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Výjazdové zasadnutie Vlády SR
Prioritami zasadnutia Vlády SR bude zdravotníctvo, školstvo, turizmus a iné...

Na zasadnutí Mestského zastu-

piteľstva, ktoré sa konalo 20. 

augusta, vzbudila najväčšiu 

pozornosť diskusia ohľadom 

budúcnosti Regionálnej ne-

mocnice, n.o. V debate k danej 

téme vystúpili okrem poslancov 

Mestského zastupiteľstva aj 

lekári nemocnice Dr. Vojtáš, Dr. 

Streško, Dr. Zigová a Dr. Žoltická, 

ktorí prezentovali svoje názory na 

súčasný stav a budúcnosť tohto 

zariadenia. Odpovedal im a celú 

situáciu prezentoval Ing. Kubáň, 

riaditeľ Všeobecnej nemocnice 

v Žiari. Vzhľadom na aktuálnosť 

a dôležitosť tejto témy prinášame 

o nej podrobné informácie.

Problém
Aký je súčasný stav nemocnice? 
„Nemocnica má k dnešnému dňu 
uzatvorené zmluvy so všetkými zdra-

votnými poisťovňami, ktoré pôsobia 
na trhu s verejným zdravotným po-
istením. So Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou (VšZP) máme síce uza-
tvorenú zmluvu, ale mesačne platby 
máme garantované nižšie o 1,2 mil. 

Sk. Na výnosoch sa to podpísalo zní-
žením o 20% z celého rozpočtu Re-
gionálnej nemocnice, n.o“, začal náš 
rozhovor Mgr. Michal Hasara, ria-
diteľ Regionálnej nemocnice, n.o. 
Podobné škrty sa dotkli viacerých 

nemocníc na Slovensku a niektoré 
na to už aj doplatili.
 Nová Baňa a Hnúšťa zrušili lôžkové 
oddelenie, obmedzenia sa pripravu-
jú v Krupine i iných nemocniciach. 
V našom meste sa nepodarilo uzav-
rieť zmluvu na chirurgické oddele-
nie, ale funguje jednodňová chirur-
gia. Riaditeľ nemocnice dodáva: 
„Výpadok príjmov sa odráža v tom, 
že si nevieme dovoliť investovať do 
prístrojového, materiálovo-technické-
ho zabezpečenia, nevieme garantovať 
podstatné zvýšenie miezd pre lekárov, 
zdravotný personál a celkovo pre za-
mestnancov nemocnice, čo bude mať 
z dlhodobého hľadiska demotivujú-
ci vplyv na lekárov. Vývoj príjmov 
v okolitých väčších nemocniciach ako 
Zvolen, Žiar, Levice je lepší, nakoľko 
sú nemocnicami vyššieho typu, čo 
môže byť pre lekárov rozhodujúce.“

(Pokračovanie na 4.str.) 

Aké zmeny čaká Regionálnu nemocnicu, n.o., v poskytovaní služieb v Banskej Štiavnici?

Regionálna nemocnica v Banskej Štiavnici
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Dňa 3. septembra 2008 sa uskutoč-
ní v Banskej Štiavnici výjazdové 
zasadnutie vlády SR. Predmetom 
rokovania bude Analýza sociálno-
ekonomickej situácie okresu Ban-
ská Štiavnica a návrhy na zlepšenie 
v sociálnej a hospodárskej oblasti. 
Predloženú správu spracovala pra-
covná skupina samosprávy mesta 
Banská Štiavnica a predkladá ju 
minister hospodárstva SR Ľubomír 
Jahnátek. Táto správa analyzuje sú-
časný stav okresu Banská Štiavnica, 
na ktorý nadväzuje strategická časť 
obsahujúca priority okresu Banská 
Štiavnica. Priority sú zamerané do 
oblasti vytvorenia podmienok pre 
stimulovanie investičného a  pod-

nikateľského prostredia, budova-
nia cestnej infraštruktúry, obnovy 
historickej mestskej pamiatkovej 
rezervácie vrátane technickej in-
fraštruktúry, životného prostredia, 
rozvoja cestovného ruchu, rozvoja 
školstva a bezpečnostnej situá-
cie. Výjazdové zasadnutie vlády 
v okrese Banská Štiavnica vítame 

ako možnosť prezentovať priamo 
na mieste skutočný stav  podmie-
nok života v našom okrese a záro-
veň sme v očakávaní pozitívnych 
zmien, ktoré, dúfame, vyplynú 
z uznesenia vlády prijatého na 
tomto zasadnutí.

Mgr. Nadežda Babiaková
Prednostka MsÚ
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Zaujalo nás...

Vybrali sme z čiernej skrinky

V rekreačnej zóne Richňavského jazera návštevníci hromadia odpad vo voľnej prírode

Mestská Polícia informujeZ diára primátora

Polícia informuje

Anketa Mestský rozhlas
V mesiaci júl bola v Štiavnických 
novinách anketa o mestskom roz-
hlase. Kedy a kde bude uvedený 
výsledok ankety? 

Čitateľ ŠN
Odpoveď:
Vyhodnotenie ankety o mest-
skom rozhlase bolo uverejnené 
v ŠN č.30 z 21.8.2008.

Parkovanie pri Klopačke
Odporúčame Mestskej polí-
cii okrem kontroly parkovania 
pri Belházyovskom dome (kde 
to rozšírená vozovka čiastočne 
umožňuje) prednostnejšie sa ve-
novať parkovaniu pri Klopačke 
(mierna zákruta, horizont) kde 
stojace vozidla znemožňujú ply-
nulú jazdu osobných áut, a to zá-
merne nespomínam stretnutia s 
autobusmi. 

Jožo
Odpoveď:
MsPo urobila prvé opatrenie v 
podobe umiestnenia zákazovej 
dopravnej značky, aby bola po-
silnená dopravná značka Zóna 
Zákazu státia v smere od cen-
tra mesta do Štiavnických Baní.. 
Taktiež sa vykonávajú vo zvýše-
nej miere kontroly dodržiavania 

týchto dop. značiek. V prípade 
ich porušenia sa riešia dop. prie-
stupky aj v blokovom konaní.

Útulok:
Kde si môžem pozrieť aktuálnu 
ponuku psov vo vašom útulku?

Odpoveď:
Dobrý deň, na našej stránke sme 
v článku Pomôžte útulku! doplni-
li prezentáciu psíkov z útulku na 
stiahnutie. Presná adresa článku: 
http://www.banskastiavnica.sk/
obcan/6-pomozte-utulku-.html, 
alebo www.zachranazvierat.szm.
sk, príloha venovaná psíkom 
bola uverejnená aj v ŠN č.29 
z 31.7.2008.

Poslanci:
Pekné poslanecké fotky až na 5 
poslancov bezdomovcov, alebo 
majú aj adresu bydliska, nebodaj 
aj kontakt na nich?

Odpoveď:
Súčasné údaje o poslancoch sú 
kópiami zo starej stránky, v prie-
behu pár dní budú chýbajúcim 
poslancom doplnené o adresy a 
v prípade ich záujmu aj o ďalšie 
údaje.

Dňa 17.8.2008 o 16.00 hod. bola 
hliadka Mestskej polície privolaná 
do areálu školy Jozefa Kollára na 
sídlisku Drieňová. Tu sa nachádzali 
dve osoby, ktoré boli pod vplyvom 
alkoholických nápojov a porušo-
vali verejný poriadok tým, že roz-
bíjali fľaše od piva a vysypali po-
polník s cigaretovými ohorkami. 
Po zistení totožnosti osôb hliadka 
Mestskej polície zistila, že verejný 
poriadok porušovali 19 ročný T.Š. 
a  21 ročný Ľ.S. Obidvom meno-
vaným bola v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch na 
mieste uložená bloková pokuta. 
Dňa 19.8.2008 vo večerných ho-
dinách bolo na Mestskú políciu 
oznámené, že v lokalite Jergištôl-
ňa sa našla nevybuchnutá muní-
cia, pravdepodobne z II. svetovej 
vojny. Udalosť bola oznámená na 
Obvodné oddelenie policajného 
zboru. Na miesto bol privolaný 
pyrotechnik, ktorý výbušninu od-
viezol na likvidáciu.
Dňa 22.8.2008 vo večerných ho-
dinách pred Pomníkom padlých, 
vzbudzovala verejné pohoršenie 
16 ročná A.T. zo Štiavnických 
Baní. Nakoľko bola zjavne pod 
vplyvom alkoholických nápojov, 
bol k nej privolaný zákonný zá-
stupca. Menovanej bola za prie-
stupok uložená bloková pokuta 
v zmysle zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch.

MsPo

Krádež: Dňa 25.8.2008 dopo-
siaľ neznámy páchateľ v čase od 
19,45 hod. 24.8.2008 do 7,30 hod. 
25.8.2008 vykonal krádež vláma-
ním do objektu futbalového štadi-
óna v Banskej Belej, a to tak, že od-
lištoval ochrannú mrežu na okne 
budovy, vošiel do priestorov kan-
celárie, odtiaľ prešiel do priestoru 
bufetu, kde odcudzil z plechovej 
krabice fi nančnú hotovosť vo výš-
ke 1 800,-Sk  a poškodil zariadenie 
budovy, čím spôsobil ŠKL škodu 
vo výške 3 000,-Sk. Následne vo-
šiel do kancelárie hospodára, od-
kiaľ odcudzil 1 ks horský bicykel 
vo výške 5 000,-Sk a fi nančnú ho-
tovosť, čím spôsobil majiteľovi V.P. 
škodu vo výške 1 800,-Sk.

plk. JUDr. Gejza Volf

Bolo...
23.8.
Halušková párty na Ranči Nádej vo 
Svätom Antone. Tradičné podujatie 
venované zdravotne a telesne po-
stihnutým. 
23.8.
Sadenie ruží poslankyne NR SR 
Mgr. Magdalény Vašáryovej na Dol-
nej ružovej ulici v Banskej Štiavnici.
24.8. 
Preteky o Zlatú prilbu SNP na plo-
chej dráhe v Žarnovici. Zároveň sa 
uskutočnilo aj stretnutie primátorov 
regiónu.
26.8.
Uskutočnilo sa výberové konanie 
na miesto konateľa Bytovej správy, 
s.r.o.
26.8.
Pracovná porada na Úrade BBSK 
k problematike LSPP, na ktorej sa 
zúčastnili primátor mesta Mgr. Pa-
vol Balžanka, prednostka MsÚ Mgr. 
Nadežda Babiaková a riaditeľ RN, 
n.o., Banská Štiavnica Mgr. Michal 
Hasara.   
27.8.
Pracovná porada vedenia mesta 
s praktickými lekármi k problema-
tike LSPP v Regionálnej nemocnici 
v Banskej Štiavnici.
27.8.
Zasadnutie Slovenskej banskej ko-
mory v Banskej Štiavnici.
26. – 27.8.
Odborný seminár k problematike 
mestských pamiatkových centier 
s medzinárodnou účasťou v Barde-
jove.
30.8.
Účasť na podujatí Dni svätého Hu-
berta.

Bude...
3.9.
Výjazdové zasadnutie vlády SR 
v Banskej Štiavnici.
4.9.
Otvorenie výstavy Banská Štiavnica: 
Mesto svetového dedičstva.
Slávnostný šachtág.
5.9.
Salamandrové dni 2008 – Valné 
zhromaždenie Slovenskej banskej 
komory, slávnostné zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva, vztýčenie 
zástavy miest združených v OMSD.
6.9.
Prijatie zahraničných hostí na Rad-
nici.

Andrea Benediktyová
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Projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky úspešný
Ďalší veľký úspech pri získavaní 
fondov EÚ – Mesto B. Štiavnica 
získalo prostredníctvom mest-
ského podniku Technické služby, 
m.p., nenávratný fi nančný príspe-
vok vo výške 48,5 mil. Sk.
Mesto B. Štiavnica, Technické 
služby mesta B. Štiavnica m.p. ale 
aj obyvatelia mesta dostali dňa 16. 
júla 2008 veľmi dobrú správu. 
Projekt uzatvorenia a rekultivácie 
skládky tuhého komunálneho od-
padu Principlac bol Ministerstvom 
životného prostredia SR vyhodno-
tený ako úspešný, a na realizáciu 
tohto projektu bol schválený nená-
vratný fi nančný príspevok 48 531 
053,29 Sk. Technické služby, m.p., 
a Mesto B. Štiavnica sa na realizá-
cii projektu bude podieľať sumou 

vo výške 5% zo schválenej dotácie, 
a zároveň sa na projekt v plnej výš-
ke použije účelová rezerva na uza-
tvorenie skládky. 
Tento projekt bude fi nancovaný 
zo štrukturálnych fondov EÚ a 
štátneho rozpočtu SR prostred-
níctvom Operačného programu 
životné prostredie, opatrenie 4.5 – 
Uzatváranie a rekultivácia skládok 
odpadov, a jeho realizácia začne 
začiatkom roka 2009. 
Zákon o odpadoch ukladá po-
vinnosť uzatvoriť skládky TKO, 
ktoré nespĺňajú normy EÚ do 
31.12.2008, a do dvoch rokov tie-
to skládky zrekultivovať. V prípa-
de že by Mesto B. Štiavnica ako 
vlastník tejto skládky nezískal ne-
návratné fi nančné prostriedky na 

túto investíciu, musel by byť pro-
jekt fi nancovaný z rozpočtu mesta 
a rozvojové možnosti mesta ako aj 
možnosť uchádzať sa o fondy EÚ 
by boli na niekoľko rokov výrazne 
obmedzené. 
Projekt uzavretia a rekultivácie 
skládky TKO Principlac je pokra-
čovaním ambiciózneho programu 
reformy odpadového hospodár-
stva v meste B. Štiavnica, a je pri 
získavaní nenávratných dotácií už 
druhým úspechom. Prvá úspeš-
ná žiadosť vo výške takmer 3 mil. 
Sk bola vyhodnotená na jar tohto 
roka Recyklačným fondom SR. 
Realizácia efektívneho systému 
separovaného zberu odpadov je 
nevyhnutnou podmienkou na to, 
aby bolo odpadové hospodárstvo 

v meste účinné, efektívne a soci-
álne únosné. Dňa 22.8.2008 bol 
na Ministerstve životného prostre-
dia podaný projekt „Zavedenie 
efektívneho systému odpadového 
hospodárstva v B. Štiavnici“, ktorý 
rieši ďalšie etapy budovania mo-
derného, ekologického a nákla-
dovo udržateľného odpadového 
hospodárstva, ktorého účinnosť 
má výrazný efekt na rozpočet mes-
ta, a nepriamo na peňaženky jeho 
obyvateľov. 
Ďalšie informácie: M. Kapusta, 
Manažér pre rozvoj mesta, e-mail: 
projekty@banskastiavnica.sk, M. 
Veverka, Koordinátor pre odpado-
vé hospodárstvo, Technické služby 
m.p., e-mail: milos.veverka@inter-
net.sk 

Primátor mesta Pavol Balžanka zvo-
lal na 20. 8. riadne zasadnutie MsZ.
Neprítomní (ospravedlnení) po-
slanci: Blaškovičová, Mravec, Palo-
vič, Michna
Poslanci MsZ schválili:
- plnenie príjmov a výdavkov mesta 
k 30.6.2008
- úpravu rozpočtu mesta na r. 2008
- rozbor hospodárenia TS, m.p., B. 
Štiavnica k 30.6.2008.
T.S., m.p., hospodárili so stratou 
149.000 Sk
- spolufi nancovanie projektu Uza-
tvorenie a rekultivácia skládky odpa-
dov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,  
vo výške 5 % z nákladov projektu, čo 
predstavuje čiastku 2,554.265 Sk
- VZN mesta č.2/2008, ktorým sa 
zakazuje požívanie a predaj alko-
holických nápojov     na verejných 
priestranstvách na území mesta B. 
Štiavnica
- VZN mesta č. 3/2008 o používa-
ní zábavnej pyrotechniky na území 
mesta B. Štiavnica
- VZN mesta č. 4/2008 o príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- VZN mesta č. 5/2008 o zápise na 
plnenie povinnej školskej dochádz-
ky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta
- predloženie žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok v rámci operač-
ného programu Životné prostredie 
2007-2013 na realizáciu projektu  
Zavedenie efektívneho systému separo-
vaného zberu odpadov, zabezpečenie 

realizácie tohto projektu a povinné-
ho minimálneho spolufi nancovania 
vo výške 5 % z celkových nákladov, 
čo činí 3,250.000 Sk
Majetkové veci mesta
Poslanci MsZ schválili
- kúpu pozemkov, ktoré sú vo vlast-
níctve Akusit, a.s. v likvidácii, za 
cenu 61.300 Sk
- odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na 
katastrálnom úrade v B- Bystrici ako 
CKN parcela č. 4590/17 o výmere 
152 m2 s výkričnou cenou 22.8000 
Sk a vymenovali konkurznú komi-
siu v zložení:
Predseda:  J. Čabák
Členovia komisie: Ľ. Barák, P. 
Ivaška
Licitátor: E. Jaďuďová
Zapisovateľ: O. Nigríniová
- predaj pozemku V. Slezákovi, pria-
my odpredaj bytu M. Daubnerovej, 
B.Š., Povrazník 15, s manželom M. 
Daubnerom, B.Š., Nám. sv. Trojice 
11/7, M. Buštorovej, B.Š., Povrazník 
č. 16,  E. Mozolovej, B.Š., Povrazník 
č. 17, priamy odpredaj pozemku J. 
Cibulovi, B.Š., Ul. L.Svobodu 1530/5, 
J. Mojičkovi, B.Š., UL. SNP č. 35
- poskytnutie fi nančných prostried-
kov Informačnému centru mla-
dých.B.Štiavnica vo výške 60.000 Sk
- návrh na vstup mesta B. Štiavnica 
do združenia Životnými cestami Jána 
Palárika a členský príspevok vo výš-
ke 5.000Sk/ročne
- odmenu hlavnému kontrolórovi 
M.Láslovi vo výške 20 % mesačného 
platu vyplateného za I. polrok 2008
- odmenu primátorovi mesta vo výš-

ke 20 % súčtu platov vyplatených za 
I. polrok 2008
- zníženie poskytovaných zdravot-
ných služieb Regionálnou nemoc-
nicou, n.o., (o situácii v Regionálnej 
nemocnici vás informujeme  v úvo-
de tohto čísla)
- VZN mesta č. 6/2008 o podni-
kateľskej činnosti, určení pravidiel 
predaja v obchode, času prevádzky 
služieb na území mesta 
- odvolanie členky komisie reg.
rozvoja, výstavby, územného plá-
novania a životného prostredia Ľu-
bice Paučulovej na vlastnú žiadosť, 
o ktoré požiadala zo zdravotných 
a rodinných dôvodov
- návrh na udelenie cien mesta B. 
Štiavnica
Cenu za záchranu kultúrneho de-
dičstva a rozvoja mesta B. Štiavnica 
sa udeľuje:
PhDr. P. Kartousovi,CSc., PhDr. J. 
Labudovi, CSc., Ing. M. Lichnerovi, 
CSc., in memoriam
Dr.h.c. prof. R. Marsinovi, DrSc.
Výročná cena mesta sa udeľuje: V. 
Popracovi ,Tanečnému súboru Te-
xasky ,M. Tokárovi
Franzovi Weingartshoferovi
Poslanci MsZ neschválili
- priamy odpredaj pozemkov parce-
la CKN č. 3829/10 o výmere 89 m2 
a pozemku parcela č.3829/11 o vý-
mere 31 m2.
- priamy odpredaj pozemku M. 
Petlušovi, A. Wahlandtovej, M. 
Luptákovi, M. Kóšikovi
Poslanci MsZ vzali na vedomie
- vyhodnotenie I. etapy doplnenia 

a zlepšenia dopravného značenia 
v meste. Pokusné zjednosmernenie 
Kammerhofskej ulice, plánované 
od 1.sept., sa zatiaľ odkladá. Treba 
počkať na nový cestný zákon a zre-
konštruovať Mládežnícku ulicu.
- informatívnu správu o príprave 
Salamandrových dní
- správu o kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra
Interpelácie a dopyty
Obč. p. Talajová sa opätovne do-
žadovala nápravy v podnikoch 
s hudobnou produkciou, ktorá ruší 
obyvateľov okolitých domov. Prijalo 
sa nové VZN mesta, ktoré čiastočne 
pomôže riešiť tento problém.
Poslanec Ivaška s potešením kvito-
val, že detské ihrisko na Križovatke 
je funkčné, poslanec Barák zdôraz-
nil potrebu upratania námestia po 
kultúrnych akciách v čo najkratšom 
čase, zaujímal sa, ako bude vyzerať 
starostlivosť o vyprázdnenú školu A. 
Sládkoviča, poslanec Ďurkan sa do-
žadoval opravy cesty vedúcej k TS, 
poslanec Mojička tlmočil potrebu 
mladých ľudí, týkajúcu sa výstavby 
bytov, poslanec Beňo upozorňo-
val na stále pretrvávajúci problém 
lepšieho ozvučenia zasadnutí MsZ, 
ktoré vysiela televízia VIO. Náčelník 
MsPo D.Lukačko informoval o noč-
nom zamykaní Botanickej záhrady, 
ktoré bude robiť MsPo v spolupráci 
so SLŠ. Predíde sa tak jej devastova-
niu a vyčíňaniu vandalov. 
Po vyčerpaní všetkých bodov 
programu primátor mesta zasadnu-
tie ukončil.  ŠN

Augustové rokovanie Mestského zastupiteľstva
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Regionálna nemocnica Banskej Štiavnici
(Pokračovanie z 1.str.)
Kto nesie vinu
Ekonomická situácia v nemocnici 
v súčasnosti nie je ružová. Kde nie 
sú peniaze, tam nie sú dobré pla-
ty pre lekárov a ostatný zdravotný 
personál, nie je kvalitné vybavenie 
a klesá kvalita služieb. Nemocnice 
na Slovensku sú závislé od zmlúv  
s poisťovňami a pokiaľ sa najväč-
šie štátne rozhodnú znižovať pod-
poru, najmä malé nemocnice to 
môže položiť na kolená. Tieto tvr-
denia potvrdzuje aj Dr. Vojtáš: „Si-
tuácia v zdravotníctve je vážna, lebo 
nám poisťovne neobjednali určité 
množstvo výkonov, čo sa týka hos-
pitalizácie, je ohrozená nemocničná 
starostlivosť. Financie sú znížené na 
minimum, snažíme sa ale udržať 
nemocničnú starostlivosť, no z dlho-
dobého hľadiska to nie je možné. Pre 
pacienta to znamená, že napr. na 
chirurgickom oddelení ho počas týž-
dňa na ambulancii ošetríme, ale ak 
bude potrebná jeho hospitalizácia, 
budeme nútení ho previezť napr. 
do Žiaru alebo do Zvolena podľa 
toho, čo určí obvodný lekár. Prob-
lém máme aj s doliečovacím odd. 
a odd. dlhodobo chorých. Nemocni-
ca je v záporných číslach a ak sa táto 
strata nevyrovná, nemocnica musí 
ukončiť svoju činnosť.“ Riaditeľ ne-
mocnice M. Hasara hovorí, že lik-
vidácia malých nemocníc je vyvo-
laná tlakom vlády a Ministerstva: 
„Rokovali sme so VšZP veľmi inten-
zívne, žiaľ, tlak Ministerstva repre-
zentovaný VšZP na rušenie malých 
nemocníc je evidentný. To znamená, 
že je tu pravdepodobne písaný alebo 
nepísaný pokyn zo strany Minister-
stva na rušenie nemocníc, deje sa to 
po celom Slovensku. Rokovania so 
VšZP boli poznačené snahou nedať 
nemocnici ani o korunu viac, ale 
naopak ušetriť čo najviac peňazí 
a takto získané prostriedky presu-
núť do štátnych fakultných nemoc-
níc, ktoré sú v krajských mestách. 
Dlhodobejšie rokovania nepomôžu, 
práve naopak, máme avizované, že 
sa budú rušiť ďalšie odd. nemocnice, 
a to od 1.1.2009 a 1.3.2009 a v prí-
pade našej nemocnice by išlo prav-
depodobne o odd. OAIM (ARO) 
a interné odd.“ 
Riešenia
V tejto chvíli prichádzajú do úva-
hy tri riešenia. Každé z nich má 
svojich zástancov i oponentov. 
Tieto riešenia majú svoju racio-
nálnu i emocionálnu rovinu. Je na 

posúdení kompetentných, ktoré 
z nich si vyberú.
Riešenie prvé – všetko po starom
Prvé riešenie je, že Mesto B. Štiav-
nica sa pokúsi zachovať súčasný 
stav, čo znamená, že nahradí výpa-
dok 1,2 mil. Sk mesačne zo svojich 
zdrojov. Pri nezmenenej politike 
štátnych zdravotných poisťovní 
sa ale môže stať, že už od januá-
ra táto suma dramaticky narastie, 
nehovoriac o tom, že zvýšenie vý-
davkov o viac ako 13 mil. Sk ročne 
v rozpočte mesta by znamenalo 
dramatické škrtanie výdavkov vo 
všetkých oblastiach prevádzky 
mesta. 
Riešenie druhé – vláda
Ako sme vás informovali, 3. sep-
tembra zasadne v našom meste 
vláda SR. Dr. Vojtáš:  „Ak na za-
sadnutí vláda prisľúbi, že zaradí 
túto nemocnicu s poliklinikou do 
minimálnej siete nemocníc vrátane 
lôžkovej časti, môžeme dohodnúť 
so VšZP výkony, ktoré nám prinesú 
žiadaný fi nančný efekt a nemocnica 
prežije.“ Vláda by svojím rozhod-
nutím teda mohla zachrániť ne-
mocnicu v súčasnom stave. Je ale 
otázne, či sa rozhodne prijať také 
uznesenie, ktoré by bolo prece-
densom a mohli sa naň odvolávať 
aj iné malé nemocnice.
Riešenie tretie – Žiar nad Hro-
nom
Najväčšie obavy u časti lekárov vy-
voláva tretia alternatíva, ktorou je 
vykonávanie zdravotnej starostli-
vosti prostredníctvom organizácie 
Nemocnice a polikliniky, n.o., so 
sídlom v Bratislave. Táto spoloč-
nosť momentálne prevádzkuje ne-
mocnice v Žiari a R. Sobote, ako 
aj iné zdravotnícke zariadenia.  
„Nemocnica v Žiari je nemocnicou 
vyššieho typu a má garantované 
vyššie ceny, to zn., že keby sme pre-
šli na ich ceny, tak pokles z -20% by 
bol nulový, mali by sme tie isté pe-
niaze ako minulý rok,“ vysvetľuje 
M. Hasara. „Táto zmena, ktorá sa 
pripravuje a je podmienečne schvá-
lená, by nastala pravdepodobne od 
1.10.2008, príp. 1.11.2008 s tým, 
že Nemocnice a polikliniky n.o., 
by zobrala všetkých zamestnancov 
a pokračovala by v poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v súčasnej 
budove, v rovnakom rozsahu po-
skytovania zdravotnej starostlivosti 
ako doteraz. Nemocnica v Banskej 
Štiavnici by nezanikla, ale stala by 
sa vysunutým pracoviskom. Dô-

ležité pre pacienta však je to, že 
zdravotná starostlivosť zabezpečená 
bude v tých istých priestoroch, viac -  
menej s tými istými ľuďmi. Je snaha 
presunúť sem ďalších lekárov a odd. 
zo Žiaru nad Hronom a rokujeme aj 
s ďalšími lekármi. Obyvatelia a pa-
cienti sa preto nemusia obávať, že 
by museli za zdravotnou starostli-
vosťou dochádzať do okolitých miest 
ako napr. do Žiaru. Práve naopak, 
niektoré odd. by sa mali presunúť 
zo Všeobecnej nemocnice v Žiari 
do B. Štiavnice“. Prvým odd., ktoré 
sa má presunúť do B. Štiavnice zo 
Žiaru, je odd. dlhodobo chorých. 
Riaditeľ žiarskej nemocnice R. Ku-
báň dodáva: „Bolo by našou chybou 
zrušiť nemocnicu v B. Štiavnici. Nie 
sme naivní a nemyslíme si, že by 
sme pri tomto kroku dokázali pri-
tiahnuť všetkých pacientov zo Štiav-
nice do Žiaru – iste by využívali aj 
služby iných zariadení, napr. Zvolen 
a B. Bystrica. Na zrušenie štiavnic-
kej nemocnice by sme teda doplatili 
aj my.“
Otvorený list
Niektorí lekári na rokovaní posla-
neckého zboru predložili otvorený 
list. Aj ich vyjadrenia na zastupiteľ-
stve boli plné obáv – nie tak o svo-
ju prácu, ako o udržanie starostli-
vosti o pacienta. V časti vnímania 
problematiky sa zhodujú so súčas-
ným vedením nemocnice. O. Zi-
gová: „Nezdá sa mi správny prístup 
poisťovní, ktoré si objednávajú vý-
kony v zdravotníckych zariadeniach 
a limitujú si tieto výkony a nedávajú 
fi nancie za to, čo tieto zdravotnícke 
zariadenia odviedli. Myslím si, že 
táto situácia, akou je likvidácia 
nemocníc, zasiahne podstatne pre-
važne do sociálnej sféry. Aj v tomto 
regióne B. Štiavnice je národ pomer-
ne chudobný, veľa ľudí nie je motori-
zovaných, pacienti sa budú prevážať 
do Žiaru alebo kam ich zoberú, je to 
problematické. Mala by sa zachovať 
aspoň základná starostlivosť v tom-
to regióne, aspoň, aby pacient bol 
včas stabilizovaný a takto sa mohol 
dostať na vyššie pracovisko. Myslím 
si, že tento systém, akým je likvidá-
cia malých nemocníc, nie je správ-
ny. V samotnom našom obvode by 
mala byť zachovaná dostupnosť 
chirurgických služieb 24 hod. denne, 
dostupnosť anesteziologicko-resus-
titačných služieb, ktorých kvalita 
sa zvýšila a bol by to krok dozadu, 
ak by sa tieto služby neposkytovali. 
Na detskú pohotovosť chodia ľudia 

už teraz do Zvolena, hrozí zrušenie 
LSPP v tomto obvode a pričlenenie 
ku Krupine, treba naozaj prehodno-
tiť celú situáciu, aby sa tu zachovala 
základná starostlivosť.“ Signatári 
otvoreného listu cítia pochopiteľ-
né obavy, no na druhej strane na 
otázku poslanca Baráka, ako by 
riešili súčasný stav, ktorý mesto 
nedokáže ovplyvniť, nedokázali 
odpovedať.
Výsledok
Ekonomický tlak, ktorému sú vy-
stavené malé nemocnice zo strany 
štátnych poisťovní, je neúnosný. 
Nereálne je, aby mesto zo svojich 
zdrojov udržalo prevádzku ne-
mocnice v súčasnom stave, pokiaľ 
ju Ministerstvo vyškrtlo z mini-
málnej siete. Zachovanie nemoc-
nice tým, že sa stane vysunutým 
pracoviskom Žiaru, môže vzbudiť 
v niektorých Štiavničanoch ne-
dôveru, no doteraz bolo jediným 
racionálnym nápadom, podlože-
ným serióznou analýzou stavu. Ak 
teda spoločnosť Nemocnice a po-
likliniky, n.o., dodrží svoje sľuby, 
občan nepocíti žiadne negatívne 
zmeny, skôr naopak. Zmení sa len 
názov prevádzkovateľa a časom 
vznikne nádej na rast kvality slu-
žieb zariadenia. V inom prípade 
nám hrozí rovnaký osud ako v ne-
mocnici v Novej Bani, ktorú VšZP 
nepodpísaním zmluvy pochovala. 
Poslanci na svojom zasadnutí aj 
na základe uvedeného nakoniec 
schválili uznesenie, v ktorom 
žiadajú vládu na jej zasadnutí 
3.septembra o pomoc. Ak táto 
pomoc nepríde, súhlasia s tým, že 
od 1. októbra 2008 bude v našom 
meste zdravotnú starostlivosť vy-
konávať organizácia Nemocnice 
a polikliniky, n.o., Bratislava.
Záver
O tom, aký bude ďalší vývoj, vás 
budeme pravidelne informovať. 
Isté ale je, že do prípadnej novej 
situácie dovedie Regionálnu ne-
mocnicu, n.o. nový riaditeľ. M. 
Hasara: „Je to pravda, požiadal som 
Správnu radu v júni o moje odvo-
lanie, je to odchod na moju žiadosť 
a nemá súvislosť so žiadnym roz-
hodovaním MsZ ani so situáciou 
v nemocnici - to treba podotknúť, 
aby nevznikali fámy. Dňa 1.8.2008 
Správna rada prijala uznesenie, kde 
ma odvolala k 31.8.2008. Zároveň 
vedením nemocnice bol poverený 
MUDr. Ivan Vojtáš“.

Za rozhovor poďakoval M.Kríž
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K aktuálnej situácii v nemocnici 
sme požiadali primátora mes-
ta Mgr. Pavla Balžanku o sta-
novisko: Pán primátor, ako sa 
pozeráte na súčasnú situáciu 
v Regionálnej nemocnici, n.o.?: 
„Vedenie mesta a ja osobne si tiež 
uvedomujem, že situácia v zdra-
votnícke je vážna, treba sa posta-
viť k problému našej Regionálnej 
nemocnice, n.o., tvárou v tvár. Nie 
je to problém nový, o ktorom by 
sme nevedeli, toto už trvá niekoľ-
ko rokov. Mesto sa neustále pri-
spôsobuje politike štátu, ktorá nie 
veľmi praje malým nemocniciam. 
Snažím sa na túto situáciu poze-
rať z praktického hľadiska, to zna-
mená, aby pre obyvateľov mesta 
bola zachovaná najkomplexnejšia 
zdravotnícka starostlivosť. V tejto 
súvislosti sa mi zdá poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti v spo-
lupráci so Všeobecnou nemocnicou 
v Žiari nad Hronom za najefektív-
nejšie a najsystémovejšie riešenie. 
Malé nemocnice, ak chcú prežiť, 
musia spolupracovať s nemocnica-
mi vyššieho typu, či už je to Zvolen, 
Žiar, a v tomto prípade Žiar vychá-
dza z toho výhodnejšie a zároveň  
má ešte stále záujem o spoluprácu 
s našou nemocnicou“.

Stanovisko 
primátora mesta

Banská Štiavnica moje rodisko
2.7. Timea Chovanová,2.7. Timo-
tej Chovan, 3.7. Marek Heiler, 3.7. 
Juraj Hrubčo, 6.7. Melissa Potan-
čoková, 11.7. Liliana Gregáňová, 
12.7. Filip Šemoda, 15.7. Sebasti-
án Murgač,16.7. Andrej Čakloš, 
17.7. Michal Dvořák, 18.7. Marek 
Škvarka, 20.7.Daniela Marko-
vá, 25.7. Radovan Buzalka, 26.7. 
Th andani Chywaura, 1.8. Tobiáš 
Truban, 2.8. Vivien Szabová, 7.8. 
Liliana Kopernická, 7.8. Sofi a Sara 
Mullnerová, 14.8. Marcus Pivar-
či,16.8. Natália Šemodová, A6.8. 
Dávid Lalo, 17.8. Alica Bielčíková, 
18.8. Nikolas Bartoš.
Na spoločnú cestu životom sa vydali
5.7. Martin Daubner a Martina 
Zacharová, 5.7. Ing. Michal Tréger 
a Ing. Zuzana Černotková, 5.7. Ján 
Pivarči a Veronika Palášthyová, 12.7. 
Ján Lupták a Anna Beňová, 19.7. Ján 
Sloboda a Gabriela Melcerová, 19.7. 
Marián Pachinger a Janka Briganto-
vá, 2.8. Juraj Červenák a Zora No-
váková, 8.8. Miroslav Hegyi a Elena 
Maruniaková, 8.8. Jaroslav Ziman 
a PhDr. Zdena Šafaříková, 13.8. Mi-
lan Gregáň a Valéria Mališová, 16.8. 
Mgr. Dušan Kabina a Mgr. Ivanka 
Kopálová, 16.8. Patrik Oravec a An-
drea Turcerová, 20.8. Miloš Girčák 
a Mgr. Lenka Bartošová. 
Odišli z našich radov
8.7. Katarína Tomasová vo veku 
89 rokov, 9.7. Silvester Chrenko vo 
veku 77 rokov, 11.7. Emanuel Ih-
ring vo veku 67 rokov, 12.7. Mária 
Kyseľová vo veku 86 rokov, 13.7. 
Iveta Mlynková vo veku 49 rokov, 
14.7. Jolana Surovčíková vo veku 
86 rokov, 15.7. Helena Pekárová 
vo veku 85 rokov, 23.7. Margita 
Lalúchová vo veku 96 rokov, 28.7. 
Koloman Junas vo veku 72 rokov, 
30.7. Robert Matkovič vo   veku 53 
rokov, 3.8. Anna Šoucová vo veku 
84 rokov, 2.8. Anna Schneiderová 
vo veku 96 rokov, 2.8. Mária Beňo-
vá vo veku 68 rokov, 3.8. Richard 
Wágner vo veku 65 rokov, 3.8. 
Ľudmila Môciková vo veku 59 ro-
kov, 4.8. Anna Halszová vo veku 89 
rokov, 6.8. Jozef Regula vo veku 71 
rokov, 9.8. Mária Daubnerová vo 
veku 86 rokov, 9.8. Štefan Pažický 
vo veku 97 rokov, 11.8. Helena Ďu-
ricová vo veku 69 rokov, 14.8. Má-
ria Filipová vo veku 86 rokov, 14.8. 
Dušan Sykorayi vo veku 53 rokov, 
11.8. Jozefa Zorvanová vo veku 56 
rokov. J.Simonidesová

Spoločenská
kronika

Mestský úrad, OKCRaŠ, Mest-
ská knižnica v B. Štiavnici or-
ganizujú počas Salamandrových 
dní 2008 burzu, resp. predaj za-
chovaných detských kníh a hra-
čiek, z ktorého výťažok darujú 
Nadácii pre deti Slovenska- Ho-
dine deťom. Zapojte sa spolu 
s nami do tejto dobročinnej 
akcie, či už darovaním preby-
točných knižiek a hračiek, alebo 
zakúpením si niektorej z týchto 
komodít za symbolickú cenu 
počas salamandrovej soboty - 6. 
9. 2008 na Starom zámku. Kniž-
ky a hračky zbierame do štvrtka, 
4.9. v mestskej knižnici, príp. 
na oddelení kultúry- Rubigall, 
2. posch. počas pracovných dní 
(8.00- 16.30).
Tešíme sa na vás a predovšetkým 
srdečne ďakujeme aj v mene detí, 
ktorým snáď pribudne na tvári 
jeden nový krásny úsmev...

KK

Vlastníte nepotrebné 

detské knihy a hračky?

LEONI Autokabel Slowakia je 
dcérskou  spoločnosťou  ne-
meckého svetovo uznávaného 
výrobcu káblových zväzkov pre 
automobilový priemysel. Na slo-

venskom trhu pôsobí od roku 
1993. V prevádzkach v Trenčíne 
a Ilave s viac ako 3.500 zamest-
nancami vyrába káblové zväzky 
pre zákazníkov  Porsche, BMW 
a pre ďalších menších zákazní-
kov. Pre plánovanú prevádzku 
v Banskej Štiavnici hľadáme: 
montážnik/montážnička v elek-
trovýrobe. Náplň práce: montáž 
káblových zväzkov. Požiadavky: 
schopnosť pracovať v 2-zmennej 
prevádzke, zodpovedný prístup 
k práci, zmysel pre kvalitu, ma-
nuálna zručnosť, spoľahlivosť. 
Srdečne vás pozývame na pre-
zentáciu našej fi rmy, na ktorej 
vám poskytneme bližšie infor-
mácie, dňa 23.9.2008  o 10:00 
hod., Kino AKADEMIK, Nám. 
sv. Trojice, Leoni Autokabel Slo-
wakia spol. s r.o., Soblahovská 
2050, 911 01 TRENČÍN, e-mail: 
las.personalne@leoni.com, www.
leoni.com, www.leoni.sk. 

Ponuka zamestania v B. Štiavnici

V stredu 3. septembra sa v Sloven-
skom banskom múzeu v Banskej 
Štiavnici začne 3-dňová medziná-
rodná konferencia archeológov, 
archivárov, historikov a banských 
odborníkov pod názvom Argenti 
fodina 2008. Toto významné od-
borné podujatie  bude venované 
500. výročiu úmrtia známeho ban-
ského podnikateľa Jána Th urzu, 
spoluzakladateľa najvýznamnejšej 
stredovekej ťažiarsko-obchodnej 
spoločnosti v Európe (Th urzov-
sko-fuggerovská spoločnosť so 
sídlom v Banskej Bystrici) a 780.  
výročiu prvej písomnej zmien-
ky názvu Argenti fodina, ktorý 
označoval územie dnešnej  Ban-
skej Štiavnice. Podľa slov PhDr. 
Jozefa Labudu, CSc., odborného 
garanta konferencie, sa jej účastní-
ci oboznámia napríklad s výsled-
kami najnovších archeologických 
výskumov Slovenského banského 
múzea, archívnymi prameňmi sú-
visiacimi s archeologickou loka-
litou Staré mesto (Glanzenberg) 
v Banskej Štiavnici, poznatkami o 
fungovaní stredovekých hút v oko-
lí Banskej Bystrice, ale so svojimi 
aktuálnymi archeologicko-histo-
rickými poznatkami sa prídu po-
deliť aj viacerí odborníci z Českej 
republiky, Nemecka, Rakúska a 
Francúzska. Budú to napríklad 
prednášky o revíroch Horní Město  

a Horní Benešov v svetle archív-
nych prameňov, štúdia o stredove-
kej úpravni zlatej rudy pri Opatove 
na Třebíčsku, referáty o záveroch 
montánneho archeologického vý-
skumu v jihlavskom a havlíčskob-
rodskom revíri na Českomoravskej 
vrchovine v rokoch 2006 – 2008 a 
mnoho ďalších štúdií a prednášok. 
Domáci i zahraniční hostia konfe-
rencie si vo štvrtok, počas druhého 
rokovacieho dňa, prezrú aj vzácny 
románsky kostolík sv. Egídia v Iliji, 
navštívia archeologickú lokalitu na 
Sitne, Tatársku lúku, Počúvadlo a 
večer sa zúčastnia aj na tradičnom 
šachtágu, organizovanom pri prí-
ležitosti tohtoročných Salaman-
drových dní. 
Názov konferencie Argenti fodina, 
ktorá voľne nadväzuje na podobné 
vedecké sympózium Montánna ar-
cheológia, organizované v Banskej 
Štiavnici pred tromi rokmi, sym-
bolicky vyjadruje význam listiny 
z roku 1228, kde je súčasné úze-
mie Banskej Štiavnice uvedené ako 
argenti fodina (strieborná baňa). 
Podľa tejto listiny tekovskí hradní 
jobagióni predali istému Leusta-
chovi majetok Belá, lokalizovaný 
pri Hrone. Ako jeho hranica sa 
určilo územie, ležiace oproti strie-
bornej bani. 

Mgr. Ľuboš Krno
Slovenské banské múzeum

Argenti fordina 2008
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Spomienka na 29. august 1944
Rok čo rok sa vraciame k histo-
rickej udalosti, keď ľud Slovenska 
povstal so zbraňou v ruke proti 
fašizmu a okupantom nemeckej 
nacistickej armády v Slovenskom 
národnom povstaní 29. augus-
ta 1944. Je viac ako 64 rokov od 
národnej a demokratickej revo-
lúcie – Slovenského národného 
povstania – a od toho času už žije 
niekoľko generácií. Súčasne mlad-
šia generácia si už neuvedomuje 
a tak, z čítania učebníc a publiká-
cií, že sloboda neprišla bez bojov 
a ani to, aký bol krutý fašistický 
teror a 2. svetová vojna vyvolaná 
nacistickým Nemeckom. V ro-
koch 1939 – 1945 na Slovensku 
vznikali Jánošíkove družiny a ako 
prvá na Slovensku partizánska 
skupina Sitno – vedená hrdinom 
a vlastencom Ladislavom Exná-
rom – príslušníkmi domáceho 
odboja v okrese Banská Štiavnica. 

Naše banícke mesto a celý okres 
opradený historickými udalosťami 
v súčasnosti nás núti k 64. výročiu 
SNP uctiť si pamiatku hrdinských 
dôstojníkov a vojakov 1. čs. ar-
mády – štábu 3. taktickej skupiny 
Gerlach – 24. pešieho bojového 
práporu Topľa – veliteľov Štiavni-
čanov – V.Martinku – M.Petríka 
– Š.Struhárika – Ing. J.Škultétyho 
– J.Paulusa – A.Tokára - K.Horá-
ka - Ing.A.Ladzianskeho - O.Šlos-
iarika – J .Šebíka - J.Surovčíka 
a ďalších. Nezabúdame na hrdi-
nov partizánskej brigády kpt. Ná-
lepku, oddielu Sitno vedenú kpt. 
J.Juskom – skupiny Sokol - vedenú 
kpt. Sokolom – padlých Rudolfa 
Valacha – Máriu Demiančokovú 
- Vieru Václavekovú - 11 prísluš-
níkov domáceho odboja zavraž-
dených v Turčeku pri Kremnici 
v Nemeckej, pri Banskej Bystrici 
Kremničky, na Teplom potoku 

– Kysihýhli - Banskej Belej a do 
koncentračných a zajateckých tá-
boroch odvlečených účastníkov 
SNP z obce Ilija 110 Rómov. Na 
Slovensku nevynímajúc ani okres 
Banská  Štiavnica, ešte žijú obča-
nia a priami účastníci-vojnoví ve-
teráni SNP tejto historickej drámy 
a tohto diania. Búrlivé dni a noci 
v rokoch 1944 sú už históriou. Pre 
svedkov a aktívnych účastníkov 
sú však stále životom. Pre novšie 
generácie symbolom, ale i odka-
zom. A nemôže to byť ináč. Tu sú 
miesta, kde pútnik musí zastať, 
sňať klobúk a v tichom zadumení 
vzdať hold bojovníkom a obetiam. 
Prejdú roky – naša slovenská vlasť 
bude vždy spomínať na hrdinov 
SNP – na padlých – umučených, 
ktorí spia večný spánok – nebáli sa 
smrti, keď išlo o život vlasti – za 
slobodné Slovensko.

ZO SZPB

Vážení občania a priaznivci Ban-
skej Štiavnice, 
Ja, štiavnický Nácko, rodák z Hod-
ruše, úctivo sa na Vás obraciam 
z baníckeho neba prostredníctvom 
pána primátora Banskej Štiavnice, 
vo veci mojej sochy, ktorá by mala 
byť umiestnená na štiavnickom 
„trotuáre“ (a nie, ako to bolo mylne 
uvedené v denníku Nový čas dňa 
28.1.2008, že bude umiestnená na 
ceste vedúcej k Starému zámku, po 
ktorej som ja nikdy nechodil, na-
koľko som býval na Hornej Resli) 
tak, aby som mal výhľad na radni-
cu a mohli ste sa so mnou denne 
stretávať.
Píšem Vám v danej veci, nakoľko aj 
keď som teraz tu, v baníckom nebi, 
Banskú Štiavnicu naďalej milujem,  
zároveň ma však znepokojuje veľ-
mi povážlivé ticho okolo mojej 
sochy. Na jej zhotovenie vyhlásilo 
Mesto Banská Štiavnica ešte v roku 

2005 verejnú zbierku, ktorej stav 
účtu k 1.11.2007 bol cca 160,- tis. 
Sk, z čoho sumu 100,- tis. Sk za-
bezpečil štiavnický rodák,  slávny 
semester PhDr. Milan Augustín. 
Mesto Banská Štiavnica sa údajne 
danej myšlienky nevzdáva a bude 
pokračovať v hľadaní možnos-
tí na získanie ďalších fi nančných 
prostriedkov, potrebných na jej 
realizáciu, zatiaľ však nevidím vo 
veci žiadny pokrok.
Využívam v danej veci aj dnešný 
„11. Náckov štiavnický pochod“  
k tomu, aby som myšlienku mojej 
sochy oprášil a dal ju do opätov-
ného povedomia všetkým, ktorým 
osud nášho starobylého banského 
mesta nie je ľahostajný. S nevýslov-
nou láskou, ale aj naliehavosťou Vás 
prosím, aby ste sa pričinili o to, aby 
moja socha, ako jeden zo symbolov 
duchovného dedičstva najstaršieho 
baníckeho mesta na Slovensku, 
uzrela svetlo sveta, z ktorého som 
ja pred nejakým časom odišiel 
a veľmi rád by som sa do neho vrá-
til aj v podobe bronzovej sochy. 
Na záver Vám ako zálohu pripájam 
jeden „náckovský“ vtip: Syn naho-
váral štiavnického Nácka, aby raz 
šiel s ním na Sitno, že je odtiaľ krás-
ny rozhľad.  Nácko sa konečne dal 
nahovoriť a keď unavený a spotený 
zastal na Sitne, syn mu hovorí:
„No, pozri sa, tata, ako je tamdo-
lu pekne!“ Nácko, nazlostený, mu 

odpovie:
„Čuš ty chnavo! Načo si ma trepav 
hore, ked pekne je tamdolu?!“
S pozdravom „Zdar Boh!“

Váš štiavnický Nácko
Reakcia primátora mesta Mgr. 
Pavla Balžanku na otvorený list 
z 31.7.2008 od „Štiavnického Náca“ 
k umiestneniu jeho sochy. “Srdečne 
chcem poďakovať štiavnickému Ná-
covi za otvorený list banskoštiavnic-
kej samospráve. Som veľmi rád, že 
na nás štiavnický Náco z banícke-
ho neba nezabudol a chcel by som 
zdôrazniť, že ani banskoštiavnická 
samospráva nezabúda na svojho 
Náca a hlási sa k banskoštiavnic-
kým baníckym tradíciám, ale prosím 
ho týmto o pochopenie. Situácia so 
zbierkou, ktorá bola vyhlásená, sa 
skomplikovala, pretože nemala efekt, 
aký sa očakával. Taktiež vstupujú do 
tohto procesu rozhodovania Pamiat-
kový úrad, ďalej umiestnenie sochy, 
veľkosť sochy, materiál sochy a cel-
ková cena sochy, je to niekoľkoročný 
proces. Chcel by som však prisľúbiť, 
že určite spropagujeme túto zbierku 
a pokúsime sa jej vdýchnuť druhý 
dych. Zreálnime si rozpočet na vy-
tvorenie tejto sochy, vytypujeme 1-2 
lokality, z nich vyberieme následne 
fi nálnu a pevne verím, že do najbliž-
ších Salamandrových dní budeme 
môcť hrdo odhaliť sochu „Štiavnic-
kého Náca“ v slobodnom kráľovskom 
meste Banská Štiavnica“.

Otvorený list Občanom a priaznivcom B. Štiavnice

Len nedávno som sa vďaka šťastnej 
náhode prostredníctvom láskypl-
ných veršov z básnickej zbierky V. 
Schultza dozvedela o nádhernej ná-
hornej plošine s bielou kaplnkou na 
lúčnom zlate, o pútnikoch, ktorí sa 
na Kerling chodia pokloniť Panne 
Márii a o lietadle, ktoré sem už de-
sať rokov prilieta, aby potešilo deti. 
Bola to práve spomínaná báseň 
,,Nad Kerlingom“, ktorá ma sem v 
nedeľu 17.augusta priviedla a vďa-
ka ktorej som smela byť svedkom 
,,malého pozemského zázraku.“
Pútnici sa schádzali zo všetkých 
strán ku kvetmi vyzdobenej ka-
plnke na slávnostnú svätú omšu. 
Mnohí tu aj napriek chladnému 
počasiu prespali v stanoch. Oko-
litá príroda počas omše posobila 
ako najkrajší svätostánok  a mala 
som pocit, akoby pridávala mod-
litbám na čistote a vrúcnosti. Len 
obloha zaťažená mrakmi vzbudzo-
vala v prítomných obavu, či lieta-
dlo priletí. Nesklamalo. Vynorilo 
sa spoza horizontu  a niekoľkokrát  
preletelo tesne nad Kerlingom. 
Jeden z pilotov,  hodrušský rodák 
Ing. Vladimír Schultz, letec a bás-
nik v jednej osobe, prišiel zo Žiliny 
pozdraviť svojich krajanov a špeci-
álne pre nich predviedol už poma-
ly tradičnú leteckú šou. Pri posled-
ných preletoch Vladko, tak ho tam 
všetci volajú, poslal deťom vzduš-
nou poštou kŕdle malých sladkých 
balíčkov, ozdobených farebnými 
stužkami. Ich počet niekoľkoná-
sobne prevyšoval počet detí. Chcel 
mať istotu, že sa ušlo každému. 
Rozradostené deťúrence  behali 
po lúke a zbierali ich ako najväč-
šie poklady. Neverili by ste, koľko 
lásky a radosti unesie na krídlach 
žltobiela CESNA s básnikom na 
palube. Dozvedela som sa, že ta-
kýmto obdivuhodným spôsobom 
si pripomína pamiatku svojho otca, 
ktorého veľkým  snom bolo vybu-
dovať na kerlinskej plošine letisko. 
Žiaľ, tento sen sa mu nesplnil, a tak 
sa lietadlo  ešte raz na rozlúčku 
otočilo, poslalo na zem posledný  
balíček a vyprevádzané vďačnými 
pohľadmi prítomných sa stratilo 
za horizontom. Ale mnohí pútni-
ci na spiatočnej ceste do Hodruše, 
Vyhní, Štiavnice, ba aj iných vzdia-
lenejších miest s úsmevom na tvá-
ri  hovorili o láske a radosti, ktorá 
krúžila nad Kerlingom. 

Janka Bernáthová

Báseň Nad 
Kerlingom
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Hneď na úvod musím povedať, 
že som na svoj článok Bývať 
v centre mesta je čoraz ťažšie, uve-
rejnený v 29 č. ŠN, zaznamenala 
iba pozitívne ohlasy. Pristavil ma 
najmenej tucet ľudí a vyjadril 
súhlasné stanovisko. Reakcia vi-
ceprimátora Ing. Čabáka je po-
chopiteľná, má na ńu právo, veď 
háji „česť mesta.“ Vedenie mes-
ta som spomenula preto, lebo 
jedine ono môže ovplyvniť ne-
priaznivý vývoj obchodnej siete 
a služieb v Starom meste. Nie je 
to kritika iba súčasného vedenia, 
ale aj minulého, pretože už vtedy 
začali miznúť z centra obchody 
a služby. Ale viacerí poslanci, 
vrátane pána viceprimátora, se-
deli aj v predchádzajúcom za-
stupiteľstve. A vari je troška aj 
povinnosťou „hláv mesta“ starať 
sa o svojich občanov-voličov. 
Cieľom môjho článku nebolo 
písať o úspechoch tohto vedenia. 
Na bilancovanie je ešte času dosť. 
To urobia voliči po skončení vo-
lebného obdobia. Ak budú s ním 
spokojní, dajú mu „zelenú“ aj 
do budúcnosti. V článku mi išlo 
o poukázanie na veci, ktoré nás 
trápia a znepríjemňujú nám 
život. Ohradzujem sa voči tvr-
deniam, ktoré som nepovedala. 
Nemyslím si, že mesto peniaze 
„suší“ v mestskej kase. Chodím 
už dosť dlho na zasadnutia MsZ 
a mám možnosť sledovať, kam sa 
peniaze daňových poplatníkov 
dávajú. Nie je jednoduché roz-
hodnúť, či opraviť cesty, chod-
níky, padajúce budovy, prispieť 
na činnosť športových oddielov, 
kultúru, podporiť odpadové 
hospodárstvo, plaváreň, zaviesť 
vodovod, kanalizáciu. Problé-
mov je veľa a peňazí málo. Tre-
ba iba dúfať, že vypracovaním 
kvalitných projektov a účinným 
lobingom si aj Štiavnica odkrojí 
z koláča štátnych a eurofondo-
vých fi nancií. V mene občanov, 
bývajúcich v centre mesta, chce-
me od vedenia iba to, aby nevy-
tváralo z tohto miesta skanzen, 
ale usilovalo sa, v rámci svojich 
možností, vytvoriť pre nás pod-
mienky  adekvátne životu v 21. 
storočí.

Nora Bujnová

Ad: Žije sa v 
centre ťažšie 
ako inde?

Jazyková polícia 
vypátrala...

Dolná ružová ulica plná ruží

Cez víkend sa konalo stretnutie 
poslankyne NRSR Magdalény Va-
šáryovej s jej vernými priateľkami 
spolužiačkami. Stretnutie konané 
každý rok koncom augusta zorga-
nizovala samotná p. Magda, ktorá 
do Banskej Štiavnice veľmi rada 
chodí. V spolupráci s p. Irenou 
Píšovou, ktorá býva na Dolnej ru-
žovej a je správkyňou všetkých ruží 
vysadených na tejto ulici, sa im po-
darilo zorganizovať toto stretnutie, 
ktorého zámerom bola zaujímavá 
myšlienka. Vysadiť na tento ulici 
ďalšie ruže. Mottom ich stretnutia 
bolo „60 - nestrácame glanc“, ktoré 
mala každá účastníčka pripnuté na 
hrudi. Grafi cké stvárnenie etikety 
zobrazuje kvety, prstene, more pe-
ňazí a topánky na vysokom opätku, 
ktoré patria k dámam. Autorkou 
etikety bola p. Marta. Podujatie sa 
konalo pri príležitosti okrúhlych 
narodenín všetkých prítomných 
dám. Myšlienka výsadby ruží siaha 
ďaleko do histórie, kde práve táto 
ulica bola v minulosti plná ruží 
a podľa nich bola aj pomenovaná 
ako „ružová“. Krátko po 15. hod. sa 
všetky účastníčky stretnutia v zlo-
žení p. Adika, Zuzka, Maňa, Marta, 
Oľga, Nela a Elenča, ako sa navzá-
jom familiárne oslovovali v pustili 
do výsadby ruží. Treba povedať, že 
by sa za ne nemusel hanbiť žiadny 

záhradník. Išlo im to naozaj veľ-
mi dobre. P. Magda doniesla ruže 
priamo z Bratislavy a tiež všetko 
potrebné na výsadbu ružového zá-
honu ako zeminu, motyčky, vedro 
na polievanie. Asistenciu šiestim 
spolužiačkam robil okrem mojej 
maličkosti aj projektový manažér 
mesta Marek Kapusta. Dámy pri-
šiel pozdraviť aj primátor Banskej 
Štiavnice p. Pavol Balžanka v sprie-
vode manželky. Stretnutie konané 
v príjemnom duchu a za krásneho 
letného počasia pokračovalo pre-
hliadkou mesta, kde si všetky dámy 
zaspomínali na staré študentské 
časy, na základnú školu, gymná-
zium, svoju „Alma mater“. P. Va-
šáryová má k Štiavnici vrelý vzťah, 
má tu hlboké väzby a korene, sú 
tu pochovaní jej prastarí a starí 
rodičia. Otec p. Magdy sa narodil 
v Banskej Štiavnici a pôsobil ako 
profesor na gymnáziu. 
Verím, že touto ušľachtilou myš-
lienkou by sa mohli inšpirovať aj 
ostatní obyvatelia a svojím pričine-
ním prispieť ku krajšiemu vzhľadu 
mesta a okolia Banskej Štiavni-
ce. Už teraz majú organizátorky 
stretnutia pripravený ďalší projekt 
pod názvom „Marínina záhrada“, 
o ktorom vás v budúcnosti budeme 
informovať.

Michal Kríž

Nedeľňajšie odpoludnie sa nies-
lo v duchu organových tónov v 
podaní M. Sliackeho zo Sklených 
Teplíc. Šikovné prsty tohto ta-
lentovaného mladíka vylúdili zo 
štefultovského organu prekrásne 
melódie najväčších svetových 
skladateľov. Počas koncertu od-
zneli diela J. S. Bacha, Georga F. 
Händela, F. Liszta a E. Griega. 
Mladý organista pridal aj svoje 
dve vlastné organové improvi-
zácie. Koncert slovom uviedol 
kňaz N. Ďurdík a P. Verešíková. 
Napriek tomu, že tento koncert 
nebol zvlášť propagovaný, do 
štefultovského kostola zavítalo 
mnoho priaznivcov organových 
melódií. Medzi nimi sa do nápe-
vov skladieb prišiel započúvať aj 
banskoštiavnický dekan vdp. M. 
Pikala. Prekvapivo veľký záujem 
o vážnu hudbu bol aj v radoch 
mladšej generácie. Dúfame, že 
tento v poradí druhý koncert ne-
bude posledným a že priaznivci 
organových tónov sa na Štefulto-
ve stretnú zas čoskoro. jf

Koncert vážnej 

hudby v kostole

Počuli sme, prečítali sme si...
„Je leto a do spodného prádla sa 
odeli aj českí politici.“ (Markíza 
2.6.20087, Teleráno) 
Správne: do spodnej bielizne

„Čo si budeme aj prádlo kontro-
lovať?“ (Markíza 10.4.2008, Pria-
teľky)
Správne: spodnú bielizeň

„Dievča bez spodného prá-
dla ostalo dlhší čas.“ (JOJ  
24.3.2008)
Správne: bez spodnej bielizne
Aj viaceré štiavnické obchody 
(a nielen štiavnické) nám ponú-
kajú spodné a posteľné prádlo.
Ide o nesprávny výraz, bohemiz-
mus. Preto kupujme, nosme, po-
núkajme a perme iba bielizeň.
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SBM
EXPOZÍCIE
Starý zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 streda 9.00 - 19.00

Nový zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 piatok 9.00 - 19.00

Banské múzeum v prírode
 pondelok 12.00 - 18.00
 utorok - nedeľa 9.00 - 18.00
 sobota 9.00 - 19.00
 

Galéria J. Kollára
 utorok - nedeľa 9.00 - 17.00

Mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 štvrtok 9.00 - 19.00

Kammerhof
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 utorok 9.00 - 19.00

VÝSTAVY
Anton Čutek: sochy a kres-
by 20.6. - 31.8.
Galéria J.Kollára

Štôla Glanzenberg
 utorok - sobota o 11.00 a 13.00 
pre vopred nahlásené skupiny

MÚZEUM 
VO SV. ANTONE
 utorok - nedeľa 8.30 - 16.00

VÝSTAVA
Drevo, sklo a kov 26.6. - 31.12.
Rubigal, Euromince 7.8 - 2.9.

banskoštiavnický Betlehem
 utorok - nedea. - .
 Nádvorie Jašteriky

Múzeá otváracie hodiny Kultúrne podujatiaPri príležitosti 15. výročia sláv-
nostného vyhlásenia Banskej 
Štiavnice za mesto svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO  a 1. výročia zapísania 
banských máp a plánov Hlavného 
komorskogrófskeho úradu na Lis-
tinu dokumentárneho dedičstva 
UNESCO-Pamäť sveta sprístup-
nia vo štvrtok 4. septembra  o 16. 
hodine v banskoštiavnickom Ber-
ggerichte rozsiahlu výstavu pod 
názvom Banská Štiavnica – mesto 
svetového dedičstva. Koncepcia 
výstavy, ktorej  organizátormi sú 
Slovenské banské múzeum, Štátny 
ústredný banský archív a mesto 
Banská Štiavnica, má za cieľ pred-
staviť Banskú Štiavnicu ako mesto, 
spojené s európskymi i svetovými 
prvenstvami a vynálezmi v oblas-
ti baníctva, hutníctva, prírodných 
vied, školstva a kultúry. 
Určujúcim faktorom dejinného 
vývoja Banskej Štiavnice bolo ba-
níctvo, ťažba a spracovanie zlata 
a striebra. V slovenskej historio-
grafi i bolo dávnejšie konštatova-
né, že mesto je najstarším a naj-
významnejším banským mestom 
v Uhorsku. Jeho  vyspelé banské 
a mestské právo, z obdobia okolo 
roku 1238, sa stalo vzorom aj pre 
ostatné banské mestá na Sloven-
sku. Takže výstava je súčasne aj 
pripomenutím si 770. výročia ude-
lenia mestských privilégií Banskej 
Štiavnici, ktoré sa v origináli, žiaľ, 
nezachovali. 
Mesto vzniklo a po stáročia sa roz-
víjalo v kopcovitom teréne, ktorý 
určil jeho výnimočný urbanizmus. 
Na pomerne malom priestore sa 
skoncentrovalo množstvo jedi-
nečných pamiatkových objektov, 
od stredoveku po koniec 19. sto-

ročia. Práve obdobie stredoveku, 
koniec 15.storočia a neskôr polo-
vicu 18.storočia možno považovať 
za najvýznamnejšie etapy rozvoja 
Banskej Štiavnice.  V banskoštiav-
nickom rudnom revíri uzreli svetlo 
sveta mnohé technické vynálezy, 
vznikol jedinečný vodohospodár-
sky systém okolo 100 veľkých i ma-
lých  vodných nádrží a rozvíjalo sa 
banícke školstvo. Už v roku  1735 
bola založená prvá Banícka škola 
a  neskôr, v roku 1762, dekrétom 
Márie Terézie, prvá vysoká škola 
technického charakteru na svete, 
slávna Banícka akadémia, ktorá za 
150 rokov svojej existencie vycho-
vala tisícky odborníkov pre celý 
svet. V meste pôsobili významné 
osobnosti, návštevami ho poctili 
mnohí cestovatelia, ale  i členovia 
panovníckeho rodu Habsburgov-
cov. 
Po vyťažení ložísk drahých kovov, 
približne od polovice 19. storočia, 
začalo mesto upadať. Rok 1993 
bol koncom vyše 2000 - ročnej 
slávnej histórie banskoštiavnic-
kého baníctva. Preto sa mestská 
samospráva rozhodla dosiahnuť 
obnovu a záchranu mesta cestou 
medzinárodného uznania so zdô-
raznením  histórie mesta - jeho 
kultúrneho a prírodného dedič-
stva. Výsledkom týchto snáh bol 
zápis Banskej Štiavnice do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO 
dňa 11.12.1993 v kolumbijskej 
Cartagene. V roku 2007 sa dosia-
hol ďalší úspech v medzinárod-
nom uznaní, keď boli banské mapy 
a plány Hlavného komorskogróf-
skeho úradu zapísané na Listinu 
dokumentárneho dedičstva UNE-
SCO – Pamäť sveta - (Memory of 
the World).

Výstava Banská Štiavnica – mesto 
svetového dedičstva, ktorej  ko-
ordinátorkou je vedúca Galérie 
Jozefa Kollára SBM Mgr. Mária  
Čelková, je nainštalovaná v šty-
roch výstavných miestnostiach 
Berggerichtu, na Námestí sv. Tro-
jice. V prvej časti  sú prezentované 
dokumenty a znaky mesta sveto-
vého dedičstva, bohatý fotodoku-
mentačný materiál, staré pohľad-
nice mesta s jeho dominantami, 
grafi cké veduty, farebné fotografi e 
obnovených objektov a expozí-
cií múzea, ocenenia, ktoré mesto 
v minulosti získalo v zahraničí, 
ako aj dokumenty o spolupráci s 
partnerskými mestami (Soragna, 
Ptuj, Moravská Třebová,...atď.). 
Druhá výstavná miestnosť je ve-
novaná unikátnej banskej vede 
a technike a jedinečným technic-
kým pamiatkam regiónu. Tretia 
časť výstavy prináša komplexný 
pohľad na unikátny vodohospo-
dársky systém s veľkou plastic-
kou mapou jazier, ale návštevní-
kom priblíži aj banskoštiavnické 
podzemie s kolekciou minerálov. 
Záverečná časť expozície patrí 
banským mapám a plánom Hlav-
ného komorskogrófskeho úradu 
z majetku Štátneho ústredného 
banského archívu. 
Toto výstavné podujatie, kto-
ré  potrvá do konca roka 2008, 
je jedinečnou  príležitosťou vi-
dieť v kocke to najcennejšie,  čo 
sa v priebehu stáročí vytvorilo. 
Vzácne kultúrne, technické a pí-
somné pamiatky, jedinečný genius 
loci Banskej Štiavnice a symbiózu 
jej pamiatok s nádhernou okoli-
tou  prírodou.

Mgr. Ľuboš Krno
Slovenské banské múzeum

Banská Štiavnica mesto svetového dedičstva



928. augusta 2008 POZVÁNKY, KRÍŽOVKA

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Krížovka

Kultúrne podujatiaKultúrne podujatiaKultúrne podujatiaKultúrne podujatia

Vážení lúštitelia! Výhru vo výš-
ke 100,-Sk si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie Krížovky 
z č.30/2008 znie: „Na nešťastí 
iných vlastné šťastie nepostavíš“ 
100,-Sk vyhráva Milan Glaubauf, 
Križovatka 15, Banská Štiavnica

 redakcia ŠN

V krížovke sa ukrýva výrok Ch. 
Morleya: „...(dokončenie v taj-
ničke).“

A., Japonský skr., koniec tajnič-
ky, ruská rieka, B., Eduard, 3. 
časť tajničky, patriaci laikovi, 
kanadský spevák, C., 3. v Ríme, 
vo vlastnom byte, druh Evy, staré 
zámeno, D., Chemický prvok bór 
a dusík, má meniny s Petrom, po-
zeral česky, vyvaľuj oči, E., Texto-
vá skratka, orgán sluchu, pohorie 

oddeľujúce Rusko, Ivan, nová scé-
na, F., Diery do zeme, opytovacie 
zámeno, kráľ zvierat, nádoba na 
ľudské pozostatky, G., Ženské 
meno, meč, oblej horúcou vodou, 
obydlie, H., Áno rusky, 4.časť 
tajničky, Imrich, 5.časť tajničky, 
I., Ozn. áut Nitry, pozdrav Má-
rii, nočný vták, obletenie, J., olej, 
2.časť tajničky.

1., Začiatok tajničky, 2., Patria-
ca Ade, plurál Amara, 3., Strážne 
zvieratá, mačkovitá šelma, zvi-
nutá látka, 4., Požívaj tekutinu, 
strechy nárečovo, vodivá látka, 
zn. Pond, 5., Mäkký kov, český 
spevák, 6., Samuel, zotri, zvrat-
né zámeno, 7., Lieval, klan, Me-
dzinárodný olympijský výbor, 8., 
Jav, krídlo hovorovo, trhaj básn., 
9., Nesedí, preto, Anno Domini, 
10., Vyhynutí kočovníci, vädol 

nárečovo, 11., Teba, mávu bez 
dĺžňa, Róbert 12., Časové úseky, 
kniežací titul, staré označenie 
áut Bratislavy, 13., Oblok, parafa 

anonyma, český vrch, 14., 6.časť 
tajničky, bájne príbehy.
Pomôcky: Koler, Ural, Ave, mýty, 
oil, lord. Pipravuje: A. Rihová

Oznamy

ÚPSVaR v B. Štiavnici, odd. 
štátnych sociálnych dávok, 

žiada rodičov detí, ktoré študujú 
na strednej a vysokej škole, aby 
si prišli vyzdvihnúť tlačivo „Po-
tvrdenie o návšteve školy“ na 1. 
posch. č.dv. 217, 218 a 219. Po-
tvrdené tlačivo je potrebné vrátiť 
späť na ÚPSVaR v B. Štiavnici 
najneskôr do 15.9.2008. 

Z UŠ oznamuje, že slávnost-
né otvorenie školského roku 

2008/2009 sa uskutoční dňa 2. 
septembra 2008 o 13.hod. v triede 
č.1. Všetci žiaci ZUŠ v B. Štiavni-
ci najneskôr do piatku 10.9.2008 
informujte ZUŠ, či nastupujete do 
ďalšieho ročníka v našej škole.

Blahoželanie

Láska v padajú-
cich listoch, lás-

ka v kvapkách času, 
ste chlieb každo-
denný z jej zlatého 
klasu. 50 rokov na 
spoločnej ceste živo-
tom oslávia v sobotu 
30.8.2008 v kruhu 
svojich najmilších 
manželia Mária 
a Ľudovít Kružlicoví 

z Banskej Štiavnice. Blahoželanie 
s poďakovaním za lásku a starost-
livosť im posielajú dcéry Soňa, Jar-
ka, a syn Ľudovít s rodinami.

Spomienky

Práve uply-
nuli 4 roky, 

čo nás náhle 
opustil náš 
milovaný vnú-
čik Kristiánko 
Čierny. Tí, ktorí 

ste  ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. 
S láskou a úctou na teba spomí-
name: starký Tonko, Edita, babka 
Katka s rodinou.

Práve uply-
nul rok, 

čo nás náhle 
opustila naša 
milovaná Anna 
Čierna. S tichou 
s p o m i e n k o u 

v srdci na teba spomíname: dcéry 
Edita s rodinou, vnúčatami To-
máškom a Lenkou, dcéra Michala 
s rodinou a vnúčatami Veronikou 
a Jankom, kmotra Anka Budinská 
a Katka s rodinami a deťmi.

Pozvánka

Oddelenie kultúry, cestov-
ného ruchu a športu Vás 

pozýva na Vernisáž výstavy Igo-
ra Lackoviča (akryl a tuš) autora 
originálnej podoby štiavnického 
Nácka a baníckych, či štiavnic-
kých námetov, ktorá sa uskutoční 
dňa 3.9.2008 o 17.00 hod. v Rubi-
galle – Trámovke na 2.posch.

30.8.2008 Koncert Andrej Še-
ban
Amfi teáter, o 20 hod.
Súčasný koncertný repertoár 
Andreja Šebana obsahuje prie-
rez jeho tvorbou od Demikátu 
cez Ash band, Bezvetrie až po 
Space boys a úplne nové ešte ne-
nahraté skladby. 
Predpredaj vstupeniek: Infor-
mačné centrum, Nám. sv. Troji-
ce 6, vstupné v predpredaji: 150,-
Sk, dospelí, 80,-Sk študentská 
zľava. V prípade nepriaznivého 
počasia bude koncert presunutý 
do kostola sv. Kataríny.
Bližšie info na tel.č.045/6949653, 
e-mail: info@coltour.sk, 0911 
298 407

30.08.2008 - 31.08.2008 Dni sv. 
Huberta
Svätý Anton, Kaštieľ vo Sv. An-
tone, od 8,30 hod.
18. ročník celoslovenských po-
ľovníckych slávností.
Kontakt: www.msa.sk, tel.č.: 
045/691 39 32, e-mail: info@
msa.sk 

Letné kino v Amfi teátri
31.8.2008 Let´s Dance 2: Street 
Dance
Amfi teáter, o 20,30 hod., vstup-
né: 60,-Sk

05.09.2008 - 06.09.2008
Salamandrové dni 
Centrum mesta a iné lokality v B. 
Štiavnici, od 10.hod. Množstvo za-
ujímavých akcií, vychádzajúcich 
z tradícií baníctva v B. Štiavnici. 
Najväčšou atrakciou je svojrázny 
pochod obyvateľov hore mesto s 
množstvom dobových kostýmov, 
maškarami, veselými postavami a 
karikatúrami Štiavničanov. Piatko-
vé popoludnie prinesie vystúpenie 
dychových a folklórnych súborov 
v nádvorí Kammerhofu, v sobo-
tu počas dňa bohatý program pre 
deti v priestoroch Starého zám-
ku (divadlá, šerm, tvorivé dielne, 
hry iné prekvapenia).Info na tel.č.: 
045/6949650-51, www.banskastiav-
nica.sk 

12.09.2008 - 13.09.2008 T-Mobile 
Musice City B. Štiavnica
B. Štiavnica na rôznych miestach
Spoločnosť T - Mobile premení na 
24 hodín Banskú Štiavnicu na mesto 
plné dobrej hudby a kvalitnej zába-
vy na verejných priestranstvách, ako 
aj v podnikoch.Info na  http://www.
mobil.sk/spravy/?clanok=7945

Bližšie info: Odd.kultúry, ces-
tovného ruchu a športu, tel.č.
:045/6949650-51, e-mail: kultura2@
banskastiavnica.sk 
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V sobotu 23.augusta zorganizo-
valo  OZ Margarétka už 5.ročník 
Haluškovej párty, ktorá sa  každým 
rokom teší čoraz väčšej obľube. Prí-
jemná , takmer rodinná atmosféra, 
výborné halušky a  bohatý program 
prilákali na toto podujatie odha-
dom takmer 700 návštevníkov z ce-

lého Slovenska, ba aj sympatického 
študenta medicíny z Kuvajtu, ktorý 
sa nič netušiac stal jeho súčasťou.
Celé dopoludnie sa nieslo v zname-
ní radosti a neutíchajúceho smie-
chu, keď po slávnostnom otvorení 
prezidentom OZ Margarétka Já-
nom Koťom a krásnej pesničke pri-

šiel medzi deti Majster N. Svojím 
špecifi ckým zmyslom pre humor 
rozosmial a roztancoval malých aj 
veľkých. Legendárnym ,,žabím sli-
zom“ pokropil a  uvítal do života 
roztomilú Adelku, jedno zo štyroch 
mláďat Plamienky driemavej, o kto-
ré sa starajú sokoliari SLŠ v Banskej 
Štiavnici. Malá Adelka sa týmto 
stala neofi ciálnym maskotom pod-
ujatia. A kým Majster N veselo šan-
til s deťmi a kúzlil na ich tváričkách 
jeden úsmev za druhým, šikovné 
ruky obetavých dobrovoľníkov vy-
čarovali chutné bryndzové halušky. 
Tie doslova,, tiekli potokom.“ Do-
zvedela som sa, že na ich prípravu 
spotrebovali úctyhodných 125kg 
zemiakov a 40kg múky. Chutili 
naozaj fantasticky. O rozmanitosť 
jedálneho lístka sa postarala rodina 
Zdechovanová z Kriváňa s nemenej 
fantastickým gulášom. Popolud-
ňajší program odštartovali Junior-
ské priateľské westernové preteky, 

pričom víťazov jednotlivých kate-
górií slávnostne dekorovali telesne 
postihnuté deti z Margarétky. Ich 
rozradostené očká boli odmenou 
pre všetkých, ktorí  akýmkoľvek 
spôsobom, a to s úplnou samozrej-
mosťou, k tejto radosti prispeli. Aj 
keď, ako sami povedali, ich  mená 
nie sú v tomto prípade dôležité, do-
voľte mi touto cestou  v mene OZ 
Margarétka poďakovať primátorovi 
mesta Banská Štiavnica Mgr.Pavlo-
vi Balžankovi, viceprimátorovi Ing.
Jurajovi Čabákovi, europoslancovi 
Mudr.Miroslavovi Mikolášikovi,-
poslancom MsZ Ing.Ondrejovi 
Michnovi a pani Helene Koťovej, 
stavebno-stolárskej fi rme Binder, 
bratom Pálovcom a Ing. Štefanovi 
Petrikovičovi. Ďakujeme všetkým,  
ktorí svojou účasťou a šľachetnos-
ťou pomáhajú odstraňovať nevi-
diteľné  bariéry v srdciach telesne 
postihnutých detí.

Janka Bernáthová

Halušková párty na Ranči Nádej

Druhú augustovú sobotu sme sa 
zobudili do zamračeného, uprša-
ného dňa. Navzdory počasiu 
sa v obci Baďan, už po ôsmykrát 
konal ľudový festival Podsitnian-
ske dni hojnosti, pod názvom „Dni 
žatvy“. 
Zdalo sa, že starostlivo pripravené 
podujatie ostane bez účastníkov, 
ale tých sa napriek nepriaznivému 
počasiu zišlo dostatok. Starostka 
obce všetkých zúčastnených pri 
každej príležitosti ubezpečovala, 
že pršať prestane. Popoludní sa jej 
slová naplnili a pršať naozaj pre-
stalo. 
Účastníkov podujatia privítala 
starostka obce Mgr. Ľubica Kuko-
vá. Po privítaní vystúpili: detský 
folklórny súbor ÚSMEV z Hod-
ruše-Hámrov, folklórny súbor  
HRIŇOVČAN z Hriňovej a taneč-
ná skupina TEXASKY z Banskej 
Štiavnice. Členky „domáceho“ 
folklórneho súboru BAĎANČAN-
KA, za výdatnej pomoci niekto-
rých občanov z obce Baďan a Klas-
tava, účastníkom predviedli, ako 
sa voľakedy obilie zberalo, mlátilo, 
čistilo, mlelo... za sprievodu ľudo-
vých piesní, ktoré kedysi nesmeli 
chýbať pri žiadnej práci. Po žatve 
sa účastníkom predstavila folklór-
na skupina DOLINKA z Voznice 

a členovia folklórnej skupiny DO-
LINA z Čajkova, ktorých ligotavé 
kroje vraj aj slniečko „privolali“.  
Po pásme ľudových piesní a tan-
cov „domáci“ predviedli tradičný 
dožinkový sprievod, ako poďako-
vanie za úspešnú žatvu. V závere 
podujatia sa predstavila spevác-
ka skupina ŽEMBEROVČAN zo 
Žemberoviec. Nakoniec sa až do 
rána mladí aj starší zabávali na 
Disko zábave OLDIES, ktorú zor-
ganizovali členovia DHZ Baďan. 
Počas celého podujatia ste sa mohli 
pohostiť výbornými koláčikmi 

z kuchýň domácich gazdiniek, 
gulášom z diviny, ktorý je špecia-
litou členov Poľovného združenia 
BÁNOV, Počúvadlo, grilovanými 
kuriatkami, klobáskami, pečeným 
prasiatkom, podymníkmi, domá-
cim pečeným chlebom a domácou 
pálenkou. Zaujímavá bola tiež prá-
ca a dielka tradičných remeselní-
kov. 
Toto podujatie podporili: Ban-
skobystrický samosprávny kraj; 
Nadácia Matice slovenskej, Brati-
slava; COOP  Jednota, Žarnovica; 
Hostinec DANUŠA, Baďan; LEAF, 

Levice; Ing. Miroslava Blažková, 
Sliač; Ing. Marta Dobrovodská, 
CSc., Bratislava; Súkromná škola 
pod Sitnom, Počúvadlianske ja-
zero; BARBITRANS, s.r.o., Žiar 
nad Hronom; LUNA, s.p.o., Žiar 
nad Hronom; STAMI  REALITY, 
s.r.o., Žiar nad Hronom; Harmó-
nia, Levice; Eva Michalová, Baďan; 
Lýdia Kollárová, Baďan; SVETRO, 
Banská Štiavnica; Rodina Blaš-
ková, Klastava; Mária Bázliková, 
Baďan... a všetci občania z obce 
Baďan a Klastava.

OÚ Baďan

Podsitnianske dni hojnosti v Baďane
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Festival nepremenených šancí domácich

Majstrovstvá SR v cestnom behu 
na 10 km
Dňa 1. septembra 2008 sa bude 
konať 7. ročník Behu ústavy SR, 
ktorý tohto roku je zároveň aj maj-
strovstvami SR v cestnom behu 
na 10 km pod záštitou prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča. Beží sa na 
trati Nám. sv. Trojice B.Štiavnica – 
Štiavnické Bane – Počúvadlianske 
jazero. Prezentácia pretekárov je 
od 7,00 – 8,30 hod. v CMK Rubi-
gall. Tesne pred štartom, ktorý je o 
9,00 hod., zaspieva štátnu hymnu 
spevácky zbor Štiavničan. Pre záu-
jemcov o preteky bude pristavený 
autobus, ktorý ich prevezie na ja-

zero. Dobeh prvého pretekára na 
Počúvadlianske jazero sa očakáva 
tesne po 9,30 hod. Tu zároveň bude 
prebiehať prezentácia Malého behu 
ústavy SR, ktorý odštartuje o 10,30 
hod. Tento pretek pre deti  a mlá-
dež sa beží okolo jazera, okrem detí 
do 6 rokov, ktoré pretekajú na 100 
metrov. Kategórie pre deti a mlá-
dež sú:
Dievčatá a chlapci do 6 rokov – 100 
metrov, dievčatá a chlapci 6-8 rokov 
– 1.kolo, dievčatá a chlapci 9-10 ro-
kov – 1.kolo, dievčatá a chlapci 11-
12 rokov – 1.kolo, dievčatá a chlap-
ci 13-15 rokov – 1.kolo, dievčatá 
a chlapci 16-18 rokov – 2.kolá

Vyhlásenie výsledkov oboch behov 
sa uskutoční v areáli školy v príro-
de pod Sitnom, kde bude prebie-
hať kultúrny program a kde bude 
zaistené aj občerstvenie. Organi-
zátori srdečne pozývajú všetkých 
záujemcov, ale hlavne deti s rodič-
mi a mládež, aby prišli povzbudiť 
pretekárov v ich súbojoch o víťaz-
stvo, a tak im pomohli dosiahnuť, 
čo najlepšie výsledky v súbojoch 
o titul majstra Slovenska. Bližšie 
informácie podajú: Miroslav Ky-
jovský, tel.č.: 0910 933 916 a Karol 
Melcer, tel.č.: 045/6911625, 0903 
424 996.

Karol Melcer  

7. ročník Behu ústavy SR

IV. liga muži: B.Štiavnica – Jesenské 
1:0 (1:0) Gól: 44’ Šima 
Jurica – Pajerský, Hanzlík A., Necpal 
(30’ Šlosár), Poprac, Gašparík (89’ 
Košárnik), Želiar, Hanzlík P., Šima, 
Dulaj, Kminiak
Zaslúžené víťazstvo nášho mužstva, 
no pri premieňaní šancí mohol byť 
výsledok oveľa krajší. Hostia, aj keď 
nehrali zle, si počas 90’ nevypraco-
vali ani jednu gólovú šancu, no naša 
obrana musela byť stále v strehu, 
nakoľko neprišli s murárskymi prá-
cami a stále hrozili brejkami. Už v 2’ 
Želiar vysunul Gašparíka, ktorý vo 
vyloženej šanci nedal. O 1’ neskôr sa 
dostal k lopte Kminiak, jeho strelu 
brankár bravúrne vyrazil a následná 
bomba toho istého hráča trafi la brv-
no. V 12’ nádherný pas Popraca z ľa-
vej strany našiel nekrytého Šimu, no 
ten z 8 m v páde strelil tesne vedľa. 
Ďalšia tutovka prišla v 29’, Kminiak 
dostal loptu do behu, obišiel aj bran-
kára, no jeho strelu z prázdnej brány 
vykopol obranca. V 30’ nastúpil po 
dlhých rokoch Šlosár namiesto zra-

neného Necpala a zahral ako za sta-
rých čias, keď každá jeho prihrávka 
mala oči, diváci sa konečne dočkali 
v 44’. Poprac centrom našiel Šimu 
a ten hlavičkou prekonal  gólmana 
hostí. Aj 2. polčas začal gólovou šan-
cou v 48’ Kminiak unikol po ľavej 
strane, no jeho nečakanú strelu pod 
brvno brankár zázračne vyškriabal 
na roh. V 61’ Šlosárova lopta našla 
Šimu, no ten z 3 m nedokázal pre-
konať brankára. V 62’ Poprac, jeden 
z najlepších  na ihrisku, trafi l sám zo 
7 m len brankára. Aj v ďalších minú-
tach mali naši hráči stálu prevahu, 
no ďalší gól už nedali. Hostia, aj keď 
prehrali, odchádzali z ihriska spo-
kojní, boli si vedomí, že mohli vy-
fasovať oveľa viac no len nemohúc-
nosť pri premieňaní góloviek našich 
hráčov ich zachránila od debaklu.
Dorast: Na výhru stačí I. polčas
B.Štiavnica – Jesenské 5:3 (4:1)
Góly: 9’, 59’, Budinský D., 3’ Lupták, 
24’ Ševeček, 33’ Barák
Budinský V.- Barák, Hudák, Lupták, 
Sojka, Beňadik, Cibuľa (4’ Meňuš, 

64’ Kuka), Číž (46’ Hriňák), Drexler, 
Ševeček (69’ Poprac), Budinský D.
1. polčas excelentný, 2. nepocho-
piteľne prepustený hosťom. Už v 3’ 
otvoril skóre Lupták, keď na jeho 
bombu z priameho kopu z hranice 
16-ky brankár ani nezareagoval. V 
9’ center Drexlera z pravej strany 
našiel hlavu Budinského, ktorý ne-
dal šancu gólmanovi hostí 2:0. V 19’ 
sa hosťom podaril útok cez stred na-
šej obrany 2:1. V 21’ pekná akcia po 
ľavej strane, Budinský zacentroval, 
no Meňuš 100% šancu z 5 m hla-
vou nepremenil. V 24’ individuálne 
vnikol do vnútra 16-ky Budinský, 
spätnou prihrávkou našiel Ševečeka, 
ktorý na dvakrát zvýšil vedenie. V 
33’ vystrelil Barák z 28 m a po hrúb-
ke brankára lopta skončila v sieti. 
V prvom polčase predviedli chlapci 
kolektívny výkon, plný pohybu pri-
hrávok na jeden dotyk, čo im vy-
nieslo zaslúžene vysoké víťazstvo. Aj 
začiatok 2.polčasu bol v réžii našich, 
keď Budinský po priamom kope 
Baráka zvýšil na 5:1. Po tomto mo-

mente akoby sa hráči upokojili a do-
volili hráčom hostí znížiť skóre, čo 
je škoda, veď pri väčšej koncentrácii 
na zápas hlavne v 2. polčase mohli 
hostí poslať defi nitívne do kolien.
Žiaci SŽ: B.Štiavnica – Heľpa 2:1 
(1:0), góly: Schrom, Čáky
MŽ: B.Štiavnica – Heľpa 1:1 (0:0), 
góly: Lacko
Čierny Balog – Štiav. Bane 0:1 (0:0), 
gól: 82’ Holmík
Blaško – Venglár, Sochor, Šimko (65’ 
Košárnik), Macko, Ondík, Beňo, 
Osvald (78’ Hrubčo) Holmík, Pavlík 
M. (88’ Kmeť)
Prekvapivé, ale zaslúžené víťazstvo 
hráčov Štiavnických Baní.
Tekovská Bzenica – B. Belá 3:1 
(2:1), gól: Javorský J.
Sekula – Hunka, Selyem, Lichtner, 
Lukáč (80’ Sikoriak), Javorský, Lac-
ko, Lupták (50’ Durbák), Hankovič 
(86’ Prokaj), Javorský J. (57’ Puškar), 
Klein (82’ Zubka)
V dobrom stretnutí rozhodla lepšia 
koncovka domácich.
Trnavá Hora – Prenčov 3:2 (2:1), 
góly: Žikla, Boroška
Kam na futbal?
IV. liga 4.kolo 31.8. o 16.hod. Haj-
načka – B.Štiavnica
V.liga 4.kolo 31.8. o 16.hod. Štiav. 
Bane – Hrochoť
I.trieda 4.kolo 29.8. o 16.hod. 
B.Belá – Brehy
III.trieda 2.kolo 31.8. o 14.hod. 
Prenčov – M. Lehota
IV.liga dorast 4.kolo 30.8. o 14.hod. 
Revúca – B.Štiavnica
III.liga SŽ a MŽ 4.kolo predohráv-
ka 27.8. o 10 – 12 hod. Kremnička 
– B.Štiavnica.  FUDO

1. Ružina 3 3 0 0 9:3 9

2. Podlavice 3 3 0 0 6:2 9

3. Poltár 3 2 1 0 7:3 7

4. Tisovec 3 2 0 1 5:2 6

5. B. Štiavnica 3 2 0 1 5:2 6

6. Brusno 3 1 1 1 5:5 4

7. Kalinovo 3 1 1 1 3:3 4

8. Hajnáčka 3 1 0 2 8:8 3

9. V. Blh 3 1 0 2 6:8 3

10. Hnúšťa 3 1 0 2 5:8 3

11. Jesenské 3 0 2 1 2:3 2

12. Hliník 3 0 2 1 6:9 2

13. D. Strehová 3 0 1 2 1:5 1

14. Revúca 3 0 0 3 0:7 0

1. Št. Bane 3 3 0 0 8:1 9

2. Sásová 3 3 0 0 7:1 9

3. Hrochoť 3 2 1 0 6:4 7

4. Badín 3 2 0 1 5:4 6

5. Šalková 3 1 1 1 7:6 4

6. D. Hámre 3 1 1 1 5:6 4

7. Žiar /Hr. B 2 1 0 1 4:2 3

8. Žarnovica 3 1 0 2 4:4 3

9. Radvaň 2 1 0 1 3:3 3

10. Č. Balog 3 1 0 2 2:3 3

11. Kováčová 3 1 0 2 4:6 3

12. Selce 3 1 0 2 6:14 3

13. Lutila 3 0 1 2 4:7 1

14. Zv. Slatina 3 0 0 3 1:5 0

1. Brehy 3 3 0 0 7:4 9

2. Tek. Breznica 3 2 0 1 10:6 6

3. Kremnica 3 2 0 1 8:6 6

4. Lovčica Tr. 2 1 1 0 4:1 4

5. Lovča 3 1 1 1 5:4 4

6. Bzenica 3 1 1 1 4:5 4

7. Repište 1 1 0 0 2:0 3

8. B. Belá 3 1 0 2 7:8 3

9. Vyhne 3 1 0 2 3:4 3

10. H. Ves 3 1 0 2 7:9 3

11. Voznica 2 1 0 1 3:5 3

12. H. Hámre 3 1 0 2 3:5 3

13. Rudno/Hr. 3 1 0 2 4:7 3

14. Slaská 3 0 1 2 2:5 1

IV.liga V.liga 1.trieda

Dňa 6.9.2008 sa uskutoční 
z poverenia Slovenského zväzu 
stolného tenisu stolnoteniso-
vý turnaj s názvom „Slovenský 
pohár primátora mesta Banskej 
Štiavnice“. Zároveň je to 1. roč-
ník memoriálu Mariana Lichne-
ra. Začiatok turnaja je o 9.hod. 
v telocvični Základnej školy 
Jozefa Kollára na sídlisku Drie-
ňová. Týmto pozývam všetkých 
fanúšikov a priazdnivcov tohto 
športu na dobrý stolný tenis, 
ktorý usporiada Stolnotenisový 
klub mládeže v Banskej Štiav-
nici.

Marian Šurka

Memoriál 
Mariana Lichnera
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Počítačový klub pod Starým zám-
kom prijme brigádnika počas škol-
ského roka. tel. č .:0905 421 257 po 
19. hod 
Murárske práce, tel. č.: 0903 271 161
Vykonávam murárske práce, ma-
liarske práce, stierkovanie bytov, tel. 
č.: 0902 207 698
Info B.S. Dnes: www.stiavnicko.es-
tranky.sk. 
Firma Las Plus, obchodná spol. s 
r.o. v Žarnovici, prijme do zamest-
nania pracovníkov SBS (platný pre-
ukaz SBS). Výkon služby v Banskej 
Štiavnici. 
Informácie na tel. č.: 045/ 681 21 
72, 0903 528 157
Firma M+H ponúka výkopové 
a búracie práce bagrom DH 112, 
tel.č.: 0903 624 886, 0908 459 829
Štiavnické strojárne, s.r.o., príjmu 
do pracovného pomeru konštruk-
téra so zameraním na strojárenskú 
výrobu. Podmienky: stredoškolské 
vzdelanie, ovládanie PC (Autocat). 
Kontakt: 692 04 72
Predám Nobasil – Nobizol FL, hrúb-
ka 50 mm, množstvo 37 m2. Cena: 
200,-Sk/m2. Tel.č.: 0908 867 266
Pôžičky pre každého od 20 000,-
Sk do 200 000,-Sk, bez ručiteľa, 
bez ručenia nehnuteľnosťou, bez 
dokladovania bločkov a faktúr, 
rýchlo a ľahko dostupné pre každé-
ho, odpúšťame splátky, tel.č.: 0905 
476 982
Pílenie metrovice do klátov, spi-
lovanie stromov v obmedzenom 
priestore a iné pilčícke práce, tel.č.: 
0904 309 264
Hľadám spoľahlivú, pracovitú pa-
niu na výpomoc pri upratovaní do-
mácnosti. Tel. 0903 518 316
Prijmeme šikovné a zodpoved-
né čašníčky, krupiérky. Info: 0918 
562 454, 0949 201 777
Predám pec na ÚK „Dakon Dor 24“, 
cena dohodou, tel. č.: 0905 429 957
Predám Renault 9 Turbo, r.výr.1985 
benzín, STK do 31.7.2010 + ná-
hradné súčiastky, cena dohodou, 
č.tel.: 0903 891 146
Predám veľmi lacno: Šamotové 
tehly – 80 ks, sklená vata (hrúbka 
10cm) – 15 m2, skleník 2,8 x 4m, 
info: 0915 819 989, 045/691 38 64 

INZERCIA

Inzercia Byty, domy, priestory

Dám do prenájmu kancelársky 
priestor na Ul. Dolná 6/A v novo-
stavbe, oproti starej bryndziarni, 
tel.č.: 0915 655 790
Predám 3-izbový byt v OV na síd-
lisku Drieňová v BŠ + garáž. Cena 
dohodou, tel. č.: 0910 619 387, 0908 
664 524 
Predám 4-izbový byt na Drieňovej, 
podlahy, stierka, nové dvere, plas-
tové okná, murované jadro, cena: 
1 500 000,-Sk, tel.č.: 0911 828 427
Prenajmem 2-izbový byt, tel.č.: 
0904 961 174  
Predám 8-ročnú spálňu, tel.č.: 0903 
717 761
Predám 3-izbový neprerobený, 
družstevný byt na Drieňovej, tel.č.: 
0918 646 270
Predám 2 periny a 4 vankúše. Perie 
je prečistené, dané do nových ose-
vok. Cena podľa dohody, č.tel.: 0910 
113 039 
Predám garáž na Zigmund šachte za 
Tabakovou. Zastavaná plocha 20m2, 
murovaná, tel.č.: 045/6921750 alebo 
0904 110 869
Prenajmem kancelárske priestory 
na Ul. Dolná 2 (bývalé OPP), tel.č.: 
0905 912 125
Ponúkame priestory na prenájom:
Výrobné 1.200,- Sk m2/rok (+ener-
gie) 250 m2, Skladové 1.000,- SK 
m2/rok (+energie) 500 m2, Predaj-
né 1.900,- Sk m2/rok (+energie) 55 
m2, Tabaková ulica, Malé trhovisko, 
tel.č: 045/6922254
Ponúkam bytové priestory na pre-
nájom (bez energií): Rodinný dom 
300 m2 stredne vybavený18.000,- 
Sk/mesiac
Rodinný dom 300 m2 vybavený 
25.000,- Sk/mesiac
Trojizbový byt vybavený 12.000,- 
Sk/mesiac
Trojizbový byt stredne vybavený 
10.000,- Sk/mesiac
vhodné aj na podnikanie v oblasti 
služieb (prevádzku penziónu, ka-
viareň, kaderníctvo, kozmetika, sa-
lón, a pod.), Tabaková ulica, tel.č: 
045/6922254
Vezmem do prenájmu byt, tel.č.: 
0908 459 829
Kúpim pozemok, tel.č.: 0914 
138 988

FERRO – ZBER – KOV

(výkup farebných kovov a 
železa pri Tabačke)

Meď: 110,-Sk
AL kus: 25,-Sk

AL plech: 20,-Sk
AL drôt: 35,-Sk

Ant. (nerez): 30,-Sk
Železo: Fe upr.: 7,-Sk
(do 1,50cm x 50cm)

Fe neupr.: 6,-Sk
(od 1,60cm x 60cm)

Fe plech: 6,-Sk
Bližšie info:0918 102 561, 0910 

314 131

Prenajmeme variabilné 
obchodné a kancelárske 
priestory v centre mesta 
na Hlavnej ulici od 18 m2 
do 300 m2. Tel. č.: 0903 

518 316

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby v Banskej 
Šti avnici. Kontakt: 

048/4145591

Prvá stavebná sporiteľňa 
jednotka v stavebnom sporení

Obchodný zástupca
Jozef Beňo

Dolná 18
(oproti bývalej Tabačke)
969 01 Banská Štiavnica

0905 418 616, 0918 716 729
jbeno@fo.pss.sk

Otváranie hodiny:
Pondelok a štvrtok
10,30 – 16,00 hod.

Zhodnocovanie vkladov, výhod-
né úvery. Príďte sa poradiť alebo 
na požiadanie prídeme za Vami!
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