval 

aj folklórny súbor Sitňan. Všetky 

vyššie uvedené aktivity zamerané 

na šírenie ekologického vedomia 

boli dominantné v práci Kated-

ry do roku 2006. Po odsťahovaní 

Fakulty ekológie a environmen-

talistiky do Zvolena sa tieto čin-

nosti utlmili a Katedra sa musela 

sústrediť na základné univerzit-

né činnosti, a to na výučbu a ve-

decký výskum. Katedra sa síce už 

od roku 1995 zúčastňuje výučby 

manažmentu životného prostre-

dia, v roku 2003 rozpracovala nie-

koľko študijných programov pre 

riadenie starostlivosti o životné 

prostredie, intenzívne sa výuč-

be venuje najmä od roku 2006. V 

súčasnosti Katedra garantuje štu-

dijný program Environmentálny 

manažment. Pracovníci Kated-

ry zabezpečovali a zabezpečujú 

výučbu dvoch tuctov predmetov. 

Vo sfére vedeckých výskumov Ka-

tedra koordinovala doteraz 4 me-

dzinárodné a 16 národných ve-

deckých projektov, okrem toho 

sa pracovníci zúčastnili na rieše-

ní desiatok ďalších projektov ko-

ordinovaných spolupracujúcimi 

inštitúciami, pričom za najinten-

zívnejšiu možno považovať spo-

luprácu s Ústavom krajinnej eko-

lógie SAV v Bratislave, v Banskej 

Štiavnici v prvej dekáde činnos-

ti dominovala spolupráca s Eko-

trust, neskôr s ESPRIT, s.r.o. 

Priamo regiónu Banskej Štiavnice 

sa týkali napr. participačný pro-

jekt UNESCO „Kultúrno-historic-

ké a krajinno-ekologické podmienky 

rozvoja Banskej Štiavnice, Svätého 

Jura a Liptovskej Tepličky“ (1996), 

„Krajinno-ekologické podmienky re-

gionálneho rozvoja pramennej ob-

lasti Štiavnice“ (2000), „Ekologická 

a historická štúdia Banskej Štiavni-

ce a okolia“ (2001), geologický pro-

jekt „Zriadenie Banskoštiavnické-

ho geoparku“ (2000-2005), projekt 

v rámci cezhraničnej spolupráce 

Slovensko – Maďarsko „Vytvore-

nie jednotného monitoringu na báze 

priestorového informačného systému 

v povodí Ipľa” (2010), ako aj novo-

začínajúci vedecký projekt “Eko-

systémové služby typov krajinno-e-

kologických komplexov v lokalite a 

okolí svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO Banská Štiavnica“ (2015-

2017).

Výsledky týchto výskumov boli sa-

mozrejme publikované jednak cez 

vlastnú vydavateľskú činnosť Ka-

tedry UNESCO, jednak publikač-

nou pracovníkov Katedry v iných 

vydavateľstvách. Pod hlavičkou a 

s logom Katedry vyšlo doteraz 29 

monografi í, 22 publikácií charak-

teru učebníc a skrípt, 17 zborní-

kov z konferencií, workshopov, 

sympózií, seminárov, 7 závereč-

ných správ  z výskumných úloh. 

Všetky detaily činnosti Katedry 

UNESCO samozrejme nie je mož-

né uviesť v novinovom článku. 

Budú spracované a uverejnené v 

pripravovanej publikácii. Zásadný 

záver možno sformulovať tak, že 

napriek odsťahovaniu sa Fakul-

ty ekológie a environmentalistiky 

do Zvolena je Katedra UNESCO aj 

vďaka dobrej spolupráci s magis-

trátom a primátorkou mesta stá-

le v Banskej Štiavnici. Pre akade-

mický senát TU vo Zvolene bolo 

predložených už niekoľko návr-

hov na dobudovanie stáleho špe-

cifi ckého pracoviska univerzity a 

fakulty v Banskej Štiavnici, napr 

ako Terénne, exkurzné a konfe-

renčné centrum FEE TU v Ban-

skej Štiavnici, ktoré by napĺňalo 

úlohy vyplývajúce zo zmluvy TU s 

UNESCO bezo zbytku. Tento zá-

mer sa zatiaľ nenaplnil. Ostáva 

len dúfať, že v budúcnosti pribud-

nú v meste aj ďalšie vysokoškol-

ské inštitúcie, ktoré v spolupráci s 

Katedrou znovu rozprúdia inten-

zívny univerzitný život.

Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklós, 

DrSc., vedúci Katedry

Katedra UNESCO v Banskej Štiavnici 20 ročná
Výsledky činnosti (3.časť)
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6. december 2014 – netypicky 

sychravý a daždivý, ničím 

nepripomínal sviatok sv. 

Mikuláša. 

Po romanticky zasnežených a mi-

nulý rok aj veterných vianočných 

trhoch, sme museli siahnuť po zá-

ložnom pláne a premiestniť sa do 

kultúrneho domu. Organizátori 

však aj tento rok nesklamali a pri-

pravili pre návštevníkov našich mini 

trhov milé pookriatie pri kapustni-

ci, kysnutých domácich koláčoch, 

pagáčoch a varenom vínku. Prekva-

pením bola prítomnosť predsedu 

BBSK Mariána Kotlebu, ktorý Kol-

pašské trhy otvoril a zdôraznil po-

trebu udržiavania skutočných tradí-

cií a odkazu sv. Mikuláša.

Návštevníci trhov mohli obdivovať 

zaručene slovenské výrobky Kolpa-

šanov: brezové metly, hrable, vkus-

né vianočné dekorácie , košíčky na 

cesnak a cibuľu, med, medovinu, 

krásne medovníčky, obrázky, tru-

bičky, opekance, domáce sirupy, pi-

kantné nátierky, sviečky , adventné 

venčeky, svietniky, háčkované čiap-

ky. Rátalo sa nám, že  hand made 

ponuku  obohatili aj víkendoví oby-

vatelia Banského Studenca – chalu-

pári, ktorí dodržali sľub z vlaňajších 

trhov. Koledy a vianočné piesne na-

vodili sviatočnú  atmosféru, kto-

rá sa vystupňovala príchodom Mi-

kuláša s anjelom. Živý betlehem si 

opäť podmanil srdcia divákov naj-

mä vďaka malinkým anjelikom, 

ktorí precítene recitovali a po očku 

sledovali, kde sa nachádza čert. 

3. ročník trhov kolpašských uply-

nul a nám zostáva poďakovať obe-

tavým organizátorom, že sa nene-

chali odradiť nepriazni počasia a 

spestrili adventný čas svojim spolu-

občanom.

Beata Chrienová

Vianočné trhy na Kolpachoch

V piatok 5.decembra 2014 

popoludní pred dňom sv. 

Mikuláša sa konal v Kultúrnom 

centre bohatý program pre 

všetky deti. 

Prišli aj tí najmenší v sprievode svo-

jich rodičov. Deti si zatancovali i za-

spievali so zabávačom Erikom For-

gáčom. Tí, ktorí sa chceli trochu 

zamaskovať, mohli využiť šikovné 

rúčky dievčat v tvorivých dielňach. 

Do sveta rozprávok sa deťúrence 

ponorili za pomoci Bábkového di-

vadla súboru Ofi na. Nebola núdza 

ani o tanečné umenie. Tanečný pár 

Marek Kysel a Klára Melagová z Fá-

ber Dance Scholl pod vedením Jura-

ja Fábera dokázal, že rytmus má v 

krvi. Veď na nedávnej tanečnej sú-

ťaži „Zvolenský tanečný pohár“ 15.11. 

vo Zvolene v kategórii D LAT (la-

tinsko-amerických tancov) obsadi-

li pekné 2.miesto. U nás predvied-

li publiku vášnivé tanečné rytmy 

samby, salsy, či argentínskeho tan-

ga. Búrlivý potlesk vrcholil a zveda-

vé očká už netrpezlivo čakali na prí-

chod Mikuláša. Krátko po 18. hod. 

sa vo dverách Kultúrneho centra ob-

javil za prítomnosti čertíka - bertíka. 

Deti so zatajeným dychom čakali, čo 

im priniesol. Tí, ktorí poslúchali celý 

rok, dostali sladkú odmenu. No naj-

prv si ju museli zaslúžiť, a tak Miku-

láš v podaní Miroslava Kyjovského 

po zarecitovaní básničky, alebo za-

spievaní pesničky, začal rozdávať so 

svojho plného koša dobrôt sladkos-

ti. Detské očká sa zaplnili radosťou 

a šťastím, no niektorým sa aj slzič-

ka z očka zakotúľala. Po vyprázdne-

ní koša a rozdaní všetkých sladkos-

tí sa všetci ponáhľali na Námestie 

sv. Trojice. Tu všetci za hlasného 

odpočítavania rozsvietili mohut-

ný vianočný stromček. Predvianoč-

ná čarovná atmosféra dýchala ce-

lou Banskou Štiavnicou. Na záver sa 

deti mohli s Mikulášom a čertíkom 

odfotiť pri koči, vianočnom strom-

čeku, či betleheme. A ich rodičia sa 

mohli zohriať pri horúcom voňa-

vom punči. Aj takto sa niesol Miku-

láš v našom meste. Všetkým, ktorí 

sa pričinili o zdarný priebeh tohto 

podujatia, patrí naše poďakovanie... 

Veľké poďakovanie patrí nadácii 

TESCO, ktorá deťom venovala slad-

ké darčeky.

Michal Kríž

Mikuláš rozžiaril očká detí

Mikuláš s čertíkom a deťmi v KC  foto M. Kríž 

Živý betlehem v kultúrnom dome  foto B. Chrienová 

Kam v BŠ 
a okolí?
12.-13.12. Štyavnycký vjanočný 

jarmok, Pia 11:00-19:00, so 9:00-

16:00. Nádvorie Kammerhofu 

12.12. Vernisáž výstavy: Vianočný 

výber '14. 

Galéria Schemnitz, 19:00. 

12.12. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom: Marek Vadas. Uvádza 

Zuzka Tkáčiková. 

Antikvariátik, 17:00.

12.12. Koncert: Andy Belej & Pe-

ter Lipa Jr. Trio, Andy Belej, Peter 

Lipa, Michal Šimko, Michal Fedor. 

Archanjel, 21:00.  

12.12. Pohoda v Art Café. Film: o 

festivale Bažant Pohoda 2014. De-

bata: M. Kaščák, P. Šelichová. Kon-

cert: Lola Marsh / Matwä Drappen-

mädchenfeller. Art Cafe, 19:00.

12.12. Vianočný koncert: Dagmar 

Rostandt. S pianistom Ľubom Frát-

rikom. Trotuar Cafe, 20:00.

12.12. Pražovňa: Anjelská party. 

Pražovňa, 21:00

13.12. Vianočná degustácia. Počet 

miest je limitovaný. Rezerv.: 0904 

109 229 (do 13.12. do 15:00). Vi-

nocentrum, 18:00. 

13.12. Mikuláš a Vianočné trhy. 

Štiavnické Bane, od 10:00. 

13.12. Svätoantonské vianočné 

trhy. Betlehem, opekance, láman-

ce, kapustnica. Sv. Anton, 10:00. 

13.12. Vianočné trhy v Iliji. 

KD, od 15:00.

13.12. Saxofónové Vianoce Rudy-

ho Goga. Trotuar Cafe, 20:00. 

17.12. Vianoce pre zvieratká. Park 

vo Sv. Antone. 

17.12. ZUŠ: Vianočný koncert. Far-

ský kostol, 16:30.

19.-20.12. 1.ročník Vianočného 

jarmoku v Dužine. Živá hudba, via-

nočná kapustnica, guláš, Štyavnic-

ký punč, ohňostroj. OC Dužina, 

9:00. 

19.12. Atelier XXI: Koncert Chrá-

movej hudby. Evanjelický kostol B. 

Štiavnica, 12:00.

19.12. Atelier XXI: Vianočný kon-

cert. Vianočné duchovné piesne a 

koledy. Huaja, 17:00. 

20.12. Komorný koncert: Sklada-

telia a interpreti v tvorivých prieni-

koch. Huaja, 16:00. 

20.12. Krst prvej knihy pre deti: 

Legendy Zlatého mesta od J. Čer-

venáka,  krstom sprevádza Zuzatka 

Tkáčiková, hostia: Juraj Malíček a 

Martin Geisberg. Kaviareň Gava-

lier, 15:00

20.12. Latino Party. S Cool Trio 

Band. Trotuar Cafe, 20:00. 

Región Banská Štiavnica
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So štvrtákmi 
o vesmíre

Štvrtáci zo ZŠ J. Kollára na síd-

lisku Drieňová privítali vo svojej 

triede milú návštevu z denného 

stacionára Margarétka. V rám-

ci učiva o vesmíre mali možnosť 

oboznámiť sa formou prezen-

tácie so zaujímavými informá-

ciami. Veľká vďaka patrí Miňovi 

Bahúlovi, ktorý si vytvoril zau-

jímavý a poučný fi lm o vesmíre. 

Žiakom sa jeho prezentácia veľ-

mi páčila a dozvedeli sa z nej veľa 

nových informácií, ktoré použi-

li aj pri vlastnej výrobe planét. V 

rámci učiva o vesmíre navštívi-

li štvrtáci aj Krajskú hvezdáreň a 

Planetárium Maximiliána Hella 

v Žiari nad Hronom. Zaujímavou 

formou si zopakovali vedomos-

ti z prírodovedy a dozvedeli sa i 

mnoho nových informácií o pla-

nétach. Vo hvezdárni sa žiakom 

veľmi páčilo a návštevu v nej si 

určite radi zopakujú. 

ZŠ J. Kollára

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., telo-

cvičňa SZŠ – „Louka“, štartujú 

min. 5 členné družstvá s poplat-

kom 3€ na osobu (kapustnica, 

minerálka v cene štartovného), 

info na petrorobo@gmail.com, 

0915 815 669. 

Róbert Petro

Oznam
Obchodné centrum Dužina Vás 

pozýva do novootvorených ob-

chodíkov a počas vianočných ad-

ventov bude mať otvorené aj cez 

víkendy.

Obchodné centrum Dužina

Vo štvrtok (27.11.) sa v 

Slovenskom banskom múzeu  

v Banskej Štiavnici uskutočnilo 

odovzdávanie Vyznamenaní 

ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR za mimo-

riadny prínos v oblasti vedy 

a techniky – Cena Samuela 

Mikovíniho. 

Mala som tú možnosť tam byť a za-

staviť pána ministra, Juraja Dra-

xlera, aby mi zodpovedal zopár 

otázok. Ponúkam vám teda krátky 

rozhovor s ním:

Dobrý deň. Som mladá študent-

ka, ktorá hľadá možnosti štúdia 

a ďalšieho uplatnenia tu na Slo-

vensku. Rada by som sa vás teda 

opýtala na pár vecí o našom slo-

venskom školstve. Ste minis-

trom zatiaľ len krátko. Chcem sa 

opýtať, ako vnímate súčasnú si-

tuáciu, čo si myslíte o aktuálnom 

stave slovenského školstva?

Máme veľmi pekné školy. Vďaka 

tomu, že Európska únia posiela po-

merne významnú pomoc – aj vý-

znamnú fi nančnú pomoc pre slo-

venské školy – mnohé sa podarilo 

pekne zrekonštruovať. Bohužiaľ 

nie všetky a o to sa práve budeme 

snažiť, aby sa nám v tých nasledu-

júcich rokoch podarilo veľmi uži-

točne použiť peniaze, ktoré prichá-

dzajú z rozpočtu Európskej únie, 

aby už všetky školy boli pekne vy-

bavené, mali pekné učebne, telo-

cvične, miesta, kde bude prebiehať 

pracovné vyučovanie. Aby boli tie 

školy pekne farebné, dobre vybave-

né peknými učebnicami a pekným 

digitálnym obsahom.

Ďakujem, ale nemyslela som ani 

tak stav samotných škôl, ako 

skôr stav školského systému ako 

takého a všeobecne náš systém 

vzdelávania. Čo si o tom myslí-

te? Vidíte nejaké problémy, plá-

nujete nejaké zmeny?

Ja sám som strednú školu končil 

nie na Slovensku, ale vo Veľkej Bri-

tánii, potom som študoval v Ne-

mecku a opäť v Británii, takže pre-

šiel som si školskými systémami 

viacerých európskych krajín, a to 

ma možno inšpiruje rozmýšľať o 

tom, ako by sme mali meniť aj ten 

náš slovenský školský systém. Po-

trebujeme, aby žiakov naozaj zaují-

malo to, čo sa v škole učia. Chceme, 

aby bolo viac súťaží, aby tie súťaže 

boli spoločensky uznávané. Máme 

šikovných žiakov, ktorí vedia nao-

zaj pekné veci, či už z fyziky, mate-

matiky alebo napríklad z literatúry, 

preto ich chceme viac spropagovať. 

Veľmi dôležité bude, aby sa školy 

učili nové postupy, nové didaktic-

ké metódy, aby vyučovanie v trie-

de bolo živé, aby žiakov naozaj za-

ujímalo. Aby si tí žiaci, keď zo školy 

vyjdú, vedeli klásť správne otázky. 

Lebo nie je až také ťažké docieliť 

to, aby sa žiak nabifl oval, ale je veľ-

mi dôležité, aby ten žiak mal chuť a 

aby bol tvorivý. Aby si, keď vyjde zo 

školy, stále kládol otázky a aby ho 

to posúvalo ďalej.

V súčasnosti, teda aspoň ja to 

tak vnímam, keď študenti do-

siahnu vysokoškolský titul tu na 

Slovensku, tak nenachádzajú až 

také uplatnenie a veľa mladých 

ľudí odchádza do zahraničia. 

Čím si myslíte, že je to spôsobe-

né?

Nám odchádzajú do zahraničia aj 

študenti, veľa študentov sa roz-

hodne, že nechce študovať na Slo-

vensku, ale ide študovať do Čiech, 

Veľkej Británie, do iných krajín. 

Chceme zmeniť už to, aby sme mali 

vysoké školy, ktoré sú naozaj atrak-

tívne, ktoré majú pekné interná-

ty, kde sa študent nemusí potýkať 

s nejakou zbytočnou byrokraciou, 

ale aby sa naozaj s radosťou učil. Čo 

sa týka uplatnenia študentov, sa-

mozrejme, je dôležité, aby mali tie 

vedomosti, ktoré sú dôležité pre 

fi rmy, ale aj pre výskumné ústavy, 

napríklad. Takže pre mňa bude veľ-

mi dôležité rozprávať sa s vysokými 

školami o tom, čo vlastne učia, ako 

to učia a ako môžu zlepšovať prí-

stup k študentom tak, aby, keď ten 

študent vyjde z vysokej školy, bol 

rozhľadený a mal taký široký záber 

vedomostí, ktorý mu umožní veľmi 

ľahko si potom nájsť prácu.

Nakoniec by som sa opýtala, na-

koľko študujem aj na základnej 

umeleckej škole, ako minister-

stvo berie umelecké vzdelanie? 

Ako sa riešia najmä základné 

umelecké školy, pretože pokiaľ 

viem, neberú sa ako normál-

ne školy, ale iba ako voľno časo-

vé aktivity, dokonca ešte nižšie. 

To je podľa mňa obrovská škoda, 

pretože je to naozajstné vzdela-

nie.

Umelecké školy majú u nás veľmi 

peknú tradíciu, takže to je dôležité, 

samozrejme, udržiavať. Našťastie 

máme ešte nejaký čas, aby sme pre-

mýšľali o tom, ako vlastne chceme 

nastaviť fungovanie základných 

umeleckých škôl. Určite sa bude-

me snažiť vypočuť si veľmi citlivo 

to, čo nám povedia priamo ľudia z 

terénu, ktorí pracujú v týchto zaria-

deniach.

Ďakujem pánovi Draxlerovi za roz-

hovor. Musím povedať, že nový mi-

nister je celkom sympatický a zatiaľ 

sa mi naozaj páčia jeho plány so slo-

venským školstvom. Dúfam preto, 

že to nebudú len plány, ale neskôr 

aj realita. 

Lucia Švecová

Minister školstva osobne

Minister školstva Juraj Draxler pri prejave  foto M kríž 

čriepok

„Niektorí sa snažia zakázať nedeľ-

ný predaj v obchodoch. Bolo by 

vhodné zakázať predaj vôbec. To 

by sme usporili peňazí!“

Ján Petrík
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie

"Lúčim sa s 

Vami moji milý, 

posledné zbo-

hom chcem 

Vám dať. Do-

tĺklo srdce, odišli sily. Lúčim sa 

s každým, kto ma mal rád." 

Ďakujeme za pomoc v ťaž-

kých chvíľach MUDr. Žem-

berovej a jej sestričke p. Ma-

jerskej. Ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom a zná-

mym, ktorí odprevadili na 

poslednej ceste našu mam-

ku, starú mamu a prabab-

ku Máriu Sliacku rod. La-

pinovú, ktorá nás navždy 

opustila dňa 1.12.2014 vo 

veku 85 rokov. 

Smútiaca rodina

INZERCIA

Piatok 5.12.2014 sa stal štedrým 

mikulášskym dňom pre klientov 

i zamestnancov DSS pre mentál-

ne postihnuté deti, mládež a do-

spelých pri SČK v Banskej Štiavni-

ci. Štedrý bol nielen na mikulášske 

darčeky, ale predovšetkým na dob-

rú náladu, piesne, vinše a vzájom-

né zdieľanie.

Osobitne sa chceme poďakovať 

pánu Miroslavovi Kyjovskému a 

pánu Štefanovi Balkovi, že si na nás 

aj v tomto roku našli čas a zhostili 

sa svojich mikulášsko-čertovských 

úloh.  Budeme sa tešiť na ďalšie 

stretnutie s vami.

Andrea Kočalková

Mikuláš v Domove sociálnych služieb
pri SČK v Banskej Štiavnici

Dňa 27.11.2014 nás navštívili 

v Dome seniorov Vitalita v 

Banskom Studenci študenti 

stredných škôl s pekným 

kultúrnym programom a 

spríjemnili nám pochmúrne 

poobedie. 

V sebechlebskom kroji nám Adam 

Mikuláši zaspieval mládenecké a 

regrútske piesne a dievčatá Mar-

tinka Debnárová, Simonka Haľu-

ková, Silvinka Kureková, Domi-

nika Jánošová, Miška Budovcová 

v teplianskom kroji zatancova-

li a zaspievali piesne našej mla-

dosti. Na záver Paulínka Grau-

sová zaspievala nádhernú pieseň 

Haleluja. Všetkým sa tisli slzy do 

očí. Veľké ďakujeme za prekrás-

ny umelecký zážitok patrí študen-

tom z internátu a hlavne pani vy-

chovávateľkám Betke Ivaničovej 

a Katke Tatárovej, ktoré s láskou 

vedú tento umelecký kolektív. Už 

teraz sa tešíme na ďalšiu návšte-

vu. Prajeme vám veľa úspechov v 

pokračovaní a zviditeľňovaní fol-

klóru z regiónu Banskej Štiavnice. 

Zo srdca ďakujeme. Zamestnanci 

a klienti z domu seniorov Vitalita 

v Banskom Studenci.  

DS Vitalita

Študenti v Dome seniorov

Mikuláš v Domove sociálnych služieb  foto DSS BS 

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
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Múzeum vo Svätom Antone 

pripravuje v stredu 17.12.2014 

podujatie Vianoce pre 

zvieratká, určené pre deti 

predškolského veku a žiakov 

1. stupňa základných škôl. 

V tento predvianočný čas nemyslí-

me len na svojich najbližších, ale aj 

na zvieratká, ktoré žijú okolo nás. 

Všetci spoločne - škôlkári s pani 

učiteľkami, školáci, ale i zamest-

nanci múzea - vyzdobíme stromček 

v parku pri kaštieli pripravenými 

dobrotami - jabĺčkami,  zemiak-

mi, suchým chlebíkom,  orieškami, 

mrkvičkami. Vtáčikom nasypú deti 

do kŕmidiel slnečnicu a iné dobro-

ty. Pre rybky v jazierku je tiež pri-

pravené krmivo. Nezabudneme ani 

na zvieratká, ktoré žijú v lese a do 

kŕmidiel im dáme seno. Vo výstav-

ných priestoroch bude potom na-

sledovať pri teplom čaji a koláčiku 

program, ktorý si deti pripravili. 

Naše poďakovanie patrí spoločnos-

ti Coop Jednota, spotrebné druž-

stvo Žarnovica, ktorá svojím spon-

zorským darom pripravila deťom 

sladkú odmenu vo forme keksíkov 

a cukríkov. 

Jana Slaná

Múzeum vo Svätom Antone

Vianoce pre zvieratká

Podujatie pre najmenších v Múzeu vo sv. Antone  foto MsA

Dňa 28. novembra 2014 bola 

vo výstavných priestoroch 

oddelenia geológie Sloven-

ského banského múzea, 

v budove Berggericht, 

slávnostne otvorená nová 

aktuálna výstava pod názvom 

Spišské hlbiny a opálové bane 

vo fotografi i Miloša Greisela.

Približne pred rokom tu bola pre-

zentovaná výstava Hodrušské hlbi-

ny, ktorá nám vo fotografi ách pri-

blížila hodrušské banské diela. V 

tomto období sa môžete obozná-

miť s tajuplnou krásou podzemia 

spišských baní a dubníckych baní 

na drahý opál. Priaznivé prírodné 

deje vytvorili v paleozoických hor-

ninách gemerika žilné ložiská bo-

haté na rudy železa, medi, ortute, 

uránu, pyritu a barytu. Sedimen-

tárneho pôvodu sú ložiská mangá-

nu (Kišovce, Švábovce a sadrovca 

(Novoveská Huta) Z Rudnian po-

chádzajú najkrajšie slovenské ukáž-

ky minerálov ortute: elementárnej 

ortute, cinabaritu a schwatzitu. Ra-

ritou je barytová žila Droždiak, kto-

rá je jednou z najväčších žíl barytu 

na Slovensku. Medzi klenoty spiš-

ských minerálov patria sekundárne 

minerály medi z Novoveskej Huty 

ako boli: tyrolit, strašimirit, kli-

noklas, malachit, chalkofylit a ďal-

šie. Dubnícke opálové bane, ktoré 

ťažili drahý opál v neogénnom so-

pečnom pohorí Slanské vrchy po-

skytovali najkrajšie európske ukáž-

ky tohto  drahého kameňa. Tieto 

bane na opál sú s najväčšou prav-

depodobnosťou najstaršie svojho 

druhu na svete.

Výstava vynikajúcimi farebnými 

fotografi ami približuje  svet opus-

tených banských diel, banskú tech-

niku v prevádzke ako aj spišské mi-

nerály a sekundárne minerály zo 

stien banských chodieb. Nádher-

nú druhotnú výzdobu banských 

diel tvoria aragonit – železný kvet a 

rôzne sírany ako alunogén, halotri-

chit, Co – pickeringit – kašparit a 

ďalšie druhy. Autorom fotografi í 

je  baník, geológ, speleológ, horole-

zec, pán Miloš Greisel. Aj samotná 

výstava odzrkadľuje jeho priazni-

vý vzťah k prírode a baníctvu, kto-

rému sa profesionálne venoval viac 

než 20 rokov. Autor sa narodil v Po-

važskej Bystrici, ale už od 15. rokov 

žil na Spiši. Dnes je výstava dopl-

nená vzorkami minerálov, hornín 

a rúd zo Spišsko – gemerského ru-

dohoria a drahými opálmi z Dubní-

ka zo zbierok SBM. Chcel by som 

sa srdečne poďakovať pánovi Mi-

lošovi Greiselovi, pani kurárorke 

výstavy Dane Rosovej, ktorá dbala 

na estetické aranžovanie výstavy a 

spišskému geológovi Jánovi Černí-

kovi, ako aj mojim kolegom z mú-

zea, ktorí sa podieľali na výbere a 

príprave exponátov a ich inštalácii.

Záverom pozývam vás, čitatelia 

Štiavnických novín, aby ste prišli 

potešiť sa krásou spišského pod-

zemia a nerastov z neho vydolova-

ných, na výstave, ktorá potrvá do 

konca marca 2015. 

Peter Jancsy, SBM

Výstava Spišské hlbiny 
a opálové bane vo fotografi i Miloša Greisela

Miloš Greisel otvára svoju výstavu  foto archív K. Patschová

Pozvánka 
na 11. ročník Štyavnyckého vja-

nočného jarmoku

V dňoch 12. a 13. decembra sa 

na nádvorí Kammerhofu uskutoč-

ní už 11. ročník tradičného Štyav-

nyckého vjanočného jarmoku. 

Návštevníci sa môžu tešiť na neo-

pakovateľnú predvianočnú atmo-

sféru, ktorá je umocnená vôňou 

tradičných vianočných špecia-

lít (kapustnica, vianočné oblátky, 

klobásky, krampampula...), preda-

jom vianočných stromčekov, ori-

ginálnymi výrobkami šikovných 

remeselníkov ale aj bohatým kul-

túrny program (pečenie oblátok v 

historickej forme nad ohňom, lia-

tie olova, luciovské zvyky (zvyky a 

povery na sv. Luciu), anjelské spe-

vy, vystúpenie skupín Bukret ban-

da, Otto Voce a cappella group a 

detí z materských, základných a 

umeleckých škôl. V interiéri Kam-

merhofu, v expozícii Baníctvo na 

Slovensku, bude prebiehať hra Pu-

tovanie s hviezdou, do ktorej sa 

môžu zapojiť všetky vekové kate-

górie. 

Podujatie fi nančne podporilo 

Mesto Banská Štiavnica.

Tešíme sa na stretnutie v Kam-

merhofe.

Petra Páchniková, SBM

1. ročník 

Vianočného jarmoku

Kde: OC Dužina (pri Lidli)

Kedy: 19. december 2014

Program: živá hudba, ochutnáv-

ka vianočnej kapustnice a gulá-

šu, skvelý štyavnický punč, predaj 

vianočných kaprov /objednávky 

prijímame v predajni Anton An-

tol v Dužine/, kreatívne dielne pre 

deti /pečenie a zdobenie medov-

níčkov/, predvianočný ohňostroj 

o 17:00 hod.

Remeselné stánky: 

19. - 20. decembra - tradičné re-

meslá (kožiar, medár, košikár, ko-

reninárka, ručné výrobky a po-

chutiny). Tešíme sa na Vás! 

OC Dužina
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

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 €. 
Film “Hobit: Bitka piatich armád” pri-Film “Hobit: Bitka piatich armád” pri-
náša epické vyvrcholenie dobrodruž-náša epické vyvrcholenie dobrodruž-
stiev Bilba Bagginsa, Thorina Dubbi-stiev Bilba Bagginsa, Thorina Dubbi-
na a skupiny trpaslíkov. na a skupiny trpaslíkov. 

Utorok 16.12. o 18:30 hod.Utorok 16.12. o 18:30 hod.

FK s ANTikvAriÁTikoM: FK s ANTikvAriÁTikoM: 

SiedMA pečAť SiedMA pečAť 

/ČSFD 85%/, Dráma, 96 min., /ČSFD 85%/, Dráma, 96 min., 
MP 15, Vstupné: 2,40 €MP 15, Vstupné: 2,40 €
Od nepamäti starý príbeh o zmysle ži-Od nepamäti starý príbeh o zmysle ži-
vota a hľadaní Boha. Stredoveký ry-vota a hľadaní Boha. Stredoveký ry-

tier Antonius Block sa úporne sna-tier Antonius Block sa úporne sna-
ží nájsť odpovede na tieto otázky, ale ží nájsť odpovede na tieto otázky, ale 
ako sám hovorí: „Boha volá, vzýva, ale ako sám hovorí: „Boha volá, vzýva, ale 
z temnôt sa nikto neozýva.“ Následne z temnôt sa nikto neozýva.“ Následne 
prichádza k presvedčeniu, že Boh ne-prichádza k presvedčeniu, že Boh ne-
jestvuje a ani Smrť mu nedokáže po-jestvuje a ani Smrť mu nedokáže po-
môcť, veď, ako sama hovorí: „Je neve-môcť, veď, ako sama hovorí: „Je neve-
domá.“ A práve odklad, počas ktorého domá.“ A práve odklad, počas ktorého 
hral šachovú partiu so samotnou Smr-hral šachovú partiu so samotnou Smr-
ťou, mu umožní zmieriť sa so svetom a ťou, mu umožní zmieriť sa so svetom a 
spoznať skutočnú silu lásky.spoznať skutočnú silu lásky.

Štvrtok 18.12. o 10:00 hod.Štvrtok 18.12. o 10:00 hod.

PreMieTANie pre seNiorov: PreMieTANie pre seNiorov: 

TrAjA BrATiATrAjA BrATiA

ČR / Dánsko, 2014, 90 min., ČR / Dánsko, 2014, 90 min., 
Vstupné: 2,50 €Vstupné: 2,50 €
Na statku vyrastajú traja pracovi-Na statku vyrastajú traja pracovi-
tí bratia – Pepa (Vojtěch Dyk), Jan tí bratia – Pepa (Vojtěch Dyk), Jan 
(Tomáš Klus) a Matěj (Zdeněk Pišku-(Tomáš Klus) a Matěj (Zdeněk Pišku-
la). Každý z nich oplýva určitými ty-la). Každý z nich oplýva určitými ty-
pickými vlastnosťami, ktoré sa postu-pickými vlastnosťami, ktoré sa postu-
pom príbehu úsmevne úročia. česká pom príbehu úsmevne úročia. česká 
rozprávka Traja bratia dáva priestor rozprávka Traja bratia dáva priestor 
množstvu legendárnych hereckých množstvu legendárnych hereckých 
osobností (Kaiser, Polívka, Chýlková, osobností (Kaiser, Polívka, Chýlková, 

Norisová, Matásek, Vladyka, Čvanča-Norisová, Matásek, Vladyka, Čvanča-
rová, Rottrová, Černocká, Bittová). rová, Rottrová, Černocká, Bittová). 

Štvrtok 18.12. o 18:30 hod.Štvrtok 18.12. o 18:30 hod.
Piatok 19.12. o 18:30 hod.Piatok 19.12. o 18:30 hod.

Noc v MúzeU: Noc v MúzeU: 

TAjoMsTvo hrobkYTAjoMsTvo hrobkY

Akčný / Komédia / Fantasy / Dob-Akčný / Komédia / Fantasy / Dob-
rodružný, USA, 2014, Vstupné: 4 € rodružný, USA, 2014, Vstupné: 4 € 
Pripravte sa najdivokejšiu a najdob-Pripravte sa najdivokejšiu a najdob-
rodružnejšiu Noc v múzeu všetkých rodružnejšiu Noc v múzeu všetkých 
čias. Jej hlavným hrdinom je opäť naj-čias. Jej hlavným hrdinom je opäť naj-
známejší nočný strážca na svete Lar-známejší nočný strážca na svete Lar-
ry (Ben Stiller), ktorý pracuje v Ame-ry (Ben Stiller), ktorý pracuje v Ame-
rickom prírodovednom múzeu v New rickom prírodovednom múzeu v New 
Yorku. A práve tu každú noc ožívajú Yorku. A práve tu každú noc ožívajú 
muzeálne exponáty. Za týmto neuve-muzeálne exponáty. Za týmto neuve-
riteľným čarom stojí mystická zlatá riteľným čarom stojí mystická zlatá 
platňa pochádzajúca zo starovekého platňa pochádzajúca zo starovekého 
Egypta, ktorá je tým pádom najvzác-Egypta, ktorá je tým pádom najvzác-
nejším exponátom múzea, bez toho o nejším exponátom múzea, bez toho o 
tom má ktokoľvek okrem Larryho tu-tom má ktokoľvek okrem Larryho tu-
šenie. Larry sa vďaka tomu pri svojich šenie. Larry sa vďaka tomu pri svojich 
nočných službách rozhodne nenudí a nočných službách rozhodne nenudí a 
navyše má medzi múzejnými kúskami navyše má medzi múzejnými kúskami 
rad priateľov alebo aspoň známych.rad priateľov alebo aspoň známych.

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: Posledné dobrodružtvo Bilba

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v hodnote 10,-eur v pizzérii, 

reštaurácii BLACK M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.41/2014: „Všetka múdrosť ľudstva 

sa dá zhrnúť do dvoch slov: čakanie a 

nádej.“ Výhercom sa stáva Magda 

Bartolovicová, Sv. Anton 183. 

Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii BLACK M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

22.12.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Cherie 

– Carter Scottsa: „Pamätaj, neexis-

tujú chyby, iba lekcie... (dokončenie 

v tajničke).

A., Bezvýhradne, záhyb látky, jed-

noducho,     

B., 2. časť tajničky, švajčiarska 

rieka, iniciálky Müllera, 

C., Stred slova bednil, 3.časť taj-

ničky,   

D., Čaj, Miroslava, part, osmič-

ka,      

E., Písmeno N, báje, set, nosí na 

miesto,    

F., Polomer, ruské meno, poho-

rie v Bulharsku, mámenie, inici-

álky speváka Olympiku,       

G., Buničina, francúzska spe-

váčka, oznámil úradom, hora,   

H., Hmyz podobný včele, čis-

til praním, pohnem, výklenok v 

stene, 

I., Ruský súhlas, hnisavá vyráž-

ka, pevná látka, Beata, Národ-

ná rada,   

J., 4.časť tajničky, citoslovce 

bolesti,

K., Obrazáreň v Španielsku, po-

kos, konzervujú dymom, predlož-

ka.

1., Pulóver, číra tekutina, pond, 

2., Január česky, hromada, vlast-

nou rukou,      

3., Ernestína, straší, voš, 

4., Havovia, malá myš, predlož-

ka, 

5., Okresný výbor, meno Pavone, 

lebo,       

6., Naopak, yroof, sada hrncov, 

kus,        

7., Tiež, poza, dával semeno do 

pôdy, 12 mesiacov, 

8., Ľahkoatletické medzinárodné 

hry, skr., cudzie muž. meno, po-

háňanie koní,       

9., Dvojica, česká politická strana, 

Učiteľské noviny, strážne zviera,            

10., Spadla, kdesi hlas kravy,               

11., Úder, polám, geometrické 

označenie,    

12., Okresná ružomberská uby-

tovňa, skr., inam, neexistuj,

13., Sada, osamote, ženské 

meno, 

14., Šúchaš, krásne, kyslík,    

15., Pštros, 1.časť tajničky.

Pomôcky: Liana, Ralf, rila, Máša, 

hijo.    

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 43
Krížovka
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Krásne dielka od Krásne dielka od 
Vašej duše Štiavničky Vašej duše Štiavničky 

Dianky Dianky 
Letkovičovej–Vidovej Letkovičovej–Vidovej 
pre potešenie v obchodíku pre potešenie v obchodíku 

Vôňa nostalgie.Vôňa nostalgie.

Nové odberné miesto plynu
PROPÁN – BUTÁN

Poľovnícka 943/4
Banská Štiavnica

Smer na Banský Studenec
Info na tel.č.: 

0902 732 860

Jednoaktovka Václava Havla: 

Audience v komorných 

priestoroch Divadla Pivovaru 

ERB 5.decembra večer, 

bolo ako sa vraví, to pravé 

orechové. 

A to hneď z dvoch dôvodov. Jednak 

išlo o slovenskú premiéru z príleži-

tosti 25. výročia Nežnej revolúcie 

práve v B. Štiavnici a jednak preto, že 

téma hry bola sťaby ušitá na mieru 

tohto divadla tak po tematickej ako i 

obsahovej stránke. A to sa toto pre-

stavenie naozaj hralo v rôznych sá-

lach a podobách.

Dej sa odohráva v 70. rokoch 20. sto-

ročia, v období totalitného režimu, 

v nemenovanom pivovare, v jedinej 

miestnosti sládkovej kancelárie. Hra 

bola pôvodne vydaná na CD i na gra-

mofónovej platni (oboje len vo zvu-

kovej podobe), kde vystupoval Vác-

lav Havel v roli Vaňka osobne a v 

mojej audiozbierke nechýbajú. Vide-

la som aj  jej televíznu podobu, kde 

rolu Vaňka stvárnil Jozef Abrhám. V 

oboch prípadoch rolu sládka hral Pa-

vol Landovský. Bola som preto veľ-

mi zvedavá, ako sa zhostia svojich 

úloh herci pražského Divadla v Ce-

letné Jan Potměšil a Jakub Špalek, 

kde sládka hral Jakub Špalek a Vaň-

ka Jan Potměšil. Pre úplnosť si do-

volím  v skratke doplniť obsah hry. 

Vaněk, v podstate ide o fi ktívnu oso-

bu, avšak psychologicky totožnú s 

autorom Václavom Havlom, ktorý 

bol skutočne zamestnaný v pivovare, 

pretože ako eštebákmi sledovaný in-

telektuál nedostal príležitosť zamest-

nať sa inde. Takže Vaněk ako spisova-

teľ pracuje v dobe totality v pivovare, 

kde váľa sudy s robotníkmi Rómami. 

Sládek neustále pijúci pivo až sa cel-

kom opije, Vaňkovi ponúkne mož-

nosť povýšenia do funkcie skladní-

ka. Pokiaľ by ale chcel túto činnosť 

vykonávať, musel by sám na seba do-

nášať Sládkovi. Sládek totiž na Vaň-

ka musí písať správy pre ŠtB a ako 

jednoduchší človek má s tým znač-

né problémy a je preto, spisovne po-

vedané, frustrovaný. Vaněk pochopi-

teľne ponuku písať a donášať sám na 

seba odmieta a v závere hry pochopí 

bezvýchodiskovosť celej svojej situá-

cie i absurditu tamtej doby. Hra končí 

Vaňkovými slovami „Je to celé na hov-

no“. Pre intelektuálne založeného a 

celú dobu používajúceho kultivovaný 

slovník je to veľavravná bodka za ab-

surdnou situáciou i samotnou hrou o 

morálke v totalitnom režime. Vráť-

me sa teraz k výkonom hercov. Mož-

no tým, že som videla a počula túto 

hru v naštudovaní Landovského, Ab-

rháma i samotného autora, postava 

Vaňka v podaní Jana Potměšila, ináč 

výborného herca, ma nepresvedčila. 

Akosi mi nepasoval do postavy jem-

ného, kultivovaného spisovateľa, aj 

keď sa o to veľmi usiloval. Jakub Špa-

lek bol naopak výborným nástupcom 

Landovského sládka. Napriek tomu i 

práve preto bol piatkový večer v Di-

vadle ERB veľkým zážitkom. 

Oľga Kuchtová

Slovenská premiéra hry Václava Havla 
v ERBE

V piatok 21.11.2014 v známom 

zábavnom podniku Pražovňa 

odštartovala jedinečná šou  

Elektronickej tanečnej hudby 

(EDM), jej lídrami boli 4 DJ, 

tých som si v zákulisí dovolila 

vyspovedať a priniesť tak aj 

pikošky, o ktorých ste možno 

doteraz nevedeli. 

Určite najväčším lákadlom bola 

známa DJ dvojica na Slovensku 

Pico a Stame. Celá akcia bola vlast-

ne súčasťou ich tour Pico2Stame 

2014.  Títo dvaja páni 4 roky produ-

kovali reláciu Dance ExXtravagan-

za pre rádio Europa 2. Počas svojho 

pôsobenia v ňom nadobudli boha-

té skúsenosti či už ako priekopní-

ci trancovej scény alebo mixovania 

na hudobnej pôde. A že to malo svoj 

efekt, excelentným spôsobom do-

kázali všetkým prítomným aj tu v 

B.Štiavnici. Teraz už síce táto dvo-

jica produkuje vlastnú interaktívnu 

hudobno-tanečnú reláciu pod ná-

zvom Neon on – air, ktorú Stame 

ešte navyše aj moderuje, na podob-

nú klubovú party si vždy nájdu čas.  

Moje otázky obligátne smerovali 

k tomu, prečo si vybrali práve toto 

mesto, tento klub, s čím sa prišli 

predstaviť. A tu sú ich odpovede:

Pico (Peter Štilicha, Bratislava) – 

populárny DJ, promotér, autor pro-

jektu Neon on – air. B. Štiavnicu si 

vybral preto, lebo sa mu páči mesto 

ako také, tiež klub v ktorom hra-

jú. Celá táto lokalita aj priestor má 

preňho akýsi spirituálny charakter. 

Hudbu má v génoch, zdedil ju hlav-

ne po starom otcovi, ktorým bol vý-

znamný skladateľ Eugen Suchoň. 

Keďže jeho dedo komponoval ope-

ry a tieto sú založené na veľkom 

akustickom orchestri, z ktorého vy-

chádzajú emócie, on sám považuje 

za operu súčasnosti – jej elektronic-

kú podobu v trance štýle, ktorým sa 

na party prezentuje.  

Stame (Stanislav Medár, Bratisla-

va) – najvyhľadávanejší slovenský 

DJ, mixovaniu sa venuje už dlhé 

roky, k tomu ešte aj schopný mode-

rátor. Prezývku ma odvodenú zo za-

čiatočných písmen svojho mena a 

priezviska, nad čím si vraj dlhé roky 

mnohí lámali hlavu. Tu je teda malé 

vysvetlenie. B.Štiavnica ho oslovila, 

keď tu bol na Silvestra 2013. Tiež 

pochádza z hudobnej rodiny, bratia 

hrajú na gitaru a bubny. K hudbe ho 

priamou cestou priviedol otec, kto-

rý už v dávnej minulosti nosil do-

mov platne zo zahraničia. Páči sa 

mu najmä anglická hudba, konkrét-

ne UK house, s ktorým sa predsta-

ví. 

Obidvaja spíkri podotkli, že majú 

veľmi dobré vzťahy so štiavnickým 

DJ ReneDee (René Dobrovodský), 

ktorého považujú za tútora tejto 

šou v B.Štiavnici.

Andy (Andrej Janovský, Bratislava, 

H. Nemce) – najmladší  z tejto štvo-

rice. Pochádza z H. Nemiec, pracov-

ne žije v hlavnom meste. Cíti sa viac 

producent ako DJ. Jeho tvorba za-

ujala dvoch predchádzajúcich DJ, 

prišiel na ich pozvanie. Produkuje 

predovšetkým vlastné tracky v štý-

le EDM. Momentálne pracuje na 

svojom novom projekte B-Section. 

Exkluzívne pre náš časopis prezra-

dil, že pôjde o novú reláciu, ktorá 

sa čoskoro spustí na jednom neme-

novanom bratislavskom rádiu. Cha-

rizmatický Andy, teda ešte určite v 

tejto brandži zamieša karty. Záro-

veň odkazuje všetkým, že dvere pre 

mladých, kreatívnych ľudí v tvorbe 

EDM sú otvorené, treba sa ozvať.

Stanislav Repický (H. Nemce) – 

neznáša prezývky, preto žiadnu 

nemá. Jeho uvedenie by sa skôr 

mohlo začať otázkou: „Kto za to 

môže?“ Takže odpoveď je jasná, on. 

Dlhoročný DJ a organizátor even-

tov, dlhé roky hral aj v B.Štiavnici. 

Dnešná akcia je vlastne pokračova-

ním úspešnej party z júla 2014. Ako 

organizátor chcel poukázať na nový 

hudobný trend, ktorý je založený, 

okrem iného, na úplne iných zvuko-

vých a svetelných efektoch, na aké 

sme zvyknutí na bežných diskoté-

kach. Práve táto šou umožňuje vní-

mať hudbu inak. Aj keď on sám je 

prvotnou dušou tohto projektu, čo 

sa týka nápadu, technického vyba-

venia a priestoru, sám už ako aktív-

ny DJ nepôsobí. Vracia sa k tomu  

ojedinele, práve cez takéto poduja-

tia, kde si zahrá s ostatnými DJ v 

rámci svojho relaxu. 

Daniela Sokolovičová

Jedinečná hudobná šou v Banskej Štiavnici
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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

Prehry LN TRADE

IV. liga v stolnom tenise

Stolní tenisti LN TRADE zohra-

li ďalšie tri zápasy IV. ligy v stol-

nom tenise. Z toho dva na stoloch 

súpera. Vo všetkých troch tesne 

podľahli svojim súperom. So Žia-

rom „B“ a Žarnovicou „B“ podľah-

li zhodne 7:11 a v domácom stret-

nutí s Orovnicou pred početnou 

diváckou kulisou najtesnejším roz-

dielom 8:10. Vo vynikajúcej forme 

hrajúci Martin Dobrovič sám na 

všetko nestačil. Tento hráč je mo-

mentálne na 2.mieste v úspešnosti 

v rámci celej IV. ligy, keď zatiaľ pre-

hral len dva zápasy. Žiaľ, ostatní 

hráči sa zatiaľ napriek bojovným 

výkonom nedokázali jeho výkon-

nosti priblížiť. Ďalší zápas zohrá 

LN TRADE na stoloch družstva 

Kremnica „B“ v piatok o 18:00. 

Sezónu uzavrie na domácich sto-

loch s MTK Žarnovica „A“ v nedeľu 

21.12.2014 o 10:00. Žiar „B“ – LN 

TRADE 11:7. Body za LN TRADE: 

štvorhra – Dobrovič Martin/Pro-

kaj, dvojhry – Dobrovič Martin 

3, Buzalka 2, Marko 1. Žarnovica 

„B“ – LN TRADE 11:7. Body za LN 

TRADE: Dobrovič Martin 4, Bu-

zalka 2, Marko 1

LN TRADE – Orovnica 8:10. Body 

za LN TRADE: štvorhra – Dobrovič 

Martin/Prokaj. Dvojhry – Dobrovič 

Martin 4, Buzalka 2, Marko 1

Ján Sedilek

Potešte detičky, ale aj 
seba, kúpou krásnych 
hračiek a kvalitného 
detského oblečenia 
v detskom obchode 

„Kde bolo tam bolo“ 
na Ul. A. Kmeťa.

Obchodík Obchodík 

Vôňa nostalgie 
Vás pozýva na nákup Vás pozýva na nákup 

krásnych vecí s nádychom krásnych vecí s nádychom 
nostalgie. Nájdete nás na nostalgie. Nájdete nás na 

ul. A. Kmeťa. ul. A. Kmeťa. 
Tešíme sa na Vašu návštevu!Tešíme sa na Vašu návštevu!

V sobotu 6. decembra  sa v 

telocvični SOŠ SaL uskutočnil 

4. ročník Mikulášskeho 

bedmintonového turnaja. 

Zúčastnilo sa ho viac ako 40 hrá-

čov. Súťažilo sa v kategóriách mlad-

ších žiakov a žiačok, starších žia-

kov, starších žiačok a dospelých. V 

žiackych kategóriách je potešiteľ-

ný hlavne záujem detí, ich zápal 

pre hru a radosť z každého dosiah-

nutého bodu. Zápasy boli vyrovna-

né a nebola núdza o dramatické vý-

meny. Môže nás tešiť, že záujem o 

tento šport v Banskej Štiavnici je a 

priťahuje hlavne mládež. Na záver 

samozrejme, okrem diplomov, bola 

aj sladká odmena od Mikuláša.

Víťazi jednotlivých kategórií:

Štvorhra ml. žiakov a žiačok: Samu-

el Povinský/Branko Jakubík

Dvojhra staršie žiačky: Veronika Fe-

renčíková

Štvorhra staršie žiačky: Veronika 

Ferenčíková/Ivana Rončáková

Štvorhra starší žiaci: Dário Vilmon/

Samuel Hanusz

Štvorhra dospelí: Vladimír Remeň/

Richard Žember

Poďakovanie patrí pani PhDr. Vie-

re Gregáňovej riaditeľke SOŠ SaL 

za poskytnutie telocvične, Mestu 

Banská Štiavnica, ktoré poskytlo 

fi nančný príspevok na nákup cien 

a športového vybavenia, p. Janke 

Machilovej z CVČ Banská Štiavnica 

za pomoc pri organizácii a zabezpe-

čení turnaja. Ďalej fi nančne turnaj 

podporili Magic Computers a www.

stavdozor.sk. Ešte raz všetkým veľ-

mi pekne ďakujeme za podporu. 

Miloš Janovský

Mikulášsky bedmintonový turnaj

Účastníci bedmintonového turnaja  foto Archív autora 

V Strednej odbornej škole 

služieb a lesníctva  študujú 

šikovní žiaci, ktorí sa zapájajú 

do rôznych mimoškolských 

aktivít súvisiacich s ich 

odborným zameraním. 

Vynikajúce výsledky dosahujú aj v 

športových súťažiach, v ktorých sa 

umiestňujú na najlepších miestach. 

Od septembra 2014 už získali chlap-

ci aj dievčatá 1. miesto v okresnom 

kole v bedmintone  a postúpili do 

regionálneho kola v Žiari nad Hro-

nom, v ktorom obidve družstvá ob-

sadili pekné 2. miesto. V okresnom 

kole vo futsale obsadili 1.miesto a 

tiež postúpili do regionálneho kola, 

ktoré sa bude konať v Žarnovici. 

Žiaci zostali verní svojmu prven-

stvu aj vo volejbalovom turnaji ku 

Dňu študentov v Banskej Štiavnici 

a získali opäť 1. miesto. Najčastejšie 

školu reprezentujú žiaci: Dávid Gre-

guš, Samuel Haboš, Richard Chme-

lina, Dušan Kališek, Lukáš Meňuš, 

Ivan Pastier, Ján Šajmer, Erik Blaže-

niak, Kristián Šemoda, Jakub Rábo-

ta, Daniel Mešter, Filip Martinec. 

Všetci si zaslúžia pochvalu za vyni-

kajúce športové výsledky a za vzor-

nú reprezentáciu našej školy.  

Anna Molleková

Športové víťazstvá SOŠ služieb 
a lesníctva 

Pochádza z Banskej Štiavnice, má 20 

rokov. Motocyklovému športu sa ve-

nuje od 12 rokov. Prioritou pre neho 

je country cross-enduro, ale zúčast-

ňuje sa aj motokrosových pretekov v 

rámci tréningu. 

V minulosti bol majster, vicemaj-

ster ako aj celkovo tretí na Medziná-

rodných majstrovstvách Slovenska 

(MM SR) v kategórii dorast. Po od-

chode do vyššej kategórie sa umiest-

nil v kategórii Slovenský pohár na 2. 

a 3. mieste. Ďalej postupoval do pr-

vej výkonnostnej triedy, kde sa mu 

začalo dariť, no prišiel konfl ikt s jazd-

com, na základe ktorého mu bolo v 

roku 2012 odobraté právo štartovať 

na pretekoch pod záštitou SMF. Na-

priek tomu však pretekal na prete-

koch, ktoré nezastrešovala SMF a to 

hlavne v zahraničí, kde sa snažil udr-

žať si formu. V roku 2013 mu bola 

opätovne vydaná licencia SMF, v kto-

rej sa žiaľ veľmi dobre neumiestnil 

z dôvodu zranenia kolena. V minu-

lom roku sa zúčastnil majstrovstiev 

Európy v Taliansku, kde sa umiestnil 

na 16. mieste. Na tento rok sa pripra-

voval zatiaľ najviac, o čom svedčia aj 

výsledky v MM SR v triede E3 seni-

or, kde skončil na 3. mieste a v juni-

oroch získal titul majstra Slovenska. 

Pekné výsledky sa mu podarili zajaz-

diť na majstrovstvách Európy v Ru-

munsku, kde prvý deň bol 4., druhý 

deň 6. a celkovo skončil na 6. mies-

te. Dobrý výsledok má z Košíc, kde 

v A Cupe Adria Europa Enduro v E3 

skončil na 1. mieste. Najviac ho však 

teší výsledok z druhého dňa pre-

tekov, kde skončil absolútne na 3. 

mieste. Na majstrovstvách Rakúska 

skončil v triede juniorov na 1. mies-

te. Najlepšie sa mu tento rok darilo 

na poslednom „majstráku“ v Morov-

ne, kde skončil absolútne na 2. mies-

te a to tesne za Števom Svitkom, v 

triede junior prvý a senior E3 prvý. V 

budúcnosti je jeho prioritou 6-dňová 

motocyklová olympiáda  na Sloven-

sku s účasťou buď na Trofi  Team Slo-

vensko, alebo Junior Trofi  Team Slo-

vensko, seriáli majstrovstiev Európy 

v endure, domáceho „majstráka“ v co-

untry cross-enduro a tréningov mo-

tocrossy. 

ŠN

Úspechy Martina Krátkeho
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služby

inzercia

Dám do prenájmu priestory od  

40 - 1000m² v areáli Plety v Banskej 

Štiavnici, obchodné, kancelárske a 

skladové. Tel.č.: 0910 949 501

Predám pozemok v BŠ, časť Šte- 

fultov, 3740m² a 1040m², 0940 870 

762

Dám do prenájmu 2-izbový zaria- 

dený byt v BŠ, tel.č.: 0918 304 969

Taxi nonstop 0940 747 999 

Stredoškolská profesorka doučí  

so zárukou úspechu matematiku ZŠ 

a SŠ, tel.č.: 0917 947 880 

Opatrím staršiu osobu v doobed- 

ňajších hodinách BŠ a okolie, tel.č.: 

0905 148 574

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

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.

Vymením na Drieňovej 3-izbo- 

vý byt na za 2-izbový, tel.č.: 0944 

043 875

Predám RD v lokalite Križovat- 

ka, 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.

Rezervácie 
a bližšie informácie:

recepcia@grandmatej.sk
www.grandmatej.sk

0903 404 533, 045/692 1213

Privítanie Nového roka 
v Banskej Štiavnici


