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Tematike štiavnického zdravotníctva sme sa už na stránkach
našich novín venovali. Ide však
o natoľko dôležitú tému, že
sa k nej chceme opakovane vracať. Bude tak aj v tomto čísle,
v ktorom sa vám pokúsime
ponúknuť niekoľko názorov a
pohľadov na stav nemocnice v
našom meste. Je pravdou, že
reformy v zdravotníckom systéme realizované počas posledných rokov položili na kolená
veľkú časť malých nemocníc
na Slovensku. Naša stále žije,
ale názory na jej stav sa rôznia.
Oslovili sme ľudí, ktorí sa v
zdravotníctve pohybujú alebo
pohybovali, a položili sme im
nasledovné štyri otázky:
1. Považujete zachovanie nemocnice v Banskej Štiavnici za dôležité pre región a obyvateľov?
2. Ako vnímate názory niektorých poslancov, ktorí v minulosti
navrhovali zrušenie nemocnice?
3. Má podľa vás a podľa toho, čo
sa udialo po zmene prevádzkovateľa, štiavnická nemocnica perspektívu? Ktoré zmeny vnímate pozitívne/negatívne?
4. Máte pocit, že by ešte nemocnica fungovala v takomto rozsahu,
(prípadne menšom, väčšom), pokiaľ by sa nezmenil prevádzkovateľ?
Mgr. Michal Hasara, bývalý riaditeľ
Nemocnice v BŠ
1. „Nemocnica v Banskej Štiavnici má tradíciu. Je nielen nemocnicou, ktorá sa stará o zdravie obyvateľov regiónu, ale aj významným
zamestnávateľom v banskoštiavnickom regióne. Má svoje opodstatnenie, určite to považujem za

dôležité.“
2. „Takýto názor zaznieval na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva od jedného alebo dvoch
nezávislých poslancov. Myslím, že
som bol prekvapený nielen ja, ale
aj mnohí zamestnanci nemocnice. Bolo to prvýkrát, čo oficiálny
predstaviteľ mesta navrhol otvoriť
diskusiu na tému úplného zrušenia nemocnice v Banskej Štiavnici.
Našťastie, tento názor ostal v mestskom zastupiteľstve v menšine a
nemocnica funguje.“
3. „Tá prvá časť otázky by sa dala
položiť aj inak. Mala štiavnická
nemocnica bez zmeny prevádzkovateľa perspektívu? Skúsim zopár faktov. Regionálna nemocnica
vznikla v roku 2005 (po neúspešnom pokuse s Mestskou nemocnicou). Nemocnica vykázala v
rokoch 2005, 2006 a 2008 stratu.
Od roku 2007 poisťovne začali
znižovať limity a v polovici roka
2008 takto nemocnica prichádzala približne o jeden milión korún
mesačne. Takémuto tlaku čelili asi
všetky malé nemocnice na Slovensku. Dnes sa stačí poobzerať po
neďalekom okolí a uvidíte, že malé
nemocnice pozanikali.“
4. „Určite nie. Začiatkom roka
2008 dve poisťovne (VŠZP a Dôvera) na rokovaniach oznámili, že
prehodnocujú potrebu Interného
oddelenia (vrátane odd. dlhodobo
chorých a doliečovacieho odd.),
chirurgického a oddelenia OAIM.
V priebehu prvého polroka 2008
postupne znížili objem financií
pre tieto oddelenia, alebo s nimi
neuzavreli zmluvy. Nemocnica by
preto nemala inú možnosť ako ich
zatvoriť alebo žiadať mesto o dotácie. Odhady hovorili o sume minimálne 12 mil. Sk ročne s tým, že v
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Nemocnica - ako ďalej...

Nemocnica v Banskej Štiavnici
prípade ďalších výpadkov príjmov
by mesto muselo uvoľniť ďalšie
prostriedky. Takýto model zvolili
Zlaté Moravce a po niekoľkých rokoch dotovania nemocnice je dnes
zadlžené aj mesto aj nemocnica.“
MUDr. Marian Streško, primár Interného odd.
1. „Určite áno. Po zrušení nemocnice by sa zhoršila dostupnosť
zdravotníckych služieb pre obyvateľov, čo by postihlo najmä starých,
chorých a sociálne slabších občanov.“
2. „Títo poslanci stoja proti záujmom občanov mesta a okresu, ale
ich argumentácia by sa mala zve-

rejniť, čo by mohlo vyvolať možno
zmysluplnú diskusiu.“
3. „Zmena prevádzkovateľa znamenala určitú stabilizáciu nemocnice, ale nové vedenie nevyriešilo
základný problém, a to je nedostatok lekárov, t.č. chýba na OAIM a
internom odd. asi 50% lekárov, obe
oddelenia stoja na 1 lekárovi, obaja
sú v dôchodkovom veku a sú k dispozícií 24 hodín denne. Nedostatok lekárov spôsobilo aj obmedzenie činnosti chirurgických služieb,
po zriadení jednodňovej chirurgie
je chirurg dostupný len v pracovné dni a väčšina chirurgických pacientov je riešená v Žiari nad Hro4.str.
nom.“
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Z diára primátora

Bude...
16. 10.
Účasť na podujatí Akademici v
Banskej Štiavnici.
18. 10.
Uskutoční
sa
pravidelné
stretnutie starostov obcí okresu
Banská Štiavnica.
9. kontrolný deň projektu „Uzatvorenie a rekultivácia
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej
Štiavnici“.
Účasť na slávnostnom stretnutí s jubilantmi, ktoré organizuje
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých.
19. 10.
Slávnostné uvedenie do života
knihy „Banská Štiavnica – ako
sme tu žili“.
Pracovné stretnutie s Ing.
Petrom Priputenom, PhD., riaditeľom Odboru protokolu Kancelárie prezidenta SR, k pripravovanej návšteve prezidenta SR
a nórskeho kráľovského páru v
Banskej Štiavnici.
20. 10.
Zasadnutie Obecnej školskej
rady a Komisie školstva pri MsZ
k aktuálnym ekonomickým otázkam.
21. 10.
Primátor mesta v rámci pravidelných stretnutí navštívi Klub
dôchodcov na Nám. sv. Trojice
a Klub dôchodcov na Štefultove,
aby vzdal úctu seniorom, ktorí
prispeli k budovaniu nášho mesta.
Verejná diskusia ubytovateľov,
podnikateľov v turizme a odbornej verejnosti o aktuálne vznikajúcej Organizácii pre rozvoj
turizmu v Štiavnickom regióne.
22. 10.
Stretnutie s pracovníkmi a
klientmi v banskoštiavnickej nemocnici a dome ošetrovateľskej
starostlivosti s cieľom zvyšovania
kvality vzťahov a poskytovaných
služieb.
Na pozvanie J.E. Markusa Wuketicha, veľvyslanca Rakúskej
republiky, sa primátor mesta zúčastní na recepcii pri príležitosti
rakúskeho štátneho sviatku.
Andrea Benediktyová
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Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora
mesta v Banskej Štiavnici 27. novembra 2010
Mestská volebná komisia v
Banskej Štiavnici podľa § 23
zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre
voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Nadežda Babiaková, Mgr.
56 rokov, prednostka Mestského
úradu, Banská Štiavnica, 1. mája
7, koalícia politických strán a politických hnutí Smer - sociálna de-

mokracia, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
2. Pavel Bačík, RNDr. 48 rokov,
riaditeľ, Banská Štiavnica, MUDr.
J. Straku 1536/11, nezávislý kandidát
3. Pavol Balžanka, Mgr. 34 rokov, psychológ, Banská Štiavnica,
Samuela Mikovíniho 578/12, koalícia politických strán a politických
hnutí Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická
strana, Kresťanskodemokratické

hnutie, Sloboda a Solidarita, Most-Híd
4. Andrej Boroška 29 rokov,
referent, Mesto Banská Štiavnica,
Slovenská ľudová strana
5. Marcela Chovanová, JUDr.
57 rokov, riaditeľka Správy katastra, Banská Štiavnica, 1. mája 1,
nezávislý kandidát
6. Štefan Marko 45 rokov, podnikateľ, Banská Štiavnica, Ilijská
18, Strana demokratickej ľavice
Banská Štiavnica dňa 11. 10. 2010
predseda mestskej volebnej komisie

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov mestského
zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 27. novembra 2010
Mestská volebná komisia v
Banskej Štiavnici podľa § 18
zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre
poslanocov do Metského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici
zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod 1
1. Renáta Antalová 48 rokov,
predavačka, Banská Štiavnica, A.
Pécha 19, koalícia politických strán
a politických hnutí Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Andrej Boroška 29 rokov, referent, Mesto Banská Štiavnica, Slovenská ľudová strana
3. Pavol Brnčo, Mgr. 58 rokov,
učiteľ, Banská Štiavnica, A. G. Göllnerovej 7, nezávislý kandidát
4. Juraj Čabák, Ing. 50 rokov,
technik, Banská Štiavnica, Horná
ružová 2, koalícia politických strán
a politických hnutí Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Marián Čierny 35 rokov, živnostník, Banská Štiavnica, Vodárenská 23, koalícia politických strán
a politických hnutí Smer - sociálna
demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
6. Miriam Ďuricová 37 rokov,
asistentka, Banská Štiavnica, Zvonová 7, Sloboda a Solidarita

7. Róbert Melcer, Ing. 55 rokov,
štátny zamestnanec, Banská Štiavnica, Učiteľská 5, koalícia politických strán a politických hnutí
Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná
strana
8. Peter Mravec, Ing. arch. 47
rokov, architekt, Banská Štiavnica,
Strieborná 3, koalícia politických
strán a politických hnutí Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Dominik Kútnik, Ing. 56 rokov, učiteľ, Banská Štiavnica, Akademická 17, Komunistická strana
Slovenska
10. Vladimír Poprac 67 rokov,
dôchodca, Banská Štiavnica, A.
Pécha 7, koalícia politických strán
a politických hnutí Smer - sociálna
demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
Volebný obvod 2
1. Patrik Bók 36 rokov, živnostník, Banská Štiavnica, Križovatka 6,
Sloboda a Solidarita
2. Peter Ivaška 45 rokov, živnostník, Banská Štiavnica, Dolná 27,
koalícia politických strán a politických hnutí Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická
strana, Kresťanskodemokratické
hnutie
3. Roman Kartík 63 rokov, štátny
zamestnanec, Banská Štiavnica, Na
Zigmund šachtu 7, koalícia politických strán a politických hnutí Smer

- sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
4. Milan Klauz, PaedDr. 62 rokov, dôchodca, Banská Štiavnica, P.
O. Hviezdoslava 3, koalícia politických strán a politických hnutí Smer
- sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
5. Jaroslav Koleda 38 rokov, robotník, Banská Štiavnica, Spojná 7,
koalícia politických strán a politických hnutí Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická
strana, Kresťanskodemokratické
hnutie
6. Marta Lacková 59 rokov, dôchodkyňa, Banská Štiavnica, J. Gagarina 9, Nová demokracia
7. Dušan Lukačko, JUDr. 45
rokov, náčelník MsPO, Banská
Štiavnica, Križovatka 7, nezávislý
kandidát
8. Štefan Marko 45 rokov, podnikateľ, Banská Štiavnica, Ilijská 18,
Strana demokratickej ľavice
9. Michal Pálka, Ing. 31 rokov,
živnostník, Banská Štiavnica, Nám.
Sv. Trojice 7, koalícia politických
strán a politických hnutí Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Alena Považanová 50 rokov,
živnostník, Banská Štiavnica, Učiteľská 4, nezávislý kandidát
11. Ján Sedilek, Ing. 50 rokov,
stredoškolský učiteľ, Banská Štiavnica, Banícka 3, nezávislý kandidát
3.str.
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Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov mestského
zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 27. novembra 2010
2.str.

12. Vladimír Slezák, Bc. 34 rokov, živnostník, Banská Štiavnica,
Mládežnícka 3, koalícia politických
strán a politických hnutí Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Michal Špunta 61 rokov,
dôchodca, Banská Štiavnica, Križovatka 7, Komunistická strana
Slovenska
14. Marián Zimmermann, Ing.
51 rokov, živnostník, Banská Štiavnica, Križovatka 8, koalícia politických strán a politických hnutí
Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko, Slovenská národná strana
15. Peter Zorvan, Ing. PhD. 50
rokov, zástupca riaditeľa, Banská
Štiavnica, Športová 3, koalícia politických strán a politických hnutí
Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná
strana
Volebný obvod 3
1. Ľudmila Blašková 57 rokov,
podnikateľka, Banská Štiavnica,
Martina Benku 4, Nová demokracia
2. Adrian Breznický, Ing. 51 rokov, technicko-hospodársky pracovník, Banská Štiavnica, Križovatka 9, koalícia politických strán
a politických hnutí Smer - sociálna
demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
3. Jaroslav Gazda 55 rokov, stavebný majster, Banská Štiavnica,
L. Exnára 4, Strana demokratickej
ľavice
4. Helena Chovanová, Mgr. 37
rokov, pedagóg, Banská Štiavnica, 1. mája 3, koalícia politických
strán a politických hnutí Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Ivan Koreň, Mgr. 48 rokov,
manager, Banská Štiavnica, Budovateľská 3, Slobodné fórum
6. Jaroslava Marušková, Ing.,CSc. 53 rokov, vysokoškolský učiteľ,
Banská Štiavnica, Horná 12, nezávislý kandidát
7. Ján Mojička, Ing. 37 rokov,

živnostník, Banská Štiavnica, SNP
35, koalícia politických strán a politických hnutí Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
8. Ján Novák,PhDr.RNDr.CSc.
67 rokov, predseda MO Matice slovenskej, Banská Štiavnica, 1. mája
10, nezávislý kandidát
9. Ján Novotný 75 rokov, dôchodca, Banská Štiavnica, Martina
Benku 3, Komunistická strana Slovenska
10. Katarína Šebíková, Ing. 30
rokov, živnostník, Banská Štiavnica, Karola Šmidkeho 14, koalícia
politických strán a politických hnutí Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
Volebný obvod 4
1. Pavel Bačík, RNDr. 48 rokov,
riaditeľ, Banská Štiavnica, MUDr. J.
Straku 11, nezávislý kandidát
2. Ľubomír Barák 44 rokov, živnostník, Banská Štiavnica, Slovanská 20, nezávislý kandidát
3. Ivan Beňo 58 rokov, dôchodca, Banská Štiavnica, Učiteľská 8,
koalícia politických strán a politických hnutí Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko, Slovenská
národná strana
4. Jaroslav Dudík, Ing. 52 rokov,
lesný inžinier, Banská Štiavnica,
Energetikov 2, koalícia politických
strán a politických hnutí
Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná
strana
5. Peter Ernek 40 rokov, konateľ
s. r. o., Banská Štiavnica, Križovatka 6, nezávislý kandidát
6. Peter Havalda 49 rokov, živnostník, Banská Štiavnica, MUDr.
J. Straku 4, nezávislý kandidát
7. Miloš Janovský, Ing. 41 rokov,
štátny zamestnanec, Banská Štiavnica, Energetikov 7, koalícia politických strán a politických hnutí
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
8. Zuzana Juchová, Mgr. 43
rokov, zdravotná sestra, Banská
Štiavnica, Križovatka 6, koalícia
politických strán a politických hnu-

tí Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
9. Miloš Káčer 42 rokov, stolár,
Banská Štiavnica, Ovocná 2, nezávislý kandidát
10. Jozef Karabelly, Ing. 52 rokov, živnostník, Banská Štiavnica,
Kammerhofská 20, koalícia politických strán a politických hnutí
Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná
strana
11. Ingrid Kosmeľová, Mgr. 40
rokov, učiteľka, Banská Štiavnica,
Energetikov 8, koalícia politických
strán a politických hnutí Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko,
Slovenská národná strana
12. Helena Koťová 50 rokov, poštová úradníčka, Banská Štiavnica,
Kolpašská 6, koalícia politických
strán a politických hnutí Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Nadežda Kvaková, RNDr. 53
rokov, učiteľka, Banská Štiavnica,
L. Svobodu 15, koalícia politických
strán a politických hnutí Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko,
Slovenská národná strana
14. Pavol Michal, Mgr. 34 rokov,
pedagóg, Banská Štiavnica, Nám.
Sv. Trojice 15, koalícia politických
strán a politických hnutí Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Ondrej Michna, Ing. 54 rokov, strojný inžinier, Banská Štiavnica, L. Svobodu 14, koalícia politických strán a politických hnutí
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
16. Karol Palášthy, Mgr. 36 rokov, pedagóg, Banská Štiavnica,
MUDr. J. Straku 15, koalícia politických strán a politických hnutí
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
17. Erik Petrikovič, Ing. 57 rokov, odborný pracovník, Banská
Štiavnica, L. Svobodu 21, nezávislý
kandidát
18. Patrik Prefektuš 33 rokov,

nepedagogický zamestnanec v
školskom internáte, Banská Štiavnica, L. Svobodu 10, Sloboda a Solidarita
19. Gejza Volf, JUDr. 53 rokov,
štátny zamestnanec, Banská Štiavnica, MUDr. J. Straku 9, koalícia
politických strán a politických
hnutí Smer - sociálna demokracia,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
Volebný obvod 5
1. Miriam Blaškovičová, Ing. 44
rokov, ekonómka, Banská Štiavnica, Obrancov mieru 95/A, koalícia
politických strán a politických hnutí Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Silvester Burian 33 rokov, živnostník, Banská Štiavnica, Š. Moyzesa 17, nezávislý kandidát
3. Stanislav Ďurkan, MVDr. 46
rokov, veterinárny lekár, Banská
Štiavnica, Bratská 1, koalícia politických strán a politických hnutí
Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná
strana
4. Milan Kašík, Ing. 54 rokov,
živnostník, Banská Štiavnica, Cintorínska 3, koalícia politických
strán a politických hnutí Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko,
Slovenská národná strana
5. Slavomír Palovič, Ing. 38 rokov, elektrotechnický inžinier, Banská Štiavnica, 29. augusta 99/12A,
koalícia politických strán a politicklých hnutí, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické
hnutie
6. Ľubomír Povinský 41 rokov,
podnikateľ, Banská Štiavnica, J.
Škultétyho 4, nezávislý kandidát
Banská Štiavnica dňa 11. 10. 2010
predseda mestskej volebnej komisie
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Nemocnica - ako ďalej...
1.str. 4. „Neviem. Fungovanie
malých nemocníc pri nedostatku
finančných prostriedkov
t.č. záleží od dobrých kontaktov
medzi prevádzkovateľom a poisťovňami, kde neplatí žiadne pravidlo.“

Ing. Štefan Šulek, riaditeľ ÚPSVaR,
bývalý riaditeľ Nemocnice v BŠ
1. „Dôležitosť nemocnice v Banskej Štiavnici je nespochybniteľná
a je daná najmä geografickou polohou Banskej Štiavnice a jej spádového územia. Najväčšie riziko
dopravnej dostupnosti je najmä v
zimných mesiacoch a táto limituje
aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom rýchlej
zdravotníckej alebo rýchlej lekárskej pomoci. Bez existencie nemocnice v našom území, sa podľa
môjho názoru, zásadne zvyšuje riziko zhoršenia dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj
vrátane fatálnych následkov. Zbytočná strata čo len jedného života
je neodpustiteľná.“
2. „Uvedené názory považujem
za krátkozraké a podľa môjho názoru boli povedané len preto, že
pred vynesením takýchto súdov
neboli dostupné všetky podstatné
informácie, neanalyzovali sa všetky
argumenty za a proti a vynášali sa
predčasné súdy. Netreba však nikoho za to odsudzovať, lebo je dôležité počúvať všetky názory a na základe nich sa rozhodovať správne.“
3. „Ja osobne v perspektívu štiavnickej nemocnice stále verím, aj
keď viem, že nebola – nie je – a nikdy ani nebude jej situácia jednoduchá. Po zmene prevádzkovateľa
sa v nej zatiaľ neuskutočnili žiadne
zásadné zmeny a najmä nie také,
ktoré by pozitívne pocítili obyvatelia mesta a okresu. Skôr sa im znížil rozsah poskytovanej zdravotnej
starostlivosti. Spôsob fungovania
nemocnice a akciovej spoločnosti,
ktorá spravuje jej majetok v hodnote niekoľkých desiatok miliónov,
je taký netransparentný, ako bol
samotný výber prevádzkovateľa.
Tohto sme nazvali strategický investor, mne osobne však chýba,
stratégia a aj investície, ďalej mi
chýba či absentuje väčšie personálne prepojenie medzi „matkou
a dcérou“. Za daných okolností za
pozitívne považujem to, že tu nemocnica ešte je !“
4. „Otázka fungovania nemocni-

ce, pokiaľ, by nedošlo k zmene jej
prevádzkovateľa, je veľmi hypotetická a neexistuje na ňu jednoznačné stanovisko. Je veľké množstvo
vonkajších faktorov, ktoré toto
ovplyvňujú a ktoré nemožno ignorovať. Zásadným je prístup poisťovní k samotnej existencii malých
nemocníc a rozsah nimi uzatvorených zmlúv. Neviem povedať, či by
objem bol väčší alebo menší, keby
sme vyjednávali sami, alebo keď za
nemocnicu zmluvy dohadoval budúci partner ? Vstup strategického
partnera, či investora do nemocnice (ak sa na jej chode nechcelo
finančne podieľať mesto a možno
aj obce) bol pravdepodobne nevyhnutný. Otázkou je, kto by bol náš
partner, ak by sme robili jeho verejný, otvorený a transparentný výber.
V tej dobe mali o nemocnice záujem aj J&T, PENTA, Unifarma a iní
prevádzkovatelia. Podľa vtedajších
vyjadrení vedenia mesta troj a päťpísmenkoví neboli prijateľní. Teda
sme tender urobili tak, že takmer
nikto o ňom nevedel. Odpoveď
na otázku, čo by bolo, keby sme to
robili inak, neviem. Rozsah služieb
poskytovaných našou nemocnicou
je tiež veľmi ťažko predvídateľný a
rozhodne by bol iný, keby bol iný
prevádzkovateľ a pravdepodobne
by našu nemocnicu neminula užšia špecializácia na nedostatkové
zdravotnícke služby, ktoré sú úzko
previazané na existenciu odborných kapacít (a tu najmä ľudských)
jednotlivých potenciálnych partnerov. A takto by sa dalo pokračovať
ešte veľmi dlho. Na poslednú otázku teda neexistuje jednoznačná odpoveď. Jedno je však isté, mestská
samospráva ale aj my všetci musíme urobiť všetko pre to aby sme
tu nemocnicu mali a táto aby poskytovala zdravotnú starostlivosť
v takom rozsahu, ako je finančne
únosné a v takej kvalite aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo
ohrozeniu života jej pacientov.“
MUDr. Ivan Vojtáš, námestník LDÚ
1. „Zachovanie nemocnice je
veľmi dôležité z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre
jednotlivých pacientov. Na základe
určitých vyšetrení, ktoré sa tu zrealizujú, ďalej potom my distribuujeme pacienta na ďalšie vyšetrenie,
príp. tieto problémy vieme vyriešiť
v regióne.“

2. „Myslím, si že je to ich osobný
názor, ktorý rešpektujem. Každý
má právo povedať svoj názor na
základe ním získaných informácií, ktoré spracoval a zanalyzoval.
Možno niektorí poslanci majú inú
predstavu o fungovaní zdravotníctva. V terajšej dobe by zrušenie
nemocnice veľmi skomplikovalo
dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Banskej Štiavnice
a celého regiónu.“
3. „Myslím si, že nemocnica
Banská Štiavnica ako nemocnica
má určitú perspektívu. Otázne je,
čo berieme za perspektívu z hľadiska sortimentu, alebo rozvoja
služieb, ktoré v nemocnici sú. Negatívne vnímam zatvorenie Chirurgického oddelenia, v dôsledku
ktorého akútnych pacientov v piatok, sobotu a nedeľu rieši Regionálna nemocnica Žiar nad Hronom,
čo komplikuje dostupnosť chirurgickej zdravotnej starostlivosti
obyvateľov regiónu. Pozitívne je, že
sa zachoval aspoň tento sortiment
služieb, ktoré sú k dispozícii a že sa
rozšírili služby o odd. ODCH (odd.
dlhodobo chorých) a DOS (denný
ošetrovací stacionár). Sú to služby,
ktoré majú v súčasnom období určitú prioritu, pretože je veľa starých
ľudí a táto skupina potrebuje nielen
liečbu, ale aj určitý systém sociálno-zdravotného ošetrovania.“
4. „V tom období, keď sa menil
systém a prevádzkovateľ, iná cesta
nebola. Vzhľadom na objektívne
podmienky, ktoré boli, či už politické alebo ekonomické, lepšie
obdobie sa v tom období nenašlo.
Pokiaľ by sme zostali pod regionálnou nemocnicou v tých istých ekonomických podmienkach, ktoré
boli posledné mesiace, tak by sme
nemali v novembri 2008 na výplaty. Nemocnica ako ekonomický
celok by skolabovala a nepredpokladám, že by bolo mesto alebo región schopné dotovať nemocnicu
sumou cca 30 000 € (800 tis. – 1
mil. Sk) mesačne, čo by predstavovalo pri ročnej prevádzke nemocnice stratu cca 400 000 € (10 – 12
mil. Sk).“
Renáta Sásiková, vrchná sestra
OAIM
1. Veľmi dôležité
2. Myslím si, že neprináleží im
reprezentovať naše mesto a názory
občanov, ktorí chcú, aby nemocni-

ca ostala
3. Perspektívu má, pokiaľ sa doplní personálne obsadenie.
- pozitívne vnímam to, že táto
nemocnica stále funguje, je zásluhou ľudí, ktorí tu pracujú a nevzdávajú to
- negatívne vnímam zavretie
Chirurgického odd., nedostupnosť
chirurgických služieb
4. V menšom rozsahu nie, vo
väčšom áno, pokiaľ sa doplní personálne obsadenie
Mgr. Zuzana Juchová, námestníčka pre ošetrovateľstvo
1. Vzhľadom na geograficky
rozmanitý terén, vzdialenosti jednotlivých obývateľných plôch od
centra mesta, nehovoriac o vzdialenosti od iných miest – potenciálnych poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, zhoršenú dostupnosť
najmä počas zimného obdobia, je
zachovanie nemocnice nevyhnutné minimálne v súčasnej podobe
poskytovaných základných zdravotníckych služieb.
2. Každý má nárok na svoj názor.
Osobne sa s takým názorom nestotožňujem.
3. Súčasná situácia v štiavnickej
nemocnici je stabilizovaná. Zmeny,
ktoré boli uskutočnené, boli nevyhnuté v súvislosti so znížením nepriaznivého ekonomického stavu
v nemocnici. Z dôvodu väčšieho
množstva zmien nie je možné sa
im venovať individuálne. V konečnom dôsledku ich vnímam pozitívne. V prípade záujmu o konkrétnu
zmenu, radi odpovieme na vaše
otázky.
4. Pri zmene prevádzkovateľa je
určité riziko narušenia vybudovaného postavenia nemocnice, či už
vo vzťahu k poisťovniam ako aj k
súčasným poskytovaným službám,
ale jednoznačne nie je možné do
budúcnosti vstup iného poskytovateľa vylúčiť.
MUDr. Marian Špila, primár gyn.-pôr. odd.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Banskej Štiavnica má stabilizovaný personál, dobré meno a
dá sa povedať, že i celoslovenskú
pôsobnosť. Bolo by veľkou chybou,
keby „mesto“ neuváženým rozhodnutím o toto oddelenie prišlo.
Za rozhovory poďakoval
Michal Kríž
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Certiﬁkácia nemocnice

Zopár viet k nemocnici...

Ale poďme postupne:
Čo sme v nemocnici Banská Štiavnica našli?
Stratu 1 milión slovenských korún mesačne.
Sekeru voči mestu vo výške 3
milióny, ktorú zanechal po sebe
Ing. Šulek.
Kotolňu v katastrofálnom stave.
Chirurgické oddelenie už v tom
čase nebolo funkčné, hlavne po
odchodoch viacerých kľúčových
lekárov v predchádzajúcom období.
LSPP ( lekárska pohotovosť )
pred absolútnym rozpadom, nebolo možné zabezpečiť služby.
Neustály výpadok viacerých položiek nevyhnutných na základný
chod nemocnice z dôvodu vysokých dlhov.
Mohol by som pokračovať
podstatne dlhšie, ale nechcem sa
dotknúť dnes už mojich kolegov
hlavne pre fakt, že dnes táto nemocnica FUNGUJE a ja si väčšinu
z nich vážim.
A to, že dnes nemocnica funguje, je zásluha tých ľudí, ktorí túto
zmenu umožnili a zrealizovali. A
väčšina z nich sú Štiavničania.
Čo by sa stalo, keby sme do nemocnice nevstúpili?
Lôžkové oddelenia by URČITE
zanikli. Ostali by niektoré ambulancie, laboratórium, možno RDG
oddelenie. Zbytok by nebol.
Tie ambulancie, ktoré sú ziskové

Riaditeľ nemocnice Ing. Rastislav Kubáň tretí zľava
by sa sprivatizovali, pričom stratové by zanikli.
Nezmysly typu, že do Banskej
Štiavnice malo záujem vstúpiť J&T,
PENTA, Unifarma a iní prevádzkovatelia, nemôže tvrdiť človek,
ktorý má v zdravotníctve prehľad.
Na margo J&T: zo zdravotníctva
sú už preč. PENTA: Ani ich nenapadlo vstupovať do Banskej Štiavnice. Unipharma dnes prevádzkuje
3 nemocnice a podľa mojich infomácií jej začínajú byť minimálne 2
skôr na príťaž (v nemocnici Handlová ostalo už iba 3 lôžkové oddelenia).
Čo sme doteraz zrealizovali?
Investíciami do informačného
systému, techniky, priestorov vo
výške 175.000 EUR (cca 5.250.000
SKK) za 2 roky, ale hlavne aplikáciou našich skúseností, nákupných
cien a aktívnou spoluprácou s nemocnicou Žiar nad Hronom vo
výške sme stabilizovali nemocnicu
do súčasného stavu, kedy má nemocnica vyrovnané hospodárenie.
Je nevyhnutné pochopiť, že vyrovnané hospodárenie je základ na
to, aby nemocnica mohla fungovať
ďalej, aby ľudia dostávali načas
mzdu, aby sa za nich aj platili odvody a aby mal kto pacientov liečiť.
A za čo nakúpiť lieky a všetky ostatné nevyhnutné veci.
Je dôležité poznamenať, že sme
nikomu nesiahli na mzdu. Naopak, po dvoch rokoch fungovania
vidíme možnosť zvýšenia miezd.
Nezrušili sme ani jedno oddelenie, ani jednu ambulanciu! Dokonca znášame stratu za prevádzkovanie LSPP, čo vôbec nie je v

Foto: ilustračné

Ako poslednému sme dali
možnosť vyjadriť sa k téme
štiavnického zdravotníctva súčasnému riaditeľovi nemocnice Ing. Rastislavovi Kubáňovi,
pričom sme mu položili aj kritické otázky, ktoré sa objavili v
ankete na strane 4. Prinášame
jeho vyjadrenie.
Vždy keď prídem do nemocnice v Banskej Štiavnici mám radosť
z toho, že sa nám podarilo udržať
túto nemocnicu na takejto vysokej
úrovni v porovnaní s ostatnými
malými a mestskými nemocnicami. Tie ostatné sú vo väčšine prípadov v absolútnom kolapse, alebo
sú už dávno zavreté. Mám radosť z
toho, že ľudí, ktorí tejto nemocnici
fandia je podstatne viac ako tých,
ktorí sú v opačnom tábore.
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našej kompetencii.
Naopak, zriadili sa dve nové
oddelenia: oddelenie dlhodobo
chorých a dom ošetrovatelskej starostlivosti, ktorý vyžívajú klienti z
celého kraja!
Prečo sa niekomu nepáči, že sme
nemocnicu stabilizovali a odliečili
sme podstatne viac pacientov, ako
kedykoľvek predtým?
Prečo to nešlo predtým a prečo to
ide nám?
A ešte k počtu personálu: Spĺňame legislatívne normy lekárov
na KAŽDOM oddelení v tejto
nemocnici. A sme jedna z mála
nemocníc, čo môže niečo takéto
tvrdiť. Pokiaľ by sme ich nespĺňali,
oddelenia by boli zatvorené!
Osobitne som hrdý na mojich
kolegov z Banskej Štiavnice za to,
že sme v týchto dňoch získali certifikát manažérstva kvality EN ISO
9001, čo sa určite pozitívne odzrkadlí v našej nemocnici.
A ako ďalej?
Naša organizácia sa venuje iba
dlhodobým projektom a nemocnica Banská Štiavnica medzi ne
patrí.
A ešte jedna výzva pre tých, čo
vťahujú nemocnicu a nás do svojho volebného boja: Sadnem si s
kýmkoľvek za stôl v regionálnej
TV, pokiaľ majú o to záujem. Pokiaľ záujem nemajú, žiadam ich,
aby moje meno, našu organizáciu
a nemocnicu zo svojej rétoriky vypustili.

V dňoch 6.-7.10.2010 bol certifikačným orgánom ELBACERT,
akciová spoločnosť vykonaný I. dozorný audit systému manažérstva
kvality, cieľom ktorého bolo najmä
preverenie funkčnosti a udržiavania certifikovaného systému organizácie Nemocnice a polikliniky,
n.o. - Všeobecná nemocnica ZH.
Súčasne bolo cieľom aj preverenie
plnenia požiadaviek certifikačnej
normy v rámci novej lokality – prevádzky BŠ, ktorá v dobe konania
úvodného certifikačného auditu
v roku 2009 nebola zahrnutá do
certifikovaného rozsahu. Na základe úspešného absolvovania tohto auditu certifikačný orgán vydal
dňa 8.10.2010 nový certifikát v
zmysle požiadaviek normy EN ISO
9001:2008 pre certifikované miesta
organizácie Nemocnice a polikliniky, n.o. - Všeobecná nemocnica ZH, Sládkovičova 11, Žiar nad
Hronom aj Všeobecná nemocnica
ZH - prevádzka BŠ, Bratská 17, BŠ
na dobu platnosti pôvodného cerred
tifikátu.

Poďakovanie
Vážený pán primátor, dňa 10.
septembra 2010 som sa zúčastnil
Salamandrových dní 2010, ktoré
boli spojené s otvorením Dní európskeho kultúrneho dedičstva na
Slovensku. Vaše Mestské slávnosti
sú nielen oslavou baníkov, geológov a naftárov, ale zároveň oslavou bohatej štiavnickej histórie a
tradícií. Pripomínajú zašlú slávu
najkrajšieho baníckeho mesta na
Slovensku, ktoré je zapísané na
zozname svetového prírodného a
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Bolo mi nesmiernym potešením a cťou byť hosťom Salamandrových slávností. Odniesol som
si neopakovateľné zážitky, spoznal
ľudí, ktorí celý svoj život zasvätili
baníctvu, hutníctvu, či geológii,
ako aj ľudí, ktorí venujú svoj čas a
nadšenie nielen tradíciám a kultúre, ale najmä „svojmu mestu“.
Prijmite, prosím, moje osobné
poďakovanie za Vaše pozvanie a
srdečné privítanie. Poďakovanie
odovzdajte aj Vášmu realizačnému
tímu za skvelú organizáciu podujatia. B. Štiavnica a jej obyvatelia si
získali moje srdce a budem sa tešiť
na ďalšiu príležitosť sa do tohto
očarujúceho mesta vrátiť. S úctou
a vďakou

Ing. Rastislav Kubáň, riaditeľ Nemocnice

M. Chren, Štátny tajomník minister-

a polikliniky n.o., Žiar nad Hronom

stva hospodárstva a výstavby SR
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SÚŤAŽ ,,Vychutnaj si STEIGER a
VYHRAJ“ pozná svojich výhercov
Pivo na celý rok, čiže každému
po 365 fľaškových pív, distribuuje
v týchto dňoch pre desať šťastných
výhercov pivovar STEIGER, a.s.,
Vyhne. Okrem toho ďalších 310
výhercov dostalo priamu finančnú výhru 33€, 66€, alebo až 99€ a
niekoľko tisíc získalo biele tričko
s logom súťaže. Všetci účastníci
súťaže splnili podmienku, že našli
a zaslali korunkové uzávery z piva
so slovným spojením "ČISTO PRÍRODNÉ zlato". Informoval o tom
vedúci marketingu STEIGRA Emil
Mihálik.
,,Samotná súťaž prebiehala od
15.6 do 31.8.2010 a celkovo sme
do nej venovali ceny za 16 000 eur.
Potešil nás značný záujem verejnosti. Pivári si dali tú námahu a
posielali po tri korunkové uzávery,
z ktorých zostavovali slogan Čisto
prírodné zlato. Tento slogan nadväzuje na náš posledný rebranding
postavený na legende o dvoch jašteričkách, ktoré pomohli nájsť zlatú a striebornú rudnú žilu Spitaler
v Banskej Štiavnici. Hoci zlato a
striebro sa už zo zeme vyťažilo, legenda o zlatom poklade pokračuje
v zlatistom pive STEIGER z Vyhní“,
konštatoval E.Mihálik.
Dodal, že práve výherné 12° pivo
sa plní až po 60 dňovom odležaní
– dozrievaní. Zlatá farba plechovky
i názov STEIGER GOLD evokujú
firemný slogan: ,,STEIGER čisto
prírodné zlato“. Pivovar STEIGER
je najstarší na Slovensku, s tradíciou nepretržitého varenia od roku
1473. Má tradičné väzby na Banskú Štiavnicu, ktorá mnoho rokov
pivovar vo Vyhniach vlastnila. Aj
názov STEIGER je spätý s banskoštiavnickým baníctvom, keďže
znamená banský majster, predák.
Spojenie s baníckou a pivovarníckou tradíciou vyjadruje aj latinský
nápis DA DEUS FORTUNAE
(DAJ BOH ŠŤASTIA) na pečati
pivovaru.
Pivo sa v STEIGRI varí klasickým postupom otvoreného a dlhodobého kvasenia. Dvojstupňové
kvasenie v spilkách a ležiackych
tankoch, s dlhodobým ležaním,
dáva pivu jedinečnú, vyvážene
horkastú chuť. STEIGER je čisto prírodný produkt, uvarený z
pramenitej vody zo Štiavnických
vrchov, kvalitného moravského
jačmenného pivovarníckeho sladu
a najlepšieho chmeľu zo žateckej
oblasti.

Návšteva kráľovského páru

Ing. Štefan Kuča

Spracovala: Beata Nemcová

Trocha histórie:
Prví Nóri boli lovcami, ktorí sa
usádzali v malých skupinkách. Ich
existencia je dokázaná objavenými
pracovnými a loveckými nástrojmi
z archeologických vykopávok. Lovili vysokú zver, medvede, soby i ryby.
Preorientovanie sa na poľnohospodárstvo začalo v krajine cca pred
5000 rokmi na území Oslo Fjord,
čo dokazujú aj archeologické vykopávky z doby bronzovej. Začiatok
obdobia Vikingov je datované do
roku 793. Niektoré zdroje hovoria
o Vikingoch ako o krvilačných hordách, avšak iné ako o mierumilovných obchodníkoch. Pravda bude
zrejme niekde uprostred. Usadili
sa na ostrovoch Orkney, Shetlandoch a Isle of Men. V podstate sa
ich domovom stala časť Škotska i
Írska, mesto Dublin založili v roku
840 a bolo pod nadvládou Nórov až
do 1171. V neobývaných častiach
okolitých krajín vybudovali prosperujúce komunity, čo znamená, že
súčasný Island je vlastne priamym
potomkom vikingskej kolonizácie.
Vikingovia sa stali slávnymi kvôli svojim ľahko manévrovateľným
lodiam, zručnej navigácii na otvorenom mori. Títo muži sa niekoľkokrát preplavili do Ameriky a späť, čo
dalo základ legende o Lef Erikssonovi a jeho novoobjavenej krajine.
O mnoho rokov neskôr politická i
ekonomická kríza vyústila do spojenia s Dánskom, neskôr so Švédskom. V roku 1940 nemecké vojská
zaútočili na Nórsko, ktoré bolo po
dvoch mesiacoch urputných bojov
porazené. Oslobodené bolo v 1945
Spojeneckými armádami.
Známe osobnosti Nórska:
Roald Amundsen a Fridtjof Nansen – dvaja slávni polárni bádatelia
– 14.12.1911 vztýčili nórsku vlajku
na Severnom Póle.
Thor Heyerdahl – bol nórsky
moreplavec a dobrodruh, ktorý zároveň patril medzi najznámejšich

Foto: ilustračné

Nórsko je konštitučná monarcha v severnej Európe s počtom
obyvateľov 4,8 milióna. Hlavou
štátu je kráľ Harald V. Nórsky.
Premiérom krajiny je Jens Stoltenberg. Nórsko sa rozprestiera
na rozlohe 385 199 km2. Hlavným mestom je Oslo, prevažuje
evanjelické vierovyznanie
obyvateľstva. V Nórsku platíte
eórskymi korunami (NOK).

Nórsky kráľovský pár Harald V. a Sonja navštívia naše mesto
experimentálnych archeológov a
antropológov. Zasvätil svoj život
experimentom poukazujúcim na
možnosti predkolumbovských cestovateľov prekonávať svetové oceány
pomocou morských prúdov. Medzi
jeho najslávnejší čin patrí expedícia
Kon-Tiki z roku 1947, keď na replike inkskej plte z balzového dreva
bez väčších problémov prekonal
vzdialenosť z Južnej Ameriky (prístav Callao - Peru) do Polynézie, na
ostrov Raroira. Päťčlenná posádka
po 101 dňoch preplávala 6 880 km.
Cesty na balzových pltiach boli v
20. storočí zhruba trinásťkrát opakované, okrem iného dvakrát aj
českým moreplavcom Eduardom
Ingrišom. Najdlhšiu plavbu na plti
však vykonal v roku 1973 Vitale
Balsar s flotilou troch pltí, keď na
nich preplával celkovú vzdialenosť
42 555 km.
Henrik Johan Ibsen - nórsky dramatik, spisovateľ a maliar.
Napriek tomu, že Ibsen prežil
značnú časť svojho života v exile, je
považovaný za najväčšieho nórskeho autora všetkých čias. Taktiež sa
zaraďuje medzi najvýznamnejších
a najhranejších dramatikov sveta.
Pričom je považovaný za zakladateľa realistickej drámy.
Edvard Munch - nórsky expresionistický maliar. Jeho intenzívne,
evokatívne spracovanie úzkosti
silne ovplyvnilo nemecký expresionizmus dvadsiateho storočia.
Hospodárstvo:
Nórske kráľovstvo je rozvinutým
priemyselno-poľnohospodárskym
štátom. Významná je aj ťažba nerastných surovín, najmä ropy a
zemného plynu na plošinách v šelfoch Severného mora. Je jedeným
z najzalestnatejších štátov Európy,

významný podiel má aj ťažba dreva
(okolo 10 miliónov m3 ročne), na čo
nadväzuje drevársky a papierenský
priemysel. Nezanedbateľným prvkom je aj rybolov a spracovanie rýb
(z najvýznamnejších centier napr.
Bergen, Stavanger alebo Trondheim) s ročným úlovkom cca 300 tis.
ton. Z ostatných priemyselných
odvetví majú významný podiel aj
hutnícky, chemický, potravinársky
a textilný priemysel. V Nórsku sa
99,6 % elektrickej energie vyrába vo
vodných elektrárňach, ktoré majú
ideálne podmienky kvôli rýchlotečúcim a strmým riekam. Keďže má
Nórsko len veľmi malý podiel ornej
pôdy (2,9 %), poľnohospodárska
výroba sa zameriava predovšetkým
na chov, najmä oviec, hovädzieho
dobytka, kožušinovej zveri (líšky,
norky a pod.) a na severe aj tradičný chov sobov. Zahraničný obchod
Nórskeho kráľovstva je trvale aktívny a zameriava sa najmä na vývoz
ropy a ropných produktov, zemného plynu (podmorskými ropovodmi do Veľkej Británie, Nemecka,
Švédska a pod.), rýb a výrobkov z
rýb a papiera. Hlavným dovozným
artiklom sú stroje, dopravné prostriedky, elektrotechnické výrobky a
samozrejme rôzne potraviny.
Kulinárske špeciality:
Nórsko je známe svojimi surovými špecialitami z rýb – údený losos
a pstruh. Pochutnáte si však aj na
treske či krevetách podávaných s
dobre vychladeným pivom. Okrem
toho sú známe aj jedlá z diviny –
sob, jeleň – na smotanovej omáčke,
k tomu pohár červeného vina. Skutočnou delikatesou je kozí hnedý
syr.
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Oznamy
Oznam
V Banskej Štiavnici sa zakladá
od 1.11.2010 Mestská volejbalová
liga. Žiadame družstvá, ktoré majú
záujem súťažiť, aby sa prihlásili na
tel.č.: 0911 772 771 (Ernek Peter).
Pozvánka
Stredná odborná škola obchodu
a služieb vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž na prenájom priestorov a pozemkov. Bližšie informácie
na webovej stránke: www.zssosbs.
sk
Do pozornosti fotografom
Až do 22. 10. 2010 sa môžete
prihlásiť do celoslovenskej súťaže
so zahraničnou účasťou Najkrajšia dovolenková fotografia 2010,
ktorú každoročne vyhlasuje BBSK
- Pohronské osvetové stredisko
Žiar nad Hronom - Pracovisko
B. Štiavnica, Múzeum vo Svätom
Antone a Mesto Banská Štiavnica.
Kategórie súťaže:1. Mestá UNESCO vo fotografii, 2. Príroda a krajina, 3. Múzeá, oživená minulosť,
4. Dovolenka dýcha človečinou, 5.
Môj najkrajší prázdninový zážitok
(pre deti a mládež do 16 rokov), 6.
Podoby vody, 7. Čiernobiela fotografia. Pri niektorých kategóriách
vás môžu inšpirovať práve Salamandrové dni. Bližšie informácie a
propozície o súťaži na: POS, Kam-

mehofská 2, B. Štiavnica, č.t.: 045
/ 692 13 87, mobil: 0915 819 989,
mail: petrova@osvetaziar.sk
TJ - Sitno - Rekreačný aerobik
Vás pozýva na cvičenie každý
utorok a štvrtok, v telocvični ZŠ J.
Kollára – Drieňová, od 1830 – 20
00 hod. Zacvičte si s Ing. Martinou
Olhovou, získajte dobrú kondíciu, načerpajte pozitívnu energiu,
vyformujte si postavu, a to všetko
pri dobrej hudbe, s využitím najnovších foriem aerobiku pre každého, bez ohľadu na vek, kto má
rád pohyb v kolektíve. Info na tel.č.: 0905 236 815
Verejná diskusia
Mesto Banská Štiavnica a Združenie turizmu Banská Štiavnica Vás
srdečne pozývajú na verejnú diskusiu ubytovateľov, podnikateľov v turizme a odbornej verejnosti o práve
vznikajúcej organizácii pre rozvoj
turizmu v Štiavnickom regióne.
Neformálne spoločné stretnutie
bude vo štvrtok 21.10.2010 o 16,00
hod. na Kammerhofskej 1 (bývalý
KAS). Potvrďte nám, prosím, svoju účasť e-mailom na adresu: igor.
kuhn@gmail.com, alebo pošlite
SMS s vaším menom a názvom
vášho zariadenia na 0918/ 638 675.
Účasť každého z vás je dôležitá pre
rozvoj turizmu v regióne. Tešíme
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Mesto Banská Štiavnica
a Spolok Banskej Štiavnice
sa na Vás
Mgr. Pavol Balžanka v.r., primátor mesta

Vernisáž výstavy
Medzinárodná
spoločnosť
EMED Slovakia pôsobiaca v našom
meste má ambíciu spojiť a rozvinúť vzťahy medzi tromi svetovými
banskými mestami. V spolupráci
s mestom Banská Štiavnica pripravila výstavu umelcov z Broken
Hill (Austrália), Minas de Riotinto
(Španielsko) a Banskej Štiavnice.
25. októbra sa otvorením výstavy
za účasti primátorov Mgr.Pavla
Balžanku, Wincena Cuya z Broken
Hill a Nurie Hernandéz z Minas
de Riotinto oficiálne odštartuje
kultúrna spolupráca medzi týmito
významnými banskými mestami.

D ň a
14.10.2010
uplynulo
15
rokov
od tragickej
smrti našej drahej
dcéry Ivky Beňovej. S láskou
a úctou spomínajú rodičia,
brat s rodinou, sestra, starká
a najbližšia rodina. Tí, ktorí
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Vás srdečne pozývajú na slávnostné odovzdanie zreštaurovanej
vstupnej brány cintorína Frauenberg do užívania verejnosti.
Podujatie sa uskutoční 15. októbra 2010 o 14:00 pri vstupe do
cintorína Frauenberg.
Na stretnutie sa tešia,
Mgr. Pavol Balžanka,
primátor Mesta B. Štiavnica
Ing. Juraj Čabák,
zástupca primátora Mesta
Banská Štiavnica
Ing. arch. Pavel Fabian,
predseda rady združenia Spolok Banskej Štiavnice
Ing. arch. Katarína Vošková,
zástupkyňa rady združenia
Spolok Banskej Štiavnice´91 a
koordinátorka projektu

Pozvánka
Akademici v Banskej Štiavnici
Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Bansko-štiavnicko-hodrušským baníckym spolkom si Vás,
Vašich kolegov a Vašich študentov dovoľujú pozvať na podujatie
„Akademici v Banskej Štiavnici V“,
ktoré sa uskutoční v
sobotu 16. októbra 2010 s nasledovným programom:
9,00 – 13,00 - vedomostná súťaž
pre študentov – Starý zámok
14,00 – 15,30 – prehliadka talentov z radov akademikov- lapidárium Starého zámku
15,30 – 17,00 – vernisáž výstavy
„Budovy Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici“
v knižnici Starého zámku
17,30 – Slávnostné otvorenie Salamandrového pochodu
- Banícka hymna „Zdar Boh
hore“
- Príhovor primátora mesta
- Kladenie vencov predstaviteľmi
nástupníckych univerzít a fakúlt
- Banícky spevokol
18,00 – zoradenie a sprievod od
historickej radnice k areálu pôvodných budov Baníckej a lesníckej
akadémie
- Študenti s baníckymi kahancami
- Banícke symboly
- Bansko-štiavnický-hodrušský
banícky spolok
- Hostia a iní pozvaní
- Nástupnícke univerzity a fakulty
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KALEIDOSKOP

Uponáhľaný autobus
7. októbra som pod Kalváriou
čakala na autobus smerom do
mesta s odchodom 15,36. Krátko
pred ním ide aj autobus do Žiaru.
Na zastávke okrem mňa stálo zo
šesť školákov. Napriek cestovnému poriadku ako prvý sa objavil
ten do mesta. Okolo zastávky iba
preletel, vôbec nezastal. Pýtam
sa pána vodiča, ktorý mal službu na uvedenej trase, kam sa tak
ponáhľal a či nie je jeho povinnosťou zastať na každej zastávke,
kde stoja ľudia? Usúdila som, že
sa asi treba postaviť na cestu so
zdvihnutou rukou a signalizovať,
že chcem nastúpiť.
NB

Živoťáci v akcii
V rámci Kurzu ochrany človeka a zdravia Živoťáci zo SPŠ
Samuela Mikovíniho v Banskej
Štiavnici pri terénnych cvičeniach zrealizovali aj čistenie
prírodného prostredia v okolí
Belianskeho jazera.Poctivo im
pomáhali aj spolužiaci z propagačného výtvarníctva, geodeti,
biotechnológovia, ktorí jednoznačne nazbierali najväčšie
vrece, za čo si zaslúžili sladkú
odmenu. Žeby tieto odpady tam
zanechali po lete zábudliví turisti.......???.Tešíme sa , že po našom
„úlovku“ ostane aspoň niekoľko
metrov štvorcových v poriadku aspoň do jari.
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Štiavničania, vďaka!
Slovenská banská komora so
sídlom v Banskej Štiavnici a
Zväz hutníctva, ťažobného
priemyslu a geológie, stáli
pred tohtoročným Salamandrom pred dilemou, kde uskutočniť valné zhromaždenie
Slovenskej banskej komory,
ako aj celoštátny Deň, baníkov,
geológov, hutníkov a naftárov,
po zistení, že priestory Technickej univerzity vo Zvolene
(aula) a priestory Banskobystrického samosprávneho kraja
(jedáleň bývalého Stredného
odborného učilišťa lesníckeho)
na Ul. Šoltésovej v Banskej
Štiavnici, kde sa v posledných
rokoch podujatia uskutočňovali, nie sú reálne schopné
prevádzky.
S uvedeným problémom sa
na pracovnom rokovaní dňa
19.4.2010 obrátili na Mgr. Pavla
Balžanku, primátora Banskej Štiavnice, o pomoc pri hľadaní náhradného riešenia. Primátor ponúkol
na uskutočnenie podujatí priestory Spojenej katolíckej školy na Ul.
Kammerhofská 1(budova vedľa
Hotela Grand – Matej), ktorá mala
ukončiť svoju činnosť v objekte
ku dňu 30.6.2010, nakoľko objekt
prešiel do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica a v budúcnosti má
slúžiť kultúre. V priestore telocvične Spojenej katolíckej školy sa už
počas Salamandra 2009 uskutočnil
slávnostný šachtág Banskoštiavnicko-hodrušského
baníckeho

Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory v priestoroch Kultúrneho
centra
spolku, nakoľko Banskobystrický
samosprávny kraj odpredal budovu Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, kde sa šachtágy
dlhoročne konali. Počas tohtoročných prázdnin sa Spojená katolícka
škola z budovy odsťahovala a na
1. zasadnutí prípravného výboru
pre banícke podujatia Salamander 2010, ktoré sa uskutočnilo
17.8.2010, boli stanovené požiadavky organizátorov na dôstojný
priebeh pripravovaných podujatí,
osobitne na prestavbu telocvične
na hlavnú sálu, pričom neskrývali
obavy z reálnosti uvedeného cieľa.
Na všeobecné prekvapenie organizátorov podujatí však bola sála
dňa 9.9.2010 perfektne pripravená
na slávnostný šachtág a po jeho
ukončení bola v nočných hodinách prispôsobená účelom valného zhromaždenia a baníckych
osláv. Poďakovanie prináleží nielen
vedúcim činiteľom mesta, ale oso-

bitne aj Ing. Rastislavovi Markovi
a Zuzane Patkošovej, zamestnancom Oddelenia kultúry Mestského
úradu v Banskej Štiavnici, za perfektné zvládnutie danej úlohy, ktorým odmenou bol, okrem verbálnych prejavov uznaní, hlavne úžas
v pohľade organizátorov a hostí na
skutočne vydarené dielo. Organizátori celoštátnych baníckych podujatí boli tiež potešení z vypracovanej štúdie prestavby hlavnej sály
kultúrneho centra, ktorú im preložil primátor mesta a budú fandiť,
aby sa investičný zámer podarilo v
dohľadnej dobe zrealizovať.
K poďakovaniu sa pripájajú aj
Ing. Peter Čičmanec, predseda
predstavenstva Slovenskej banskej
komory a Ing. Miroslav Kiraľvarga,
prezident Zväzu hutníctva, geológie a ťažobného priemyslu.
Ing. Richard Kaňa
predseda baníckeho spolku

Padlášový výber v Martine
V prípadne dobrého počasia
náš ekologický krúžok zorganizuje podobnú akciu v jesených
mesiacoch - ktokoľvek, kto chce
pomôcť a užiť si turistický pochod v okolí Banskej Štiavnice,
bude srdečne vítaný.( Nájdete
nás na www.mikovíni.sk alebo
na facebooku Životné prostredie- Živoťáci)
Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.

Pred niekoľkými týždňami dostali členovia skupiny Padlášový
výber významnú ponuku od dramaturgičky Slovenskej televízie
Hany Daubnerovej otvoriť oficiálny prvý ročník festivalu Folk
Martin 2010. Táto celoslovenská
prehliadka pesničkárskej tvorby sa
uskutočňuje pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Slovenskej televízie. Cieľom
projektu Folk Martin je nielen vrátiť „starý dobrý folk“ do Martina,
ale tiež spopularizovať tento žáner
cez médiá. Zo všetkých koncertov
urobila STV filmový záznam, z

ktorého plánuje vyrobiť niekoľko
relácií. Keďže išlo o prvý ročník,
pre organizátorov bolo dôležité,
ktorý interpret vystúpi ako prvý.
Padlášový výber nebol vybraný
náhodou, ale rozhodnutím organizačnej komisie. Okrem iných
prišli do Martina aj vokálna skupina Sklo, Punto a rybacé hlavy,
či Martin Geišberg. V priestoroch
Slovenského komorného divadla
sme sa skutočne cítili ako doma a
dúfame, že podobný pocit z nášho
vystúpenia mali aj diváci.
Mgr. Zuzana Knezovičová
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Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici vás pozýva :
Projekt 100
Prezentácia krátkometrážneho ﬁlmu X = X + 1 za účasti jej režiséra Juraja Krásnohorského a besedu s ním, a riaditeľom SFU Petrom
Dubeckým, ktorý nám zaujímavou formou predstaví Projekt 100 - putovnú prehliadku ﬁlmov zo zlatého fondu svetovej kinematograﬁe
vďaka ktorému sa každoročne vo ﬁlmových kluboch predstavia desiatky ﬁlmových skvostov. Premietať sa bude najnovší ﬁlm Woodyho
Allena „ Užívaj si ako sa len dá“.
Kino Akademik 22.10.2010 o 18:30 hod – vstupné dobrovoľné
Po premietnutí ﬁlmu Afterpárty v Art café.

Kurz jogy

Šoproň - Banská Štiavnica

Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v dennom živote
vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul.č.1, Od 16:15 hod., I. stupeň – začiatočníci
Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí.
Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová

/fotograﬁe , pohľadnice ,linoryty, turistický sprievodca po meste/
Otvorená denne v pracovných dňoch od 08:00 hod do 16:00 hod.
Výstava vznikla vďaka projektu „Spoločne bez hraníc“
Aktivity projektu prebiehali počas celého roka 2010 v mestách Šoproň
a Banská Štiavnica. Výstava prezentuje to najdôležitejšie, čo počas
projektu vzniklo. Kľúče od výstavnej
oddelení
nej miestnosti na o
ddelen
e í KCRaŠ.

Zumba
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Fáber Dance vás pozývajú na cvičenie Zumby
Každý utorok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul.č.1,Od.:17:30 hod.
Info: 0911 218 459 Juraj Fáber

Kino Akademik vás pozýva !!!
Sobota 16.10.

SALT
Akčný/špionážny thriller, USA, 2010, 100 min.MP 15 Vstupné: 2,50 eur
Agentka CIA Evelyn Saltová /Angelina Jolie/pri jednej akcii narazí na neboráka, ktorý sa prekecne v štýle, že ruský špión menom Evelyn Salt
ide zabiť v New Yorku prezidenta. Ako ste sami videli v trajleri, Evelyn Salt je samotná Angelina Jolie a tá sa hneď po výsluchu zdvihne, odíde
z miesta vyšetrovania a už je na úteku pred autoritami, ktoré v nej vidia nepriateľa štátu numero uno. Isteže postupom času dôjde k naháňačkám po celom meste, kde sa snaží skákať po autách, preskakovať nimi celé rady áut či križovatiek, meniť svoj vizuál prefarbením vlasov a
neskôr svoju identitu. To všetko pre obhájenie svojej neviny a naplneniu skutočného cieľa...
Začiatok premietania: 18:30 hod.
Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Inzercia

SCHINDLERKA, n.o. Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
Tlačová správa k schválenému projektu spoluﬁnancovaného z Európskeho sociálneho fondu na základe Operačnému programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
Názov projektu: „Búrame jazykové bariéry v regióne“
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu „ Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Projekt bol zameraný na zvyšovanie kvality jazykovej vzdelanosti
ľudských zdrojov v oblasti samosprávy zamestnancov partnera v jazykových zručnostiach a počítačových zručnostiach.
Predmetný projekt bol realizovaný v Banskobystrickom samosprávnom kraji pre zamestnancov, ktorí pôsobia v okrese Banská Štiavnica.
Cieľovými skupinami sú zamestnanci n.o. a partnera projektu
• Mesto Banská Štiavnica
Implementácia projektu bola realizovaná v obdobiach 10/2008 –
09/2010. Schválený nenávratný finančný príspevok zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry je vo výške 138 169,76 € s intenzitou pomoci 95% z
oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.
Informácie sú dostupné v elektronickej podobe na web-stránke Sociálnej implementačnej agentúry ako Sprostredkovateľského orgánu ( www.
sia.gov.sk ) a na web-stránke Riadiaceho orgánu MPSVaR SR (www.esf.
gov.sk ).
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KULTÚRA

Inzercia
 Predám Fiat 650 PE najazdené
80 000 km pre domácnosť, malý
mangel, skrinkový šijací stroj, tel.č.: 0907 534 639
 Predám miešačku, cirkulár a
škodu Felicia Combi na plyn, tel.č.: 0905 341 520
 Predám Xsara Picasso 1.6 benzín, vyr. 2004, SVK, prehliadky
do serv. 17 000 km, najazdených
87 000 km, v elektr., letné, zimné
pneumatiky, cena 6000 € a možná
výmena + doplatky, tel.č.: 0903
516 415
 Pozývame Vás do novootvorenej predajne Potraviny u Radka.
Otváracia doba: Po – Ne od 6,30
– 22 hod. U nás môžete platiť so
všetkými stravnými lístkami. Nájdete nás pod poštou na Ul. Dolná
3 v Banskej Štiavnici. Tešíme sa na
Vás!
 Predám kameň do základov lacno, tel.č.: 0908 531 348
 Predám palivové drevo, napílené naštiepané, 25, 30, 33, 40 cm,
cena od 40€/prm, pri odbere nad
5 prm dovoz v cene, tel.č.: 0944
200 347
 Predám
štiepané
drevo
1pm/39€ a metrovicu 1 pm/28,50
€, 0908 531 348
 Predám palivové drevo štiepané, tel.č.: 0944 164 590
 Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918
344 558
 Predám 2 a 10 kg PB fľaše, tel.č:
0908 531 348
 Vykupujem staršie PB fľaše, platba v hotovosti, tel.č.: 0907 636 771
 Predaj nových prázdných PB
fliaš. Tel.č.: 0907 437 492
 Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20 x 20,
cena 4,50 €/ks, tel.č.: 0908 531 348

Kariéra
 Prijmeme do pracovného pomeru asistentku/asistenta obchodného riaditeľa. Od uchádzačov požadujeme: ukončená
stredná škola, ovládanie práce s
PC, aktívna znalosť anglického jazyka, príjemné vystupovanie. Žiadosti spolu s fotografiou zasielajte
do 15.10. na adresu: ekonom@
btp.sk, bližšie informácie na č.
t. 0948/035526. Firma: Bon Tap
Pro, a.s., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica.
 Prijmeme brigádnika/čku na
víkendy do reštaurácie so znalosťou jazyka. Kontakt: 0915 311 190
 Upracem, požehlím, nakúpim,
spoľahlivo, tel.č.: 0903 915 275
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Šarkaniáda na Kalvárii
V nedeľu dňa 10.10.2010 o
13:00 hod. sa konal druhý
ročník Šarkaniády. Počasie
nám prialo, a tak sme s veľkou
účasťou miestnych i cezpoľných
návštevníkov uzavreli túto vydarenú akciu. Organizáciu Šarkaniády zabezpečilo Informačné centrum mladých Banská
Štiavnica pod vedením PaedDr.
Beatky Nemcovej, ktorá nás
celým podujatím moderátorsky
sprevádzala a Klaudstudio s
Peťom Ivaškom.
Tohoročnú Šarkaniádu otvoril
let lietadielka od Janky Bernáthovej, ktorý počas exhibície zhadzoval
darčeky. Zúčastnení menší aj väčší
si mohli zmerať sily so šarkanmi, za
čo dostávali sladkú odmenu, ktorú
zabezpečil Peter Ernek. O zaujímavé predstavenie sa nám postarali
Sokoliari sv. Bavona zo Štiavnických Baní pod vedením Mgr. Pavla
Michala a za spolupráce Barborky
Henčelovej a Barborky Michalovej.
Zaujímavú ukážku si pre zúčastnených pripravil aj 1. Letecko-modelársky klub Banská Štiavnica v
zastúpení Ľubomíra Spišiaka, Petra
Krasňana a súrodencov Petra a La-

dislava Bednářovcov. Veľkou atrakciou bol Air Chopper – motorový
paragliding pod vedením Milana
Bohuša, ktorý záujemcov sprostredkoval fascinujúci letecký zážitok.
Skauti z Kalvárskeho fondu si pre
deťúrence prichystali pátraciu hru
po Kalvárii. Sprevádzali ňou Juraj
Bačík ako správca, Miroslav Tolas v
úlohe kňaza a Coskun Cetinkaya v
roli Turka. Manželia Beňovci zabezpečovali jazdu na koníkoch a pán
Jančík pre najmenších sprostredkoval veľa zábavy na skákacom hrade.
Tí, čo si šarkany nepriniesli, si
ich mohli vlastnoručne zhotoviť
pod vedením žiačok výtvarného
odboru Základnej umeleckej školy
v Banskej Štiavnici. Ján Kvak sa venoval maľovaniu rôznych vzorov na
tvár, ktoré malo medzi deťmi veľký
úspech. Nika Mozolová a Lujza Javorníková aktivistky zo Súkromnej
hotelovej akadémie ponúkali teplý
čajík. Redaktorky študentských novín Nika Ďuricová a Katka Kordíková spisovali najrozmanitejšie želania detí a pripínali ich na chvostík
šarkana prianí a šéfredaktor Vivatu
Daniel Mališ spolu s Jurajom Ivanom pomáhali pri výrobe šarkanov
a okrem toho rozdávali informačné

materiály o Európskej únii. Fotodokumentáciu celého podujatia si
zobrali na starosť Ľubomír Lužina
a Marián Garai a Peťo Ivaška Šarkaniádu točil zo zeme aj zo vzduchu.
Pánovi Tereňovi ďakujeme za prepožičanie pozemku, na ktorom sa
celá Šarkaniáda odohrala.
Všetkým vymenovaným by sme
chceli poďakovať za ich pomoc a
spoluprácu pri tvorbe Šarkaniády
2010. A na záver naše veľké ďakujem pre všetkých väčších, menších
aj najmenších, ktorí sa zúčastnili a
svojou prítomnosťou a zapojením
sa demonštrovali úspech ŠarkaniáMgr. Katarína Tatárová
dy.

Vďaka patrí aj divákom
„Som vďačná za Vaše pozvanie
sem, do kultúrnej historickej
Banskej Štiavnice. Každý z
Vás sem prichádzal s inými
pohnútkami, ale iste si kládol
otázku – tak ako ja – či vôbec
potrebujeme v dnešnom svete
poéziu?
Akoby sme nepotrebovali! Veď
jej najzásadnejším stimulom je
práve učlovečovať a udobrievať
človeka. Práve ona, táto elegantná
dáma, môže človeka podopierať
svojimi pevnými ramenami, objímať ho nežnými rukami a hladiť
láskavými dlaňami. To práve ona,
poézia pripevňuje človeku pomyselné vzdušné krídla, aby sa mohol
ocitnúť v iných rovinách, iných
sférach, v iných dimenziách, v
ktorých ale rovnako hniezdi láska.
Každý človek za tou láskou denne
vzpína krídla. Ale iba krehkým
citlivým a vnímavým je dovolené

prežiť a precítiť ju skutočne.
Nech Hospodin kráča pred
Vami, milí prítomní.“
Takto sa končil krásny a emotívny príhovor dr. Slavomíry Očenášovej – Štrbovej v Evanjelickom
kostole v B. Štiavnici 30. 9. 2010 na
podujatí Opory vo vetre, ktoré sa
konalo v rámci Roka kresťanskej
kultúry.
„...Učlovečovať a udobrievať“
ľudí poéziou... Utópia? Podľa mňa,
určite nie. Presvedčilo ma o tom aj
dojatie a neraz i slzičky na tvárach
prítomných počas prednesu umeleckého slova a hudby na tomto
podujatí a potom aj spontánne prejavy vďaky bezprostredne po jeho
skončení, ba ešte i niekoľko dní
po podujatí. Istotne je to – okrem
krásy a sily poézie – aj zásluha
skvelých štiavnických interpretov,
ktorým aj touto cestou opäť ďakujem. Ale ďakujem aj Vám, vážení
diváci. Je pre nás – organizátorov a

účinkujúcich - cťou, že vždy znovu prijmete naše pozvanie a zachovávate nám svoju priazeň.
A čo nás v poslednom čase obzvlášť teší, je to, že na naše podujatia, vďaka vedeniu škôl i vychovávateľkám (p. Idka Hradilová, p.
Betka Vahlandtová) začína chodiť
stále viac mladých ľudí, stredoškolákov, najmä z DM pri OSŠ obchodu a služieb (na Povrazníku) ako
aj zo Strednej lesníckej školy. Aj na
podujatí Opory vo vetre bola pre
nás príjemným prekvapením účasť
skupiny študentov z Lesníckej školy, ktorí nielen že „vydržali“ počúvať hodinu a pol umelecké slovo
a zhudobnenú poéziu, ale boli aj
pozornými poslucháčmi. Mládenci, vďaka. Rada by som verila, že
sa na našich podujatiach budeme
stretávať s mladými ľuďmi aj v budúcnosti.
(Mária Petrová)
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Futbal: Derby bez víťaza
IV. liga 10. kolo dospelí, 300 divákov
B. Štiavnica – Št. Bane 0:0 (0:0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Žiar nad Hronom
Čierny Balog
Hliník nad Hronom
Banská Štiavnica
FK 34 Brusno
MFK Revúca
Bystrica - Podlavice
Jednota Málinec
Poltár
Prameň Kováčová
Štiavnické Bane
FC Slovan Divín
Dolná Strehová
Veľký Blh

10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
9

8
6
5
5
4
5
4
4
4
4
3
3
1
1

1
1
2
1
3
0
2
2
2
1
4
3
1
1

1
3
3
4
3
5
3
4
4
5
3
4
8
7

34:13
23:16
30:21
16:15
10:10
14:19
26:11
17:17
15:16
24:21
12:15
21:26
7:25
9:33

25
19
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
4
4

Pažout – Mayer (83’ Košárnik),
Poprac, Necpal, Macko (35’ Halát), Lupták (75’ Ferienčík), Kosec,
Barák, Hanzlík P., Budinský, Kminiak.
Sekula – Venglár, Sochor, Kmeť,
Šima, Spišiak (90’ Heiler), Turkota,
Pavlík, Sojka, Holmík, Michálek
Derby sa hralo za pekného počasia a dobrej diváckej kulisy. Počas
celého stretnutia mali hostia iniciatívu na svojich kopačkách a len
nepremieňanie dobrých šancí ich
pripravilo o lepší výsledok. Väčšina zápasu sa odvíjala medzi 16kami, a tak brankári boli v tomto
derby málo vyťažení. Hostia svoju
obrovskú šancu zahodili už v 16’,
keď Holmík sa ocitol po peknom
spracovaní lopty úplne sám, no z 5
m zoči-voči Pažoutovi netrafil ani
bránu. V 62’ po našej hrúbke v ob-

rane sa rútili dvaja hosťujúci hráči
na nášho jediného obrancu, no ten
v poslednom okamžiku dal nohu
do strely, a tým zabránil gólovej
katastrofe. Hostia boli blízko k víťazstvu v 86’, no Pavlíkovu strelu
zvnútra 16-tky reflektívne vyrazil
nohou náš gólman. Naši hráči si
počas celého stretnutia nevypracovali žiadnu gólovú šancu, a tak
z nášho pohľadu je remíza vcelku
uspokojivá, no a hostia doplatili
na zbrklosť pri šanciach, ktorú si v
tomto derby vypracovali.
Zaslúžené víťazstvo hostí
IV. liga dorast 10. kolo: B.Štiavnica
– Krupina 1:3 (0:1), gól: 90’ Budinský
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MFK Strojár Krupina
Baník Veľký Krtíš
Slovan Kúpele Sliač
Baník Kalinovo
MFK Žarnovica
FK 34 Brusno
FK Mesta Tornaľa
Hliník nad Hronom
FK Šalková
SPARTAK Hriňová
FK Jesenské
Banská Štiavnica
Hodruša-Hámre
Slovan Tomášovce

8
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8
8

7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1

1
0
2
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0

0
3
2
3
4
3
4
4
5
4
6
6
6
7

25:4
25:12
21:13
23:18
30:18
28:10
18:17
14:22
14:12
11:11
21:33
16:38
15:42
11:22

22
18
17
16
15
14
13
13
12
12
9
9
6
3

Szabo – Cibula, Ladický Pastier
(63’ č.k.), Ferienčík , Ďurovič (72’
Hořínek), Potančok, Drexler (35’
č.k.), Židík (74’ Zupka), Budinský,
Čík.
Stretnutie prinieslo priemerný
futbal z oboch strán. Vedúci celok
súťaže išiel cieľavedome za víťaz-

stvom. Svoje predstavy začal napĺňať už v 14’, keď sa ujal vedenia po
úniku hrotového hráča hostí, ktorý prehodil vybiehajúceho Szaba.
V 36’ mal na kopačke vyrovnanie
Budinský, no jeho prízemná strela
trafila len pravú tyč. Hostia išli do
2-gólového vedenia v 65’ po góle
hlavou. V 84’ už bolo 3:0. O čestný gól nášho mužstva sa postaral v
poslednej minúte Budinský. Aj keď
sa nehralo prehnane tvrdo, slabý
rozhodca poslal predčasne pod
sprchy 3 hráčov, a tak mali hráči
viac miesta na ihrisku.
II. trieda muži 8.kolo: V derby
zvíťazili domáci
Prenčov - B. Štiavnica „B“ 2:1
(1:1)
góly: 40’ Ferienčík, 90’ Vlček –
31’ Halát
Vankovič – Beňovic, Výboch,
Dolinský, Výboch Marek, Hronček, Tomaška (90’ Ryznák), Brnák,
Vlček, Ferenčík, (88’ Buzalka),
Vavrík
Kraják – Košárnik, Macko (54’
Majerský), Binder, Žikla, Boroška
(36’ Kružlic), Barák (83’ Gazda),
Hanzlík A., Halát (89’ Bukna), Ferenčík, Beňadik
Očakávané derby prinieslo priemerný futbal. Aj keď pohľad na tabuľku favorizoval naše
béčko. Hovorí sa, že derby nemá

favorita, čo sa aj potvrdilo a víťazstvo si zaknihovali domáci. Naši
hráči začali dobre, keď sa v 31’
ujali vedenia po góle Haláta. Domáci však našim nedovolili sa dlho
radovať a v 40’ bolo vyrovnané.
Celý 2. polčas bola hra vyrovnaná.
Aj keď naše mužstvo bolo futbalovejšie, domáci viac túžili vyhrať,
čo sa im nakoniec aj podarilo, keď
rozhodujúci gól padol v poslednej
minúte. Hrdinom sa stal strelec
gólu Vlček, a tak 3 body zaslúžene
zostali po obrovskej radosti doma.
III. liga SŽ a MŽ 9. kolo
SŽ – B.Štiavnica - Kremnica 4:1
(4:0), góly: Gregáň 3, Schneider
MŽ – B.Štiavnica - Kremnica 3:0
(1:0), góly: Prokaj, Židík, Binder
V poslednom stretnutí jesennej
časti na domácom trávniku chlapci zabojovali a zaslúžene vyhrali v
oboch stretnutiach.
Kam na futbal?
IV. liga dospelí 11.kolo 17.10. o
14. hod. V. Blh - B.Štiavnica, Št.
Bane – D. Strehová
IV. liga dorast 11. kolo 17.10. o
11,30 hod. V. Krtíš - B.Štiavnica
III. liga SŽ a MŽ 11.kolo 17.10.o
10 - 12 hod. Badín - B. Štiavnica
II. trieda dospelí 9.kolo 16.10. o
14 hod. B.Štiavnica „B“ – V. Lehota
FUDO

Ďaľšie futbalové výsledky
4. LIGA: Š.BANE – PODLAVICE 2:2
(0:1)
Š. Bane: Sekula –Venglár, Kmeť,
Sochor, Turkota, Šima (58’ Spišiak), Ondík, V. Pavlík, Osvald,
Michalek, Holmík
Pred 150 divákmi rozhodoval
Chmúrny. 1.polčas bol vyrovnaný,
no domáca obrana vyrobila chybu,
ktorú hostia potrestali strelením
vedúceho gólu. Ku koncu polčasu
domáci zvýšili aktivitu, no hostí
podržal ich brankár. V 2. polčase
si domáci vytvorili prevahu, výsledkom čoho bol vyrovnávajúci
gól Holmíka. Vzápätí však domáci opäť chybovali v defenzíve, čo
hostia využili na strelenie 2. gólu.
Záver sa niesol opäť v prevahe domácich, Michálek o 82’ síce vyrovnal na 2:2, no dve hlavičky Kmeťa
si nenašli cestu do súperovej brány,

takže zápas sa skončil remízou.
Dohrávka 6.kola
Poltár – Š. Bane 0:0
V 1. polčase bola hra vyrovnaná, no gól nepadol. V 2. polčase sa
domáci snažili presadiť nátlakovou
hrou, naopak, hostia hrali na brejky. Hostia mali najväčšiu šancu v
73’, ušiel V. Pavlík, no v súboji s domácim brankárom nebol úspešný.
J. DAUBNER

OSTATNÉ VÝSLEDKY 7.kola: Č. Balog – Hliník 4:3, Žiar – Kováčová
4:1, Revúca – D.Strehová 2:1, V.
Blh - Poltár 2:1, Málinec – Divín 3:0
II. TRIEDA JUH
B. Belá – H. Beňadik 4:0 (2:0)
B.Belá : Prokaj – Kupček, Hanzlík, A.Javorský, Selyem, Hankovič, (75. Lalík), Palášthy, Lukáč,
Murgaš, J.Javorský, Durbák
M. ANTOŠÍK

S. Teplice – Prenčov 2:4 (0:1)
Š. Bane: Vankovic – M: Beňovic,
Ma. Výboch, Hronček, Mi. Výboch, Ferenčík, Tomaška, Vlček,
Vavrík, B. Beňovic, Dolinský
Priebeh 1. polčasu bol vyrovnaný, no napriek tomu sa hostia
v 20’ ujali vedenia 0:1 Dolinským.
V 2.polčase opäť hostia zvýšili v
54’ svoje vedenie na 0:2 Vlčekom,
v 60’ po góle B. Beňovica už bolo
0:3. Toto vedenie hostí uspokojilo,
čo domáci využili na skorigovanie
výsledku na 2:3. Ale dráma sa nakoniec nekonala, lebo Vlček v 75’
upravil na konečných 2:4.
J. DOLINSKÝ

I. TRIEDA DORAST :
T. Hora B.Belá 6:1 (2:0), gól: Kašiar
I. TRIEDA ŽIACI :
L. Trubín - Š. Bane 0:2 (0:2),

góly: Pastier, Miháliková
Dohrávka: Š. Bane – H. Hámre
3:1 (2:1), góly: Miháliková 2, Hoboš
MALÝ FUTBAL:
St. Kremnička – B.Belá 0:2 (0:0),
góly: M. Kašiar, Surán
KTO? KEDY? S KÝM?
II. trieda JUH : sobota 25.9. o
15,00 hod.: sobota 25.9. o 15,00
hod. B. Štiavnica B – B. Belá, nedeľa 26.9. o 15,00 hod. Prenčov H. Beňadik.
I. trieda dorast: sobota 25.9. o
15,00 hod.: B. Belá - Brehy
I. trieda žiaci: sobota 25.9. o
15,00 hod.: Š. Bane - Prestavlky
Malý futbal: sobota 25.9. o 13,00
hod. B. Belá – J. Lehota
Roman Kuruc
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INZERCIA

Tanad sport, s.r.o. ponúka:
- Zľavy 20 až 30% na bicykle:
MERIDA, FOCUS, ROCK
MACHINE
- Výpredaj cyklodresov
- Predaj obuvi GARMONT,
MERREL, MAMMUT
- Predaj športového oblečenia a
doplnkov HUSKY, ICEPEAK,
SALEWA
- Predaj IN LINE produktov
- Predaj športových potrieb
- SERVIS bicyklov a LYŽÍ
Kontakty:
Tel.: 045 692 2410
Mail: tanadsport@tanadsport.sk
Adresa: 1. Mája 15
Banská Štiavnica

14. október 2010
Reality
 Prenajmem v RD s UK v Št. Baniach 1-jednolôžkovú (90 €) a
1-dvojlôžkovú zariadenú izbu (115
€), tel.č.: 0905 578 653
 Starší pár hľadá podnájom v RD,
tel.č.: 0905 699 155, 0915 804 914
 www.realitor predá rodinný dom,
10 m chôdze od centra, cena 63 €,
tel.č.: 0905 148 574
 Prenajmem garáž pod Kalváriou,
tel.č.: 0905 449 535
 Predám rodinný dom v B. Belej v
blízkosti centra obce, cena dohodou.
V prípade vážneho záujmu je možná
zľava, kontakt: 0905 156 288
 Predám garáž na Drieňovej smer
Špunty, tel.č. 0907 775 406
 Dám do prenájmu alebo predám

3-izb. byt v BŠ – sídlisko Drieňová. Byt je kompletne prerobený a
čiastočne zariadený. Voľný je od
1.11.2010, tel.č.: 0903 785 660
 Kúpim 3 alebo 4 izb. byt v BŠ najlepšie na Drieňovej, tel.č.: 0908 558
170, 0905 521 630
 Predáme stavebný pozemok v BŠ,
tel.č.: 0905 644 782
 Predám 3-izbový byt v BŠ, tel.č.:
0944 228 468
 Predám 2-izbový byt s veľkým
balkónom a pivnicou, tel.č.: 0944
151 512
 Predáme pozemok v obci Krahule. Rozloha 1320 m2,cena 50 Eur/
m2. tel.č.: 0908 937 608
 Kúpim 1-izbový byt, tel.č.: 0914
138 988
 Dám do prenájmu 3-izbový byt na

Ul. Exnára 4, najlepšie študenti, tel.č.:
0903 313 542
 Dám do prenájmu obchodné
priestory na Križovatke 1 v B. Štiavnici na obchod a služby, tel.č.: 0905
386 359
 Kúpim v okolí Banskej Štiavnici
pasienok, ornú pôdu ale lesný pozemok, tel.č.: 0908 531 348
 Kúpim na Jergištôlni pozemok
alebo starý domček, tel.č.: 0908 531
348
 V budove Ortler na ul. Dolná 6/A
prenajmem priestory 42 m2. Vchod
z hlavnej cesty, tel.č.: 0907 425 002,
0908 588 342
 Directreal Top hľadá pre svojich
klientov nehnuteľnosti. Nájdete nás
na ul. Križovatka 5. Tel.č: 0908 906
704

Týždenník Mesta Banská Štiavnica. Vychádza každý štvrtok. Redakčná uzávierka v pondelok do 14.00 hod.
Šéfredaktor: Mgr. Michal Kríž, redakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, Roman
Kuruc, Vladimír Poprac, design: Peter Ďuriak. Adresa redakcie a administrácie: Mestský úrad Banská Štiavnica,
oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. Tel: 045 6790388, 0918 688 850. Reg.č. SKP 27. Obsah článkov nemusí
byť vždy totožný s názorom redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy rukopisov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia
nevracia. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994. Tlač: Nikara, Krupina. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie
a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané.
e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk
© Redakcia Štiavnických novín

