
KANDIDÁTI DO BBSK

Som 39 ročný živnostník, ro-
dák z obce Svätý Anton. Do 
týchto volieb idem ako nezávislý 
kandidát s podporou politických 
strán KDH, SDKÚ-DS, OKS, 
KDS, SNS, HZD, ako aj s viacerý-
mi občianskymi a športovými 
združeniami. Boli to oni, ako aj 
mnohí ďalší občania nášho okre-
su, ktorí dobre poznali výsledky 
mojej poslaneckej práce počas 
môjho funkčného obdobia. Moja 
práca bude v prospech a rozvoj a 
nie úpadku celého nášho okresu 
a všetkých jeho obyvateľov bez 
rozdielu bohatých či chudob-
ných.

Boli to oni, ktorí ma oslovili, aby 
som znova kandidoval. A boli to 
tiež oni, ktorí v krátkom čase zís-
kali 2400 podporných hlasov. Je to 
úžasná výzva a záväzok pre mňa do 
budúcna a v prípade môjho zvolenia 
aj satisfakcia za to, čo som s pomo-
cou Božou doteraz urobil pre náš 
okres a jeho obyvateľov.

Za najdôležitejší úspech považu-
jem založenie Komisie športu a mlá-
deže pri BBSK , ktorá bola založená 
ako prvá na Slovensku a dodnes 
slúži na podporu všetkých aktivistov 

práce s mládežou. 
Počas môjho pôsobenia nebola 

zrušená ani jedna stredná škola v B. 
Štiavnici, nepredala sa žiadna lukra-
tívna budova, bojoval som celým 
srdcom za štiavnické školstvo, ale aj 
celý región. Čas ukázal, že som mal 
pravdu. V tomto boji som nebol 
sám, pridali sa ku mne všetky poli-
tické strany, ich sympatizanti, ako aj 
nestraníci v okrese Banská Štiavni-
ca, i celá samospráva. Som na vás 
všetkých hrdý, Banskoštiavničania a 
vyslovujem vám poďakovanie. Vašu 
dôveru, vzácni moji priatelia a zná-
mi, ale aj tí, ktorých ešte osobne 
nepoznám, v prípade môjho zvole-
nia nesklamem a táto dôvera bude 

najúčinnejším motorom  pri riešení 
aj toho najťažšieho a najdôležitejšie-
ho problému.

Nakoniec sa chcem ešte vyjadriť 
ku kandidatúre Ing. Jozefa Mikuša 
do funkcie predsedu Banskobys-
trického samosprávneho kraja. 
Jožka Mikuša poznám už roky ako 
skromného, múdreho a vzdelaného 
človeka. Náš kraj potrebuje človeka 
hodnotovo čistého a práve Jozef  
Mikuš je nádejou nielen pre BBSK, 
ale aj pre Banskoštiavnický okres.

Pokorne sa uchádzam o Váš hlas 
vo voľbách 14. novembra a zároveň 
Vás prosím o hlas pre Jozefa Mikuša. 
Banskobystrický samosprávny kraj a 
okres Banská Štiavnica potrebuje 
mať svojho dobrého župana.

Volebný program:

1/  práca s mládežou
-podporovať všetky projekty 

športové, kultúrne a ďalšie aktivi-
ty práce s mládežou, podporovať 
všetkých aktivistov v tejto oblasti

2/ prácu pre rodičov
-podporovať všetky návrhy, 

programy a projekty, vedúce k zvý-
šeniu zamestnanosti a v našom regi-
óne i v Banskobystrickom kraji

3/ pokoj pre starých rodičov
-zabezpečiť  dôstojný život pre 

seniorov v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti, ale i mimo nich

4/ podpora školstva
-stabilizovať a rozvíjať aktivity v 

prospech rozvoja stredného škol-
stva v Banskej Štiavnici

5/ boj s korupciou
-ignorovať mamonárske skupiny 

a podporovať všetkých slušných 
ľudí v našom regióne

6/ podpora rodín
-zabezpečiť dôstojné bývanie pre 

mladé rodiny s deťmi
7/ podpora zdravotníctva a soci-

álnych rodín
-nájsť fi nančné prostriedky pre 

udržanie a rozvoj lekárskej starost-
livosti

8/ doprava a komunikácie
-rekonštruovať a skvalitniť cest-

nú sieť v celom Banskoštiavnickom 
okrese

9/ agroturistika a cestovný ruch
-podporovať samosprávu a pod-

nikateľov v tejto oblasti
10/ kráčať v šľapajách Michala 

Buzalku
- modlitbou a usilovnou prácou pri-

spieť k procesu blahorečenia nášho 
drahého rodáka biskupa Michala Bu-
zalku zo Svätého Antona

Ondrej Binder

Ondrej Binder: Čas ukázal, kto mal pravdu

Vážení spoluobčania okresu 

Banská Štiavnica! 

V regióne Banská Štiavnica žijem 
od svojho narodenia, čo je už pl-
ných 56 rokov. Počas tohto obdobia 
som spoznala históriu a krásu nášho 
regiónu, ale i svetlé a tienisté strán-
ky života obyvateľov v ňom. Tieto 
poznatky a životné skúsenosti by 
som chcela využiť pri presadzovaní 
záujmov vás, občanov regiónu, v za-
stupiteľstve BBSK s jediným cieľom 
- pomôcť nášmu mestu a obciam 
okresu. Viem, že jeden hlas, ktorý 
má náš okres, je málo na presadenie 
a riešenie závažných problémov, ale 
i napriek tomu sa chcem o to po-
kúsiť a tak pomôcť napĺňať potreby 
vás, občanov žijúcich v tomto krás-
nom, historicky hodnotnom a pre 
nás najkrajšom regióne SR. Žiadne 
iné mesto v republike nemá takú 
historickú hodnotu ako práve naše 
a to isté platí aj o našom regióne. 
Máme však aj veľa problémov. Pri 

ich odstraňovaní sa budem opierať 
o  uznesenie vlády SR, ktoré bolo 
prijaté na jej zasadnutí  v B. Štiav-
nici minulý rok a ktoré dáva reálny 
predpoklad rozvoja mesta, okresu 
a skvalitnenie života nás všetkých. 
Sústredím sa vo svojej poslaneckej 
práci na rozvoj nášho regiónu najmä 
v týchto oblastiach, ktoré spadajú 
do kompetencií BBSK: 

1. Cesty, infraštruktúra, cestovný 

ruch: 
-zabezpečovať fi nančné prostried-

ky na zlepšenie stavu komunikácií v 
našom okrese.

- podporovať rozvoj cestovného 
ruchu v celom regióne. 

- presadzovať myšlienku budo-
vania priemyselného parku cestov-
ného ruchu, pre ktorý je náš región 
predurčený. 

2. Sociálna starostlivosť:
- zlepšovanie kvality života pre 

všetkých občanov okresu a to bez 
rozdielu spoločenského postavenia.

- dávať maximálny dôraz  na 
skvalitnenie poskytovaných služieb  
v Domove Mária. V prípade, že si 
to situácia bude vyžadovať, budem 
dbať na potrebnú rekonštrukciu. 

3. Zdravotníctvo: 
- sústredím sa na to, aby nedošlo 

k ďalšiemu úpadku poskytovaných 
zdravotníckych služieb. 

4. Školstvo: 
- budem všemožne podporovať 

všetky snahy o navrátenie vysokého 
školstva do B. Štiavnice. 

-  znižovanie počtu stredných škôl 
ako i stredných odborných učilíšť už 
musí prestať. 

5. Podpora obciam a združeniam,  
podpora kultúrno-spoločenských 
podujatí a športu. 

-  nakoľko je známe, že BBSK má 
schválené Všeobecné záväzné na-
riadenie o poskytovaní fi nančných 
prostriedkov z rozpočtových príj-
mov samosprávneho kraja, chcela 
by som prostredníctvom tejto zá-
väznej normy podporovať rôzne 
projekty v meste, v obciach , v ob-
čianskych združeniach, v cirkvách a 
pod.

Verím, že ak mi dáte svoj hlas, 
nesklamem vaše očakávania a zo 
všetkých síl sa budem snažiť o na-
plnenie tohto programu, ktorý by 
mal byť nielen mojim, ale aj našim 
spoločným cieľom.

Ľudmila Blašková

Volebný program nezávislej kandidátky Ľudmily Blaškovej
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V
olám sa Miriam Ďuri-

cová, mám 36 rokov, 

slobodná a mám syna. 

Som rodená Banskoštiavni-

čanka.  Vo voľbách kandidu-

jem ako sympatizant za novú 

stranu Sloboda a Solidarita. 

Rada by som touto cestou 

upriamila vašu pozornosť na 

body, ktoré sa v prípade môj-

ho zvolenia za poslanca VÚC 

stanú mojimi prioritami:

1.Transparentnosť rozhodnutí- 
BBSK bude v budúcom roku hospo-
dáriť so sumou takmer 130 miliónov 
eur. O tom, ako sa s týmito miliar-
dami nakladá, však občania nemajú 
dostatočné informácie. Dôsledkom 

je stav, kde sľuby sú viac ako činy. 
Len málokto si dokáže všimnúť, že 
súčasná koalícia pri moci v BBSK 
svoje sľuby nesplnila- ale pridáva 
ďalšie. Ide mi tiež o spravodlivé a 

rovnomerné rozdeľovanie fi nancií 
do všetkých okresov kraja na zákla-
de skutočných potrieb a nie straníc-
keho a iného lobizmu.

2. Zdravotníctvo-chcela by som 
podporiť vznik nových poskytova-
teľov sociálnych služieb, chránených 
dielní, terénnych mobilných sociál-
nych služieb a aktivít pre seniorov a 
zdravotne postihnutých, kontrolo-
vať aj kvalitu týchto služieb.

3. Rómska problematika – bu-
dem dbať na zvyšovanie angažova-
nosti i zodpovednosti týchto skupín 
pri riešení vlastných problémov a 
neprenechávať to iba na riadiace 
orgány mesta, kraja či štátu.   

4. Školstvo - budem podporovať  
tvorbu inovatívnych školských vzde-

lávacích programov, ich dovyba-
venosť modernými technológiami, 
vzájomnú prepojenosť škôl.

5. Doprava - zlepšiť dostupnosť 
Banskej  Štiavnice verejnými do-
pravnými prostriedkami ako sú au-
tobusy a železnica

6. Turizmus - intenzívnou spolu-
prácou so samosprávou a podnika-
teľmi v oblasti cestovného ruchu sa 
sústredím na zlepšenie poskytova-
ných služieb. 

Vážení spoluobčania, ak mi dáte 
svoju dôveru, budem čestne a zod-
povedne slúžiť v našom regióne 
VAŠIM záujmom, ktorým budem 
dôsledne načúvať osobne, cez e-
mail či mobil.

Miriam Ďuricová

Miriam Ďuricová

A
ko kandidát na 

poslanca BBSK za 

okres Banská Štiavni-

ca, chcem plne presadzovať 

volebný program KSS. Všetky 

body volebného programu 

reagujú na krízový stav v našej 

republike a v jednotlivých bo-

doch navrhujú cesty riešenia 

problémov pre občanov i celú 

spoločnosť.

Ako obyvateľ Banskej Štiavnice, v 
rámci volebného programu KSS, ch-
cem pomôcť aj celému Banskoštiav-
nickému regiónu. Banská Štiavnica 
je vzácne historické banícke mesto, 
ktoré je spolu s krásnym prírodným 
okolím a technickými pamiatkami, 
zapísaná do svetového zoznamu 

kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Obdobie od roku 1989 
až do 2009, sa na nešťastie, aj v 
Banskej Štiavnici veľmi negatívne 
zapísalo do jej celkového rozvoja 
a hlavne zamestnanosti. Mnohí ob-
čania sa dostali pod hranicu biedy. 

Nezamestnanosť v našom meste a 
okrese sa pohybuje nad celosloven-
ským priemerom okolo 17%. 

Preto chcem pomôcť pri pred-
kladaní a schvaľovaní rozvojových 
projektov, vedúcich k stabilizácii a 
zvyšovaniu zamestnanosti v našom 
meste a v ďalšom rozvoji už existu-
júcich spoločností, ktoré zamestná-
vajú občanov Banskoštiavnického 
regiónu. Tiež chcem pomôcť pri 
rozhodovaní o zachovaní a činnosti 
nemocnice, vysokých a stredných 
škôl, inštitúcií a organizácií, ktoré 
sídlia v našom meste. 

Banská Štiavnica s okolím má 
veľké predpoklady na rozkvet ce-
loročného, trvalo udržateľného tu-
ristického ruchu a jej možnosti nie 
sú dostatočne využité.  Aj tu chcem 

pomôcť pri príprave a realizácii 
projektov na rozvoj infraštruktúry, 
služieb a dopravnej prístupnosti. 
Keďže človek je nielen chlebom 
živý, ako aktívny člen kultúrnych 
súborov chcem pomôcť pri rozvoji 
športu a kultúry.

Maximálnu snahu bude potrebné 
vynaložiť, aby sa splnilo uznesenie 
vlády o rozvoji Banskej Štiavnice, 
ktoré vyplynulo z jej zasadnutia v 
Banskej Štiavnici.

Nesľubujem, že všetko sa zmení 
od večera do rána, ale budem sa 
snažiť presadzovať záujmy občanov 
Banskej Štiavnice a urobím všetko 
čo bude v mojich silách. Ďakujem 
za Vašu podporu v nasledujúcich 
voľbách do BB SK.

Dominik Kútnik

Ing. Dominik Kútnik

O
d 1.3.2008 som  ná-

čelníkom Mestskej 

polície, 11 rokov 

som bol vedúci Okresného 

dopravného inšpektorátu v B. 

Štiavnici a 14 mesiacov ako 

poslanec mestského zastu-

piteľstva. Neustále som v 

kontakte s množstvom ľudí 

z celého okresu, preto mi 

nemôžu neležať na srdci ich 

problémy, práva a oprávnené 

záujmy a ako poslanec BBSK 

chcem vynaložiť všetky moje 

právomoci, schopnosti a 

skúsenosti na ich zodpovedné 

riešenie. Moje priority sú:

1. Rozvoj cestovného ruchu  - 
dobudovanie zodpovedajúcej in-
fraštruktúry / cesty, osvetlenie, 

dopravné značenie, vrátane turis-
tického a pod./, systematická pro-
pagácia najvzácnejších pamiatkových 
objektov a dať im nové funkcie pre 
prilákanie ďalších tisícok návštevní-
kov, získanie budov a pozemkov pre 
potreby rozvoja mesta  a všetkých 
obcí okresu. 

2. Zdravotníctvo – občania  okre-
su  musia mať plnohodnotnú zdra-
votnícku starostlivosť! 

3. Bezpečnosť občanov - ochrana 
života, zdravia a ich majetku,  kultúr-
nych pamiatok a verejného majetku 
občanov proti poškodzovaniu a krá-
dežiam, za pomoci bezpečnostných 
kamerových systémov. Viac preven-
tívnych kontrol zo strany policajné-

ho zboru / presadiť plnenie  uzne-
senia vlády SR zo dňa 3.9.2008 / 
navýšením počtu policajtov na OO 
PZ v B. Štiavnici.

4. Školstvo – prinavrátenie vyso-
kého školstva do B. Štiavnice. Rozví-
jať špecializované školstvo v regióne, 
zohľadňujúce aktuálne potreby trhu 
a opierajúce sa o Zákon o Banskej 
Štiavnici z r. 2002.

5. Kultúra – dbať o trvalý prísun 
fi nančných prostriedkov na opravu 
a modernizáciu historických budov, 
rozvíjať kultúrne aktivity na celoslo-
venskej a medzinárodnej úrovni.

6. Šport – podpora športovcov, 
ktorých výsledky reprezentujú okres 
B. Štiavnica, hlavne futbal, 4.str.

JUDr. Dušan Lukačko
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P
aedDr. Ivica Moravčí-

ková, 55 - ročná, trvalý 

pobyt Banská Štiavnica, 

od r. 1997 riaditeľka Centra 

pedagogicko – psychologické-

ho poradenstva a prevencie v 

Banskej Štiavnici, kandidujem 

za Novú demokraciu. 

Celý doterajší život som pracova-
la a stretávala sa so širokým  veko-
vým spektrom ľudí z celého okresu, 
takže veľmi dobre poznám všetky 
problémy, ktoré trápia obyvateľov 
okresu a viem tiež, čo by som pre 
nich mohla spraviť ako poslanky-
ňa zastupiteľstva BBSK. Pri výkone 
tejto funkcie by som sa sústredila 
hlavne na oblasť školstva, sociálnu 
starostlivosť, zdravotníctva, dopra-
vu a spoje, regionálny rozvoj a ces-
tovný ruch ako aj športové aktivity 
pre mladých ľudí.

Školstvo – nesmie už dochádzať 
k ďalšiemu rušeniu stredných škôl, v 
meste etablovať aj vysoké školstvo. 
Do stredných škôl   zaradiť opera-

tívne také učebné a študijné odbo-
ry, ktoré budú reagovať na aktuálne 
potreby trhu práce.

Sociálna starostlivosť a zamest-
nanosť- v okrese je až 16,5 % ne-
zamestnanosť. Z mesta už nesmú 
odchádzať  žiadne inštitúcie, ale tre-
ba využiť uznesenie vlády SR, ktoré 
bolo 3.9.2008  v Banskej  Štiavnici 
na zvyšovanie pracovných príleži-
tostí.

Je nevyhnutné stabilizovať všetky 
doterajšie služby, ktoré poskytu-
je Domov Márie a SČK – Domov 

sociálnych služieb pre mentálne 
postihnuté deti, mládež a dospe-
lých v B. Štiavnici.. Budem sa snažiť 
o udržanie a  získanie fi nančných 
prostriedkov pre SČK, ktoré posky-
tuje služby mentálne  postihnutým 
deťom, mládeži a dospelým , nakoľ-
ko v regióne nie je vytvorené žiadne 
iné chránené pracovisko, resp. chrá-
nená dielňa pre týchto ľudí.

Z  BBSK sa stále nedostatočne 
využívajú fi nančné prostriedky na 
riešenie akútnych problémov róm-
skych spoluobčanov .Budem to rie-
šiť  cez Všeobecne záväzné nariade-
nie BBSK.

Zdravotníctvo – treba nielen sta-
bilizovať  súčasný stav poskytova-
ných služieb, ale obyvatelia okresu 
si zaslúžia ďaleko lepšie zdravotníc-
ke služby.

Doprava a spoje – cestná sieť II  
kategórie je na mnohých miestach 
okresu hrozná. Rezolútne  budem 
presadzovať jej rekonštrukciu a tr-
vať na tom, aby do obcí okresu cho-
dili autobusy aj v sobotu a nedeľu 

a zladiť grafi kón  medzi cestnou a 
železničnou dopravou.

Regionálny rozvoj a cestovný 
ruch – podporovať tvorbu kvalit-
ných projektov v cestovnom ruchu 
– agroturistika, tým získať fi nančné 
prostriedky zo štrukturálnych fon-
dov  a prostredníctvom nich zabez-
pečiť v regióne rozvoj agroturistiky.

Športové aktivity – súčasná situá-
cia  v celej spoločnosti ako aj v okre-
se signalizuje potrebu systémového 
prístupu k problematike prevencie 
sociálno – patologických javov. Ako 
jedno z riešení vidín  zapojenie mla-
dých ľudí do rôznych foriem športo-
vých aktivít.. Keďže BBSK disponuje 
potrebnými fi nančnými prostried-
kami, urobím všetko preto, aby zo 
Všeobecne záväzného nariadenia 
BBSK sa získali potrebné fi nancie k 
rozvoju rôznych športových aktivít, 
ktoré by  pritiahli mladých ľudí k ak-
tívnemu využitiu voľného času, a tak 
účinne prispieť  k eliminácii rôznych 
foriem drogových závislostí.

PaedDr. Ivica Moravčíková

PaedDr. Ivica Moravčíková

Charakteristika:

LEKÁRKA, 54 ROKOV BANSKÁ 
ŠTIAVNICA 

Číslo kandidáta: 10

KANDIDÁT ZA VOLEBNÝ 
OBVOD Č.2: OKRES BANSKÁ 
ŠTIAVNICA

Slogan: 

VIEM PRINIESŤ NA SLOVEN-
SKO EURÓPSKE ŠTANDARDY A 
VÝHODY

MOJE CIELE:

1. Chcem zabezpečiť, resp. pre-
sadiť v našom regióne dostupnosť 
kvalitných zdravotníckych služieb aj 

v čase krízy.
2. Budem presadzovať zvyšo-

vanie zodpovednosti všetkých zú-
častnených strán  (lekár, poisťovňa, 

pacient) v starostlivosti o vaše zdra-
vie.

3. Chcem prinášať efektívne rie-
šenia pre našich starších občanov, 
najmä v oblasti zdravotníctva.

4. Spoločným úsilím napomáhať 
zlepšovaniu zdravotníckych slu-
žieb aj prostredníctvom získavania 
fi nančných zdrojov z európskych 
fondov.

Kandiduje za: 
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ 

STRANA
Program strany:

5. Dlhodobá ekonomická a poli-

tická stabilita regiónov.
6. Podpora malých a stredných 

podnikateľov a podnikov.
7. Dobre fungujúce zdravotníc-

tvo a sociálny 
systém pre sociálne odkázaných 

občanov.
8. Finančná podpora a rozvoj re-

gionálneho školstva.
9. Riešenie problémov odpado-

vého hospodárstva.
10. Riešenie infraštruktúry a do-

pravných systémov regiónov.
11. Podpora kultúry a športu. 

MUDr. Alžbeta Piteková

MUDr. Alžbeta Piteková

I
ng. Rudolf Rücker (65 

rokov) - č.12 - kandidát 

Agrárnej Strany Vidieka 

na poslanca Banskobystric-

kého samosprávneho kraja v 

koalícii si stranami Slobodné 

fórum a Demokratická strana

Pochádzam z obce Štiavnické 
Bane, kde toho času žijem. Po skon-
čení štúdia som produktívne roky 
života prežil v neďalekej Banskej 
Bystrici. Tu som pracoval v oblasti 
výskumu pôd, v riadiacej sfére na 
úseku poľnohospodárstva ako aj v 

inštitúcii, zaoberajúcej sa činnosťou 
karantény a ochrany rastlín. Krátku 
dobu som pracoval tiež v úrade, 
ktorý zabezpečoval kontrolnú čin-
nosť v rezorte obchodu, pracoval 
som tiež na úrovni kraja v obchod-
nej organizácii, ktorá zabezpečovala 

nákup a predaj ovocia a zeleniny. 
Externe popri svojom zamestnaní 
som pracoval ako turistický sprie-
vodca pre tuzemsko a zahraničie. 
Po nežnej revolúcii som niekoľko 
rokov pôsobil v Nemecku, Rakúsku, 
Švajčiarsku,                      4.str.

Ing. Rudolf Rücker

 3.st  plávanie, atletika, volej-
bal, získať fi nančné prostriedky pre 
vybudovanie zimného štadióna. 

7. Podpora projektov - budem 
podporovať všetky projekty, podá-
vané jednotlivými obcami a v úzkej 

súčinnosti s mestom B. Štiavnica, ne-
ziskovými organizáciami, ako aj jed-
notlivcami a projekty zamerané pre 
dôchodcov, invalidov, mládež a ich 
dôstojný a plnohodnotný život.

Záleží mi na rozumných, pragma-

tických, ale hlavne správnych rozhod-
nutiach, ktoré vyjdú z radov poslan-
cov BBSK a ktoré budú prínosom pre 
všeobecný alebo konkrétny rozvoj 
regiónu. 

Ako nezávislý poslanec mám jedi-

nečnú šancu presadzovať oprávnené 
požiadavky občanov nášho okresu 
tak u koaličných, ako aj opozičných 
poslancov, nielen na pôde BBSK a v 
NR SR, ale aj na príslušných minister-
stvách SR.          JUDr. Dušan Lukačko
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Volebný program

MUDr. Mariana Strešku, nezávislé-
ho kandidáta

Vážení spoluobčania!

Banská Štiavnica a náš okres má 
výnimočné postavenie na Slovensku, v 
Európe i vo svete. Žiadne mesto ne-
dalo svetu toľko významných vynále-
zov ako Banská Štiavnica. Mesto ale aj 
viaceré obce majú mimoriadne vzácne 
pamiatky a okres má nadmieru vzác-
nych prírodných zaujímavostí. Mesto i 
náš okres si teda zasluhujú výnimočnú 
pozornosť a starostlivosť. Malo by byť 
absolútnou samozrejmosťou, že toto 
všetko by malo byť v trvalej pozornosti 
samospráv mesta, obcí, okresu, BBSK, 
ministerstiev, vlády SR i NR SR. Výcho-
diskom musí byť uznesenie vlády č.593 
zo dňa 3.9.2008, ktoré bolo prijaté na 
rokovaní v B.Štiavnici k analýze sociál-
no-ekonomickej situácie okresu Ban-
ská Štiavnica a návrhom na zlepšenie 

sociálnej a hospodárskej oblasti.
Za posledné volebné obdobie 

mesto prišlo o 2 vysoké školy, 1 
strednú školu, 1 ZŠ, Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š.p., školské bu-
dovy a vo vážnej situácii ohrozenia je 
aj nemocnica. Takýto proces nielenže 
musí skončiť, ale sústredeným úsilím 
mestskej, obecných a krajskej samo-
správy, ako aj vlády SR a NR SR treba 

naštartovať všetky užitočné rozvojové 
programy mesta i okresu. A práve 
toto by bolo mojou hlavnou úlohou v 
prípade zvolenia za poslanca BBSK.

Mám 65 rokov, celý život pracujem 
v banskoštiavnickej nemocnici ako le-
kár. Dôverne poznám problematiku 
zdravotníctva i možné východiská, čo 
som neraz dokázal. Podobne dôverne 
poznám sociálne pomery obyvateľov 
mesta i celého okresu. Nikdy mi neboli 
ľahostajné ani iné problémy a mám aj 
skúsenosti z 8 ročnej poslaneckej čin-
nosti v mestskom zastupiteľstve v r. 
1994 – 2002. BBSK má mimoriadne 
dôležité postavenie a kompetencie ale 
aj veľké fi nančné prostriedky. V úzkej 
súčinnosti s mestskou a obecnými sa-
mosprávami by som na zasadnutiach 
BBSK predkladal všetko to, čo trápi 
obyvateľov nášho mesta i celého okre-
su a čo by bolo potrebné urobiť pre 
zlepšenie ich životných podmienok., 

zvýšenie zamestnanosti, rozvoj ces-
tovného ruchu, služieb a príťažlivosti 
nášho mesta i obcí okresu. Plne by 
so využil svoju kompetenciu poslanca 
BBSK aj na priame intervencie na jed-
notlivých ministerstvách, vláde SR, ako 
aj u poslancov NR SR. Ako nezávislý 
poslanec by som mal otvorené dvere 
nielen u parlamentných poslancov ko-
alície, ale aj opozície. Denne sa stýkam 
a komunikujem v práci i mimo nej s 
množstvom ľudí. Mnohí z nich majú 
vynikajúce nápady, ktoré by som sa 
určite snažil realizovať v zmysle mojich 
budúcich kompetencií. Budem však 
prístupný nielen predvolebnej kampa-
ni, ale aj v celom funkčnom období v 
prípade zvolenia pre všetkých obyva-
teľov nášho mesta i okresu. Ich spo-
kojnosť a splnenie ich predstáv bude 
tým najväčším zadosťučinením aj pre 
mňa.

MUDr. Marian Streško

MUDr. Marian Streško

 3.st v regiónoch, 
kde je turistický ruch na veľmi vysokej 
úrovni. Toho času sa zaoberám uby-
továvaním domácich a zahraničných 
turistov na súkromí. Týchto občas aj 
sprevádzam za poznávaním prírod-
ných, kultúrnych a historických pa-
miatok nášho regiónu, ale aj v rámci 
celého Slovenska. 

Volebný program:

- zintenzívniť a byť nápomocný, 
aby pre náš Banskoštiavnický región 
sa podarilo zabezpečiť čo najväčší 
prísun Euro fondov pre zabezpečenie 
infraštruktúry a zvýraznenie nášho prí-
rodného, kultúrneho a historického 

bohatstva, r. - v súlade s koncepciou 
rozvoja turistického cestovného ruchu 
pre banskobystrický samosprávny kraj 
úzko spolupracovať so zodpovedný-
mi funkcionármi nášho regiónu v tom 

smere, aby boli urýchlene predložené 
a schválené fundované projekty, na zá-
klade ktorých by pre jednotlivé lokali-
ty nášho regiónu mohli byť prisunuté 
fi nančné prostriedky,

- využiť kontakty, ktoré som získal 
pri niekoľkoročnom pôsobení v za-
hraničí. Za týmto účelom individuálne 
jednať s funkcionármi nášho regiónu 
a v prípade konkrétnych požiadaviek 
organizovať pracovné návštevy do re-
giónov, kde je turistický ruch na vyso-
kej úrovni a získané poznatky uplatniť 
pri zveľaďovaní nášho regiónu,

- úzkym kontaktom s funkcionármi 
a podnikateľmi nášho regiónu byť ná-

pomocný pri zviditeľnení sa nášho sve-
tového, kultúrneho dedičstva Banskej 
Štiavnice a jej okolia, aby bol zvýšený 
záujem domácich a zahraničných tu-
ristov o náš región, čo nádväzne zlepší 
pracovné príležitosti našich občanov,

- v prípade, že by som dostal vašu 
dôveru počas celého volebného ob-
dobia budem organizovať stretnutia 
s voličmi, kde by sme sa navzájom in-
formovali o problémoch a konkrétne 
opodstatnené požiadavky v rámci po-
slaneckého mandátu, by som tieto u 
kompetentných predkladal na vybave-
nie a domáhal sa ich riešenia Za vašu 
dôveru ďakujem Ing. R. Rücker

NEROZHODNUTÝ VOLIČ 

SA PÝTA M. ZIMMERMANNA

(Ing. Marian  ZIMMERMANN, 
kandidát na poslanca do VÚC BBSK 
za koalíciu SMER– SD a ĽS- HZDS,  s 
podporou okresnej organizácie SNS v 
Banskej Štiavnici)

Prečo by som mal ísť voliť a 

prečo by som mal voliť práve 

Vás, pán Zimmermann ?

Vzhľadom na súčasnú situáciu na 
Slovensku, keď nás v súvislosti so sve-
tovou hospodárskou krízou postihla  
veľká nezamestnanosť , ktorá je práve  
v našom kraji  zvlášť vypuklá, sa nám 
otvára úžasná možnosť čerpať  značné 
množstvo  fi nančných prostriedkov z 

eurofondov. A práve kandidát Sme-
ru-SD a ĽS-HZDS  europoslanec Ing. 
Vladimír Maňka predstavuje záruku zo-
súladenia  potrieb nášho kraja  s mož-
nosťami čerpania fi nancií z eurofondov. 
Tento kandidát na predsedu BBSK, 
ktorý má bohaté skúsenosti z komu-

nálnej politiky a momentálne zastáva 
dôležitú funkciu na pôde európskeho 
parlamentu, určite dokáže presadzovať 
potreby nášho ťažko skúšaného regió-
nu a bude zárukou tak prepotrebné-
ho spojenia regiónu s Bruselom. Ako 
bývalý poslanec NR SR  v roku 2002 
veľkou mierou prispel aj k schváleniu 
“Zákona  o ochrane a rozvoji územia 
B. Štiavnice a okolia, vďaka ktorému sa 
okres Banská Štiavnica dostal po po-
predia záujmu vlády a parlamentu, čo 
sa prejavilo aj na jeho postupnom roz-
voji. A keďže ja kandidujem za koalíciu, 
ktorá má najväčšiu dôveru verejnosti a 
ktorá by teda logicky mala mať v kraj-
skom zastupiteľstve aj najsilnejší posla-

necký klub, tak som zárukou toho, že 
pre B. Štiavnicu a obce jej okresu sa mi 
podarí presadiť množstvo dôležitých 
úloh, ktoré nás čakajú v nasledujúcom 
volebnom období. Žiadny z kandidá-
tov na poslanca BBSK z banskoštiavnic-
kého okresu nebude mať takú pozíciu 
presadzovať pre okres všetky priority. 
A tých je skutočne veľa, či už ide o 
prílev investorov a vytváranie nových 
pracovných miest, alebo zlepšovanie 
dopravného spojenia, infraštruktúry, 
zveľaďovanie cestovného ruchu, skva-
litňovanie zdravotníctva a v neposled-
nom rade aj vrátenie mestu B. Štiavnica 
jeho charakter mesta škôl. 

Ing. M. Zimmermann

Ing. Marian Zimmermann

NASLEDOVNÍ KANDIDÁTI DO ZASTUPITEĽSTVA BBSK:  HENRIETA ČEČETKOVÁ, MARTINA DURBÁKOVÁ, IMRICH 
KECSKÉS A ING. EDUARD RADA DO UZÁVIERKY ŠN Č.40/2009 DO 2.11.2009 NEDODALI POTREBNÉ PODKLADY


