ROK 2016
KRONIKA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
Kronikár mesta: Tatiana Protopopová

Január 2016
1. 1. – Prvým novonarodeným dieťaťom v Banskej Štiavnici v roku 2016 bol chlapec Samuel Kubiš,
ktorý prišiel na svet v banskoštiavnickej nemocnici 1. januára o 21:50 hod.. Prvá Banskoštiavničanka
sa narodila 11. 1. a bola ňou Soňa Bernáthová.
6. 1. – V areáli bývalého družstva pri obci Nová Dedina sa začali prvé preteky II. ročníka Raceshow.
Martin Tokár so svojou felíciou a Stanislav Buzalka s mitsubischi EVO získali vo svojej kategórii 1.
miesto.
7. – 8. 1. – V Banskej Štiavnici sa uskutočnila Trojkráľová zbierka na pomoc ľuďom v núdzi, ktorú
zorganizovala Charita svätej Veroniky a skupina dobrovoľníkov.
10. 1. – V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici vystúpili Kollárovci a potešili takmer 350 divákov.
Kapela odohrala kombináciu vlastných skladieb a ľudových melódií.
13. 1. – V priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici sa konalo novoročné stretnutie
samosprávy mesta Banská Štiavnica s predstaviteľmi organizácií, inštitúcií a firiem pôsobiacich
v Banskej Štiavnici a okolí a starostami obcí okresu Banská Štiavnica. Novoročný príhovor predniesla
primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, zbilancovala predchádzajúci rok a načrtla prognózy
samosprávy mesta pre rok 2016.
15. 1. – Naše mesto navštívil veľvyslanec Japonska Y.E. p. Akio Egawa v sprievode kultúrnej
attaché sl. Tomoe Komatsu. V priateľských rozhovoroch s primátorkou mesta Nadeždou Babiakovou
rokovali o možnej vzájomnej spolupráci v budúcnosti.
16. 1. – V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa premietal dokumentárny film Železník: Mesto
s banskou históriou kde zastal čas. Bolo to premietanie dokumentov a prezentácia fotografií z
„podzemia“ od Ľubomíra Lužinu. Film vznikol spoluprácou OZ Skryté poklady Slovenska
a kameramana Pavla Troppa.
18. – 25. 1. – V Týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa kresťania rôznych vierovyznaní po celom
svete stretávajú pri spoločných ekumenických modlitbách. Zapojili sa do neho aj kresťania Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a. v., Bratskej jednoty baptistov a Slova života v Banskej
Štiavnici.
28. – 31. 1. – V Banskej Štiavnici sa konal 49. Celoslovenský zimný zraz turistov s medzinárodnou
účasťou a stretnutie turistických oddielov mládeže. Na zraze bolo prítomných 1286 zaregistrovaných
účastníkov z Čiech, Poľska a najviac bolo turistov zo Slovenska. Organizátori pripravili 5 lyžiarskych
– bežkárskych tratí, 3 pešie trasy a 6 fakultatívnych výletov. Škoda, že upršanému počasiu
a mimoriadne nepriaznivým snehovým podmienkam sa musel prispôsobiť aj program. Podujatie
organizovali : Regionálne združenie KST Žiar nad Hronom v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica,
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KST Dr. Téryho Banská Štiavnica, Odbor KST Vyhne a Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región Banská Štiavnica. V súvislosti s touto akciou pripravilo aj Slovenské banské múzeum
posterovú výstavu venovanú téme organizovanej turisticky v Banskej Štiavnici a regiónu Štiavnických
vrchov.
28. – 31. 1. – V bratislavskej Inchebe sa uskutočnil 22. ročník veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakia-tour 2016. Mesto a región sa tento rok prezentovali pod hlavičkou CR Región Banská
Štiavnica.

Február 2016
1. 2. – V zasadačke historickej radnice MsÚ v Banskej Štiavnici sa konalo vyhodnotenie Štiavnických
novín za účasti primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, zástupcu primátorky Ing. Mariana
Zimmermana, členov redakčnej rady a tvorcov Štiavnických novín.
3. – 5. 2. – Slovenské banské múzeum v rámci ponuky Dielne pre verejnosť ponúklo niekoľko
zaujímavých tvorivých aktivít, napr. pletenie košíkov z pedigu, smaltovanie náušníc, príveskov,
batikovanie tašiek a pod..
4. 2. – V priestoroch pracovne komorských grófov v SBM v Banskej Štiavnici sa konala vernisáž
knihy autora Ing. Vladimíra Protopopova o jeho otcovi s názvom: „Sergej Protopopov Život
a dielo“. Vernisáž otvoril zástupca riaditeľa SBM Ing. Peter Zorvan, PhD. a knihu uviedla
prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková. Hodnotným kultúrnym programom prispela ZUŠ. Autor
poďakoval vydavateľovi knihy – Mestu Banská Štiavnica, vedeniu SBM a spisovateľke Rút
Lichnerovej za propagáciu diela Sergeja Protopopova. Akciu moderovala Mgr. Mária Petrová. V plne
obsadenej sále autor knihy premietol aj videoprojekciu o meste a diele svojho otca z minulých
desaťročí 20. storočia.
6. 2. – V priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici sa konal prvý detský maškarný bál.
Prítomných zabával Juraj Fáber a jeho tanečníci, rôzne hry, súťaže, maskoti a kúzelník. Na organizácii
sa zúčastnili aj štiavnickí skauti.
12. 2. – V priestoroch Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici sa konala prezentácia najnovšej
publikácie prozaičky, teoretičky umenia a historičky Rút Lichnerovej – Láska je jabĺčko, spojenej
s autorským čítaním. Na literárnom podujatí hral skvelý gitarista Marcel Mészáros.
12. 2. – Členovia A – klubu v Banskej Štiavnici a ich priatelia pripravili predvalentínsky večer
s prezentáciou hudobnej a poetickej tvorby o láske pod názvom Láska nie je len slovo, v reštaurácii
Gallery.
12. 2. – Marek Ivanič a Šimon Sedlák, žiaci Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského
v Banskej Štiavnici sa zúčastnili robotickej súťaže Robotiáda, konanej v Brne a získali prvé miesto
medzi základnými školami.
17. 2. – Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala MsZ
MsZ vzalo na vedomie:


správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica
2



správu o poskytnutých dotáciách v roku 2015 z rozpočtu mesta



správu o stave techniky TS m. p. Banská Štiavnica



správu o úprave časti Ul. Andreja Sládkoviča v roku 2016

MsZ sa uznieslo na:


VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území školy



VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách



VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Banská Štiavnica

17. 2. – Siesta v galérii – komentovaná prehliadka výstavy: Eva B. Linhartová – Maliarske
spomienky. Výstava sa konala v Galérii Jozefa Kollára.
19. 2. – Naše mesto navštívil podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí JUDr. Miroslav Lajčák. Na radnici ho privítala Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka
mesta. Rozhovory sa týkali najmä ďalšieho rozvoja mesta ako lokality UNESCO a ochrany a obnovy
prezentácie tohto historického klenotu. Potom si prezrel v sprievode primátorky mesto a navštívil
Gymnázium Andreja Kmeťa.
19. 2. – Konal sa karneval v dennom stacionári Margarétka, ktorý sa venuje osobám so zdravotným
a telesným postihnutím a ich rodinám. Klienti mali pripravené originálne masky, ktoré si sami
zhotovili.
19. 2. – Slovenské banské múzeum otvorilo pre malých aj veľkých experimentálne edukatívne
laboratórium a obnovenú mineralogickú expozíciu GEO - bádateľne v Berggerichte, za účasti štátneho
tajomníka MŽP doc. Ing. Jána Ilavského, CSc., riaditeľa Slovenského banského múzea PhDr. Jozefa
Labudu, CSc. a primátorky mesta Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždy Babiakovej. Je to časť múzea,
ktorá umožňuje exaktné určovanie minerálov. Slúžiť bude nielen pre múzeum, ale aj pre verejnosť.
19. 2. – Uskutočnila sa beseda so zástupcom japonskej ambasády na tému Japonsko a jeho kultúra,
priamo vo výstavnej miestnosti, kde bola otvorená výstava japonského umelca Shinji Takineho.
20. 2. – Zamestnanci Mesta Banská Štiavnica, pracujúci v Komunitnom centre na Šobove, pripravili
pre deti zo Šobova príjemný sobotný večer, v rámci ktorého bol aj detský karneval.
26. 2. – Začalo sa premietanie na amfiteátri v rámci programu zimných 4 živlov. Filmy sa premietajú
na amfiteátri, v kine Akademik a program pokračuje aj v Art Café filmovým kvízom, kde si ľudia
môžu otestovať svoje znalosti, postrehy, šikovnosť a výdrž v programe pod názvom „Raňajky
s Filipom Eichholtzom“. Sám autor porozpráva o tom, ako sa dá nakrútiť film bez financií, bez
akademického vzdelania a ako takýto film možno dostať medzi ľudí.
27. 2. – Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pripravilo na Starom zámku zimnú rodinnú
hru s indíciami pod názvom Hravý Starý zámok. Deti s rodičmi sa mohli prechádzať po areáli a v jeho
tajomných zákutiach hľadať indície a skladať tajničku. Prechádzali kostnicou, mučiarňou, vystúpili
strmými schodmi pod strechu zámku a pod.
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27. 2. – Na železničnej stanici v Banskej Štiavnici sa konala vernisáž jednodňovej výstavy, ktoré
predstavuje výsledky týždňového fotoworkshopu pätnástich študentov z Geneva School of Art &
Design, ktorý sa konal pod vedením Martina Kollára a Nico Krebsa.

Marec 2016
1. – 6. 3. – Otvorenie a konanie 7. ročníka Zimomravenia – zábavno - poučných programov na
rôznych miestach v Banskej Štiavnici, Dielnička v Kammerhofe, Tvorivé dielne v galérii, Galéria
Jozefa Kollára, Antikvariatik, tvorivá nedeľa v galérii Schemnitz, SBM, a pod.
3. 3. – V Kultúrnom centre mesta Banská Štiavnica sa konali oslavy MDŽ. Podujatie pripravila Živena
– spolok slovenských žien, Mesto Banská Štiavnica a strana Smer - SD.
4. 3. – Počas jarných prázdnin pozval Antikvariatik deti na výtvarný workshop a dospelých a ich deti
na besedu s mladou talentovanou ilustrátorkou Danielou Olejníkovou, ktorá ilustrovala knihu
Hávedník.
5. 3. – Na Slovensku sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V Banskej Štiavnici sa
volilo v 10 – tich volebných okrskoch. Z celého počtu 8167 oprávnených voličov využili svoje právo
voliť 4805 občanov, čo predstavuje 58,83 percentnú účasť. Najviac hlasov získala strana Smer - SD,
na 2. mieste skončila strana Sloboda a Solidarita a na 3. mieste Slovenská národná strana. Do 150
členného parlamentu z regiónu Banská Štiavnica sa dostali dvaja kandidáti: JUDr. Miroslav Číž
(Smer – SD) a Ondrej Binder ( Ľudová strana Naše Slovensko)
7. 3. – V meste Banská Štiavnica sme si pripomenuli 71.výročie oslobodenia nášho mesta.
Spomienkového aktu pri Pomníku padlých, ústrednom pamätníku sovietskej armády, sa zúčastnili:
primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, tajomník ZO
SZPB Ing. Jaroslav Dudík, tajomník Oblastného výboru SZPB Žiar nad Hronom Mgr. Ľubomír Jančo,
poslanci MsZ a občania mesta.
11. 3. – Z našich radov odišiel významný banský odborník, člen Banskoštiavnicko-hodrušského
baníckeho spolku a občan mesta Banská Štiavnica Ing. Milan Urbánek.
12. 3. – Vo vežičke penziónu Cosmopolitan 2 v Banskej Štiavnici sa uskutočnila vernisáž výstavy
obrazov pôvabnej iránskej autorky Reyhaneh Ghavípanjeh, pod názvom Zákutia ženskej duše.
12. – 13. 3. – O tituly majstrov Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní v športovej hale v Martine
bojovala slovenská strelecká elita. Súťaže sa zúčastnili aj odchovanci z Banskoštiavnického klubu:
Patrik Jány a Štefan Šulek. Štefan Šulek získal titul Majster Slovenska. Okrem toho bol ocenený
diplomom za 21. miesto v lige talentovanej mládeže v sezóne 2015/2016.
17. 3. – Banskoštiavnickej firme Obnova, s.r.o. bolo udelené ocenenie VIA BONA – dobrý partner pre
KOMUNITY. Nadácia PONTIS jej udelila celoslovenskú cenu za jej mimoriadne výsledky v oblasti
pamiatok. Udelenia ceny sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska.
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Apríl 2016
1. 4. – Týmto dňom sa zrušilo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v banskoštiavnickej nemocnici
preto, že nemocnica dlhodobo nemala oddelenie intenzívnej medicíny, oddelenie chirurgie, krvnej
banky, a od januára 2016 aj interné oddelenie. Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie tak stratilo
multiodbornú podporu pri riešení závažných stavov, i keď oddelenie malo dobrý gynekologickopôrodnícky tím, ale čo sa týka neonatológie, nedokázala pokryť nevyhnutnú ústavnú službu 24 hodín,
7 dní v týždni a mať lekára stále v nemocnici. Na tieto nedostatky upozornili aj hlavní lekári siete
Svet zdravia pre neonatológiu a pôrodníctvo. Uzavretiu predchádzal protest Štiavničanov pred
nemocnicou. Pred protestujúcich predstúpil primár MUDr. Marian Špila a zaručil sa za svoje
oddelenie. Protest podporili: Mgr. Mikuláš Pál – poslanec MsZ, MUDr. Marek Krajčí – poslanec NR
SR, exminister Ing. Ľudovít Kaník, spisovateľ a publicista Juraj Cintula z Levíc, predsedníčka
miestneho odboru Živeny Mgr. Renáta Taligová, členka organizačného výboru Oľga Kuchtová
i primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.
2. 4. – V Kostole nanebovzatia Panny Márie vystúpil 40 - členný oficiálny spevácky zbor
sheffieldskej katedrály.
2. 4. – V zariadení Strednej odbornej školy služieb a lesníctva sa stretli bývalí zamestnanci Tabakovej
továrne v Banskej Štiavnici, aby si spomenuli, že v marci pred 20 rokmi natrvalo sa zastavili stroje
v Tabakovej továrni v Banskej Štiavnici.
3. 4. – V Kostole nanebovzatia Panny Márie pri Svätej bráne milosrdenstva sa konal slávnostný
koncert. Vystúpili tu žiaci a učitelia ZUŠ, mládežnícky spevácky zbor pri farskom kostole, mužský
spevácky zbor Štiavničan a členovia dychovej hudby Sitňanka.
13. 4. – V centre mesta bol otvorený hotel Bristol. Projekt realizovala spoločnosť Inforama a.s.
a spolufinancovala ho z Európskeho fondu sociálneho rozvoja, v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť a finančný rast.
15. 4. – Otvorenie výstavy fotografií Lucie Papčovej „Vydobyté priestory“ v Galérii J. Kollára.
Organizátor: SBM v Banskej Štiavnici.
19. 4. – Pod záštitou primátorky Mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej sa v ZUŠ konala
súťaž v prednese umeleckého textu s tematikou baníctva „Štiavnický permoník“. Do súťaže sa
prihlásilo 26 súťažiacich zo ZŠ a MŠ na Ulici 1. mája v Banskej Štiavnici.
20. 4. – K Svetovému dňu zeme Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici zorganizovalo
v Berggerichte výstavu: „Chránené územia Slovenska – Národné parky“.
20. – 21. 4.– V areáli Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici sa konal 2.ročník
súťaže žiakov stredných lesníckych škôl „Husquarna drevorubač junior 2016“. Víťazné tituly opäť
ostali v Banskej Štiavnici. Najlepší súťažiaci: Filip Drígeľ a Kristián Žoviak.
21. 4. – Vernisáž výstavy v Galérii Jozefa Kollára: My sa nevieme sťažovať nahlas. Organizátori:
Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad
Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia, Mesto Banská
Štiavnica.

5

22. 4. – Uskutočnil sa už 12. ročník „Náckovej Štiavnice“ – humoristického podujatia, zameraného na
propagáciu nehmotného kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice, tohto roku venovaný pamiatke Ing.
Milana Urbáneka. Prvou časťou podujatia bola už tradičná jazda na „Štiavnickej Anči“, druhá časť sa
konala vo vestibule železničnej stanice. Program: príhovory, súťaž v prednese náckovských vtipov
a príbehov a kvíz zo „štiavničtiny“.
22. – 23. 4. – Nočný výstup z Počúvadlianskeho jazera a Ilije na Sitno, otvorenie chaty Andreja
Kmeťa na Sitne, prednášky o histórii Sitna.
23. 4. – „Ľadové medvede Štyavnyckje“ ukončili svoje záujmové zimné aktivity plaveckou
rozlúčkou na jazere Klinger.
27. 4. – Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici usporiadala obľúbený Lesnícky deň
v Botanickej záhrade pre deti, mládež a širokú verejnosť.
27. 4. – Na Námestí sv. Trojice bolo vyhlásené v poradí už 44. významné lesnícke miesto –
Žemberovský dom. So systematickým mapovaním, označovaním a ochranou významných objektov
spojených s lesníctvom, začali Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik v roku 2007.

Máj 2016
3. 5. - Žiadosť o urýchlené zriadenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, t.j. záchranky s lekárom, v
Banskej Štiavnici bola predmetom petície, ktorá bola v Banskej Štiavnici zahájená 18. apríla 2016 a 3.
mája ukončená. Petíciu podporilo 1228 signatárov elektronicky a 1702 signatárov ju podpísalo na
petičných hárkoch v meste Banskej Štiavnici a obciach banskoštiavnického okresu. Petíciu účasťou v
petičnom výbore podporili uznávaní štiavnickí lekári, ktorí tu pred rokmi zakladali zdravotnú
starostlivosť, známu svojou vysokou kvalitou. Podporili ju aj niektoré známe osobnosti, ktoré majú
blízky vzťah k Banskej Štiavnici alebo v nej žijú, napríklad Zdenka Predná, Oskar Rózsa, Jana
Kirschner či Magda Vášáryová. Aj táto petícia pomohla k skoršiemu zriadeniu RLP v meste.
Predstaviteľom petičného výboru bol Ján Roháč.
6. 5. – V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa konala slávnosť ku Dňu matiek. S bohatým
kultúrnym programom vystúpili deti z banskoštiavnických materských a základných škôl. Slová
vďaky vo svojom prejave predniesol prednosta Okresného úradu v Banskej Štiavnici Ing. Štefan
Filip. Slávnosť organizovalo Mesto Banská Štiavnica a miestna organizácia Živeny.
9. 5. – SZPB – základná organizácia pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny organizovala
spolu s Mestom Banská Štiavnica pietny akt pri Pomníku padlých, ústrednom pamätníku sovietskej
armády.
11. 5. – Šesť netradičných miest v Banskej Štiavnici sprístupnili rôzne organizácie na jeden večer
svoje priestory verejnému čítaniu kníh šiestich európskych autorov v rámci akcie „Noc literatúry
2016“. Organizátor: Tomáš Lazar.
14. 5. – Na Počúvadlianskom jazere sa konali rybárske preteky „O pohár primátorky Banskej
Štiavnice“. Organizátor: Miestna organizácia rybárskeho zväzu.
15. 5. – V Mestskej plavárni v Banskej Štiavnici sa konal zaujímavý potápačský kurz. Viedol ho
inštruktor H2O-Šport Banská Bystrica Ján Paraik, absolvent bývalej SPŠ – baníckej v Banskej
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Štiavnici. Po absolvovaní tohto kurzu účastníci získajú medzinárodne platný certifikát „Open Water
Driver“, ktorý ich oprávňuje zostupovať do 18m na otvorenej vode v „Bady systéme“, to znamená po
dvojiciach formou organizovaného potápania, aby potápanie bolo čo najbezpečnejšie.
17. 5. – V kostole vo Svätom Antone sa konala posledná rozlúčka s poslancom NR SR a v roku 2005 –
2008 poslancom BB SK za náš okres Banskú Štiavnicu, pánom Ondrejom Binderom.
18. 5. – V SOŠ služieb a lesníctva bola opäť slávnostne otvorená Galéria moderného umenia, ktorá
bude zároveň slúžiť ako špecializovaná polyfunkčná učebňa. Galéria, ktorá sídli na 6. poschodí,
prezentuje okolo 200 vystavených diel – výber obrazov, kresieb, sôch a reliéfov z rôznych sympózií.
Výstavu otvorila riaditeľka školy PhDr. Viera Gregáňová.
20. 5. – V priestoroch historického Kammerhofu odštartoval nultý ročník podujatia, počas ktorého
bude daný priestor amatérskym a poloprofesionálnym umelcom z Banskej Štiavnice s názvom Ba Sta.fest.
22. 5. – Na sviatok Najsvätejšej Trojice sa konala na námestí svätá omša, za účasti vedenia mesta,
poslancov MsZ a občanov. Omšu celebroval pán farár Ľudovít Frindt.

Jún 2016
1. 6. – Po niekoľkoročných reštaurátorských prácach na Rubigallovom dome na Námestí sv. Trojice
bola opäť presťahovaná, otvorená a daná do prevádzky mestská knižnica.
3. 6. – V zaplnenom banskoštiavnickom amfiteátri v originálnej úprave Ernesta Šarkőziho sa hrala
tanečná dráma najznámejšej osudovej lásky - Carmen. Carmen stvárnila Silvia Šarkőziová v réžii
Ladislava Crnoreja, v spolupráci tanečnej skupiny Credance, sólistov baletu SND a SĽUKu.
3. 6. – Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, na futbalovom
štadióne v Banskej Štiavnici sa konal 32. ročník Malého behu Trate mládeže. Pretekov sa zúčastnilo
219 pretekárov z materských, základných a stredných škôl z Banskej Štiavnice, Banskej Belej,
Štiavnických Baní, Svätého Antona, Vyhieň, Levíc, Novej Bane, Žiaru nad Hronom, Zvolena
a Banskej Bystrice. Riaditeľom preteku bol Mgr. Bohuslav Melicherčík. Beh odštartovala primátorka
mesta Mgr. Nadežda Babiaková.
8. 6. – Titul Majstra Slovenska na dráhe 1500 m a II. miesto na 3000 m v Dubnici nad Váhom na
atletickom dorasteneckom šampionáte vybojoval člen Športového klubu Atléti BS Ján Marko.
3. – 8. 6. – V Prahe sa uskutočnil ďalší ročník šachového podujatia ČEZ Chess Trophy. Medzi
významné body programu pre verejnosť patrila aj partia štiavnického živého šachu hraná naslepo, na
Streleckom ostrove.
3. 6. – Členovia Autorského klubu literátov, hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici
prezentovali svoju tvorbu v reprezentačných priestoroch hotela Bristol. Podujatie bolo oslavou lásky
k rodičom, deťom, blízkym i priateľom.
4. 6. – Jakub Badrna, absolvent SOŠL v Banskej Štiavnici, sa stal Majstrom Slovenskej republiky
v kategórii - sólista na poľovný roh - v Pelhřimove v ČR.
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10. 6. – Do akcie „Noc kostolov“ sa zapojili aj banskoštiavnické kostoly. Prezentovali liturgické
odevy a textílie, uskutočnili sa rôzne prednášky a recitovali poetické pásma a pod..
11. 6. – Budenie sitnianskych rytierov. Rodinné podujatie na Počúvadlianskom jazere s výstupom na
Sitno, počas ktorého účastníkov čakali rôzne úlohy, ktoré pre nich pripravili štiavnickí skauti zo 4.
Oddielu Erebor. Po návrate zo Sitna ich čakala ukážka ošetrenia úrazov a prvej pomoci, určovanie
najznámejších regionálnych dominánt, divadelný výstup Erika Forgáča, klauni Pik a Nik, či
predstavenie Banskobystrického divadla na Rázcestí, maľovanie na tvár a pod. Podujatie organizovalo
Mesto Banská Štiavnica.
16. – 19. 6. – Divadelný festival Vlnoplocha. 5 českých a 7 slovenských TOP divadiel v kostole, vo
dvoroch a uliciach, na amfiteátri. Spolu 22 predstavení, plus predstavenia študentov, párty vo
festivalovom centre Bristol a pod..
17. 6. – Slovenské banské múzeum v Galérii Jozefa Kollára zorganizovalo vernisáž malieb jednej z
najzaujímavejších súčasných slovenských maliarok - Jany Farmanovej v projekte „Esencie“. Vône,
chute, nálady prenikajú z jej obrazov a vťahujú divákov do sveta prirodzenej ženskej krásy.
18. – 19. 6. – Netradičné víkendy a prehliadky v Starom zámku organizuje už niekoľko rokov
Slovenské banské múzeum, historické, hudobné a divadelné združenie Tormen a skupina historického
šermu Ricasso. Akcia nesie názov „Z minulosti do budúcnosti“ a stretávajú sa tu na jednom mieste
dejiny celého sveta od praveku až po 20. storočie, spracované v netradičnej podobe.
18. 6. – Festival svetla „ Illumination“ premenil Botanickú záhradu a historické budovy SPŠ Samuela
Mikovíniho na magický priestor unikátnych vizuálnych zážitkov. Organizátori projektu: 4:Tune
a občianske združenie Takt.
18. 6. – Amfiteáter v Banskej Štiavnici prvýkrát privítal vystúpenie svetoznámeho hudobného kvarteta
v obsadení: John Shannon,, Dan Brantigan, Oskar Rosza a Martin Valihora.
22. 6. – Zasadanie mestského zastupiteľstva.
MsZ schválilo:


Program rokovania zasadnutia MsZ so zaradením bodu: Interpelácie a dopyty občanov



Zadanie urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite Sitnianska – Štefultov



Správu o inventarizácii majetku mesta k 30.11.2015



Rozbor hospodárenia Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2015.



Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica



Vyhlásenie druhej opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného
nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica.

MsZ sa uznieslo na:


VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v Banskej Štiavnici.
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VZN Trhový poriadok - trhovisko Križovatka.

MsZ odvolalo:


Z členstva v DHZM Banská Štiavnica – Štefultov M. Maruniaka a M. Zachara a vymenúva za
členov DHZM Banská Štiavnica – Štefultov Ľ. Povinského a Ing. Ľ. Škvarku

23. 6. – V priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici sa konalo slávnostné stretnutie
venované 20. výročiu činnosti spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.. Riaditeľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Dudík vo svojom príhovore sa venoval hlavne histórii spoločnosti od jej vzniku až po
súčasnosť.
23. 6. – Vernisáž výstavy Šachovnice v Mineralogickej expozícii v budove Berggerichtu. Výstava
zameraná na prezentáciu šachovníc ako umelecko – remeselných predmetov, so zameraním na
výrobky z prírodného materiálu najmä kameňa. (Mramorové a drevené šachovnice zo zahraničia –
Čína, Pakistan, Tunisko, Rusko). Súčasťou výstavy bola aj literatúra o šachu.
24. 6. – V Galérii Jozefa Kollára zorganizovalo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
výstavu Teodora Schnitzera „Muž z divokého východu“. V textoch i obrazoch ožili slávne máyovky,
cooprovky, stevensonovky, ktoré ilustroval rodák z Košíc – Teodor Schnitzer. Ilustroval najmenej 116
kníh a dal nezabudnuteľnú tvár aj Winnetuovi.
24. – 25. 6. – Rozlúčku so školským rokom na Starom zámku organizuje niekoľko rokov Slovenské
banské múzeum. Návštevníci si vyberajú z bohatého programu ako sú stavebnice, hlavolamy, možnosť
zhotoviť si vlastnú fajku – štiavničku, pozrieť si divadelné predstavenie i ukážky sokoliarov
a samozrejme aj prehliadku expozícií. Návštevníci majú možnosť navštíviť každoročne Letné dielne
v múzeu, alebo Letnú školu v múzeu.
25. 6. – Kultúrne podujatie: Umenie na Trojici 2016 – 4. ročník. Akcia je symbolickým otvorením
hlavnej sezóny v centre mesta. Vystupujú tu rôzne hudobné telesá, orchestre. Kultúrne podujatia sa
konajú aj v Galérii Jozefa Kollára, v kinosále, Kultúrnom centre, v reštauráciách a pod..

Júl 2016
1. 7. – V Žiari nad Hronom sa konalo regionálne kolo celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2016, pre
autorov kroník a monografií. Najlepšie práce boli ocenené zlatým písmom, čo znamená postup do
celoštátneho kola. Zlaté písmo bolo udelené kronike cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v.
v Banskej Štiavnici, ktorú vedie Mgr. Eva Kolembusová. Bronzové písmo získala kronika Strednej
odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a kronika Autorského klubu v Banskej Štiavnici, ktorú
zapisuje Janka Bernáthová.
6. 7. – Rokovanie MsZ
MsZ schválilo: Program rokovania, návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2015. Poskytnutie dotácie
pre OZ Margarétka.
MsZ ukladá: Prevod pozemku p. č. SKN 2278/8 v k. ú. Banská Hodruša prerokovať s Mestskými
lesmi Banská Štiavnica, s.r.o.
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MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení, Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych
služieb za rok 2015.
MsZ súhlasí: S vypracovaním Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite Pod Kalváriou a Sitnianska
– Štefultov.
7. – 9. 7. - Festival Bachovej hudby v Kostole sv. Kataríny a vo farskom Kostole nanebovzatia Panny
Márie. Hlavný hosť – taliansky organista Gabriele Marinom.
8. 7. – Členovia Autorského klubu literátov, hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici sa
predstavili svojou tvorbou v nezvyklom prostredí priamo na Sitne v chate Andreja Kmeťa.
8. 7. – Banská Štiavnica prvýkrát privítala predsedníčky MO Živeny z celého Slovenska na 10.
Spoločnom zasadnutí pod vedením úradujúcej celoslovenskej predsedníčky Živeny Magdalény
Vášáryovej.
8. 7. – V Banskej Štiavnici sa konalo XII. celoštátne kolo hry Plameň. V pätnástich súťažných
disciplínach Táborovej olympiády predviedli hasiči svoju schopnosť, súhru kolektívu, presné oko,
šikovnosť a zručnosť pri práci s hadicami, prenášaním vody, alebo pri slalome s pneumatikou.
Veliteľom súťaže bol viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič, hlavným rozhodcom Ján
Kulich. Medzi hosťami nechýbala ani primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková a predseda VÚC
BBSK Ing. Mgr. Marián Kotleba.
9. 7. – Štiavnický živý šach – 12. ročník vrcholnej turistickej sezóny v našom meste v šachu. Zaujala
hlavne naživo hraná partia šachu so zaviazanými očami na Námestí sv. Trojice, ktorú hrali Sergej
Movsesian a poľský supertalent Ján Krzyzstof Duda. Víťazom sa stal Sergej Movsesian.
12. – 27. 7. – SBM v Banskej Štiavnici organizuje Prázdninové dielne v múzeu s bohatým
programom: ryžovanie zlata, výroba smaltovaných príveskov, pečenie chleba, háčkovanie, tvarovanie
z hliny, plstenie ovčej vlny, maľba na hodváb, batika na hodváb, točenie na kruhu, paličkovanie,
tkanie, tvorba handrových loptičiek, drôtené dekorácie, vyšívanie a pod..
14. 7. – V tento deň nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica
o sociálnych službách. Ide o sociálny taxík, ktorý je vybavený nájazdovou rampou a úchytkami pre
vozík.
14. 7. – V kaviarni Divná pani sa uskutočnilo stretnutie so zaujímavou slovenskou spisovateľkou
Soňou Bulbeck Lužinovou, ktorá uviedla svoje dve nové knihy: Vraždy v Arábii a Púšť pod oknom.
15. 7. – Od tohto dňa funguje v našom meste ambulancia Lekárskej služby prvej pomoci. Vedúcim
LSPP je lekár Hatem Ahmed Mohd Abu Murad. LSPP sídli na Bratskej ulici č. 17, v areáli nemocnice
v Banskej Štiavnici.
19. 7. – Vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie účinkoval 40 – členný sláčikový orchester –
Bromley Youth Chamber Orchestra s vynikajúcim sólistom Janom Schmolckom.
27. 7. – V rámci lepšieho spoznávania lokalít UNESCO na Slovensku, navštívila naše mesto delegácia
z Prahy, ktorú tvorili: Ján Wolf, radní hlavného města Prahy, pre kultúru a pamiatkovú ochranu - so
svojimi spolupracovníkmi. Cieľom bolo najmä rokovanie s primátorkou mesta Nadeždou Babiakovou
a vedením samosprávy o spoločných problémoch týkajúcich sa lokalít UNESCO.
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29. 7. – V Banskej Štiavnici v zrekonštruovanej budove Pod kalváriou sa konalo slávnostné otvorenie
Návštevníckeho centra pre občanov. Otvorenia sa zúčastnil predseda Kalvárského fondu Mgr. Martin
Macharik, niektorí poslanci Mesta Banská Štiavnica, Magda Vášáryová - rodáčka z Banskej
Štiavnice, generálny riaditeľ VÚB, a.s. a predseda Správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch
a rímskokatolícky farár Ľudovít Frindt.
29. 7. – Uskutočnil sa už 19. Náckov pochod. Moderátorom podujatia bol Milan Šesták, ktorý privítal
účastníkov pochodu na terase Baníckej krčmy pri štôlni Glanzenberg a sprevádzal ich siedmimi
zastávkami.
29. 7. – V priestoroch Schemnitz Gallery v Banskej Štiavnici sa uskutočnila vernisáž autorskej
výstavy Doroty Sadovskej s názvom Malé vo veľkom.
31. 7. – Festival peknej hudby 2016 zakončil známy anglický hudobník a perkusionista Carl Palmer –
jeden z najuznávanejších rockových bubeníkov.

August 2016
3. 8. – V partnerskom meste Šopron sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátorky mesta Banská
Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej a primátora mesta Šoproň Dr. Tamása Fodora. Partnerstvo
medzi oboma mestami je založené najmä na duchovných tradíciách Baníckej akadémie, ktorá bola do
tohto mesta presťahovaná.
2. – 11. 8. – Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici organizuje Prázdninové dielne s bohatým
programom.
5. 8. – Členovia A – klubu opätovne prijali pozvanie chatára Branislava Cengela a manželky Zuzany
na Chatu Andreja Kmeťa na Sitne, kde predniesli svoje literárne práce v rámci literárneho večera.
5. 8. – Slovenské banské múzeum na Novom zámku zorganizovalo jedinečný výhľad na nočnú
Štiavnicu počas podujatia pod názvom „Noci z Nového zámku“.
6. 8. – Slovenské banské múzeum pripravilo nočné prehliadky Starého zámku pod názvom „Večerná
škola na Starom zámku“. Netradičné a zábavné prehliadky spojené s riešením úloh, ktoré súvisia
s históriou.
6. 8. – Na Námestí sv. Trojice sa konal ďalší ročník podujatia Nezabudnuté remeslá, ktoré organizuje
Mesto Banská Štiavnica.
7. – 11. 8. – 4 živly v Banskej Štiavnici oslavovali „Mladosť“ v 18. ročníku letného filmového
seminára. Obsahovali 4 desiatky projekcií – hrané, dokumentárne, animované a experimentálne filmy
predstavili rôzne prístupy k téme.
10.8. – Pred štôlňou Glanzenberg za zvuku kostolných zvonov sa začalo pietne podujatie venované
pamätnému dňu Slovenskej republiky: Deň obetí banských nešťastí. Slávnosti sa zúčastnili
predstavitelia mesta, baníckeho spolku a ďalší občania. Pre mohutný lejak účastníci podujatia sa
presunuli na blízku krytú terasu Baníckej krčmy.
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15. 8. – O tretej popoludní sa rozozvučal zvon na veži Starého zámku, ktorý oznámil začiatok 5.
obnovenej Šmintorínskej púte na malom námestíčku pri kaplnke Panny Márie na Hornej Resle pri ústi
štôlne Šmintorín za účasti zástupcov Mesta Banská Štiavnica, členov baníckeho spolku, občanov
mesta a ICLic. Ing. Ľudovíta Frindta – farára rímskokatolíckej farnosti.
15. – 20. 8. – Banská Štiavnica sa stala dejiskom už XlV. ročníka Festivalu európskej poézie, divadla
a hudby Cap a ľ Est 2016. Nosnou témou tohoročného festivalu bolo pozvanie na návštevu Prahy –
mesta, ktoré inšpirovalo mnohé veľké osobnosti. Vystúpila francúzska šansonierka japonského pôvodu
Mari Kazue, ktorú na klavíri sprevádzal Patrick Vasori. V kine Akademik premietali filmy českej
produkcie: Až príde kocúr, Markéta Lazarová, Nestyda. V Libresse sa konal „Babylón jazykov“ básnické pásmo: Pocta Jánovi Švantnerovi, v Art Café koncert Lucie Šoralovej s kapelou La Alma, na
Starom zámku predstavenie Výmena, bilingválne dvojpredstavenie v Kostole sv. Kataríny – 5 veľkých
ód Paula Claudeta v podaní Štefana Bučka, Michela de Maulne a Kataríny Šafaříkovej, hudobný
koncert Quasars Ensemble pod dirigentskou taktovkou Ivana Buffu. Poézia v podaní českých,
slovenských a francúzskych básnikov opäť zaplnila priestory banskoštiavnických kaviarní.
17. 8. – Rokovanie MsZ
MsZ schválilo: program rokovania, prenájmy nehnuteľností a priamy prevod pozemkov, plnenie
rozpočtu mesta podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, plnenie rozpočtu Technických služieb, zvýšenie
dotácie pre Materskú školu Mierová ulica.
MsZ odvolalo: zapisovateľku komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ŽP pri MsZ v Banskej
Štiavnici Ing. Piliarovú a zvolilo Mgr. K. Hulinovú, zamestnankyňu Mesta Banská Štiavnica.
MsZ udelilo: verejné ocenenie osôb podľa VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút Mesta
Banská Štiavnica

§ 13 Čestné občianstvo
Akad. mal. Nadi Rappensbergerovej – Jankovičovej
§ 15 Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica
Prof. Dr. Józsefovi Böhmovi
Akad. mal. Sergejovi Protopopovi (In memoriam)
§ 16 Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica
Ing. Jurajovi Varínskemu, CSc.
Primátorka mesta u d e l i l a podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatútu
mesta Banská Štiavnica v zmysle § 17 Cenu primátora mesta Banská Štiavnica
Antonovi Gregussovi
Sergejovi Movsesianovi
Vladimírovi Slezákovi
MsZ sa uznieslo: o výške pridelenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica.
MsZ vzalo na vedomie: Správu o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej Štúdie obytnej zóny
v lokalite Sitnianska – Štefultov, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta, správu
o úpravách a vysprávkach v miestnych komunikáciách v rokoch 2015 – 2016, informatívnu správu
o Salamandrových dňoch 2016, o činnosti Štiavnických novín, návrh na vyhlásenie III. opakovanej
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OVS na odpredaj nadbytočného prevodového majetku Mesta Banská Štiavnica, prevod pozemkov
a pod.
17. – 18. 8. – V Prahe sa konali Majstrovstvá Európy mládeže v šachu. Súčasťou otvorenia podujatia
bolo aj vystúpenie Štiavnického živého šachu.
18. – 21. 8. – v Pezinku sa konal XVI. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových
hudieb „Dychovky v Preši“. Naša dychová hudba Sitňanka sa umiestnila v Zlatom pásme a získala
špeciálnu cenu za spevácku zložku.
20. 8. – Pri Počúvadlianskom jazere sa uskutočnil 5. ročník Sitnianskej paškrty. Nebol zadaný druh
jedla, len aby sa na jeho príprave použil kotlík. Celé podujatie sprevádzala hudobná skupina Sliačske
Mokrane so slovenskými a českými hitmi.
20. – 21. 8. – Slovenské banské múzeum, historické hudobné a divadelné združenie Tormen a skupina
historického šermu Ricasso organizujú už tradične netradičné víkendy na Starom zámku v Banskej
Štiavnici. Pre návštevníkov sú pripravené netradičné prehliadky Starého zámku pod názvom
„Z minulosti do budúcnosti“, kde sa stretávajú dejiny celého sveta od praveku až po 20. storočie
spracované v netradičnej podobe.
20. 8. – V priestoroch Banského domu a nádvoria pred Café barom U jašteričiek sa uskutočnil 1.
ročník charitatívneho podujatia Art for Marguarite, ktorého cieľom je pomôcť občianskemu združeniu
Margarétka, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím.
21. 8. – Festival Osmidiv – 7. ročník benefičného koncertu pre deti a osoby s mentálnym postihnutím
pre Banskobystrický región a okolité ústavy, ktoré organizuje Občianske združenie Milan Štefánik.
Miesto: Kultúrne centrum, futbalový štadión, nádvorie Starého zámku a amfiteáter.
25. 8. – V priestoroch a okolí Komunitného centra na Šobove sa konalo stretnutie s hasičmi –
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica a Štefultov, ktorí na základe pozvania
miestnej komunity prišli predstaviť svoju prácu.
25. 8. – V Baníckej krčme pri štôlni Glanzenberg sa konali oslavy 80. narodenín doc. Ing. Ladislava
Welwarda, PhD., ktorý je významnou osobnosťou Slovenska v oblasti chémie a mikrobiológie.
27. 8. – V rámci Dní kultúry sa konala Brazílska noc v Pražovni, koncert Zuzany Suchánkovej
v Trotuár Café, Jašterice hostili Metal Fest 2016, charitatívny minifestival sa konal na podporu útulku
OZ –Túlavá labka.
27. 8. – Slnko v duši –festival príbehov, poznania a myšlienok pre ľudí, ktorí chcú žiť zdravo. Miesto
podujatia: Art Café, Oldies disco – Cosmopolitan – bowling, koncert Boky Citom v Archanjel Café,
koncert Duo Interno – hotel Grand Matej
29. 8. – V Štiavnických Baniach sa uskutočnila letná škola o národnostných menšinách pre 17
mladých účastníkov z krajín V4. V rámci jeho programu účastníci navštívili aj Komunitné centrum na
Šobove. Pracovníci centra ich oboznámili s prácou v centre a aktivitami. V závere programu účastníci
pripravili predstavenie na Námestí sv. Trojice, počas ktorého chceli ukázať, že napriek rozdielnosti
medzi jednotlivými národmi a národnosťami je možné zjednotiť náš spoločný život.
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29. 8. – Amfiteáter v Banskej Štiavnici patril legendárnej prešovskej skupine IMT Smile. Hudba
a texty v originálnom podaní Ivana Táslera mali u účastníkov obrovský úspech. Organizátor OZ Milan
Štefánik.
30. 8. – Tohoročné oslavy 72. výročia SNP sa konali pri Pamätníku SNP. Po slovenskej hymne
privítal účastníkov osláv tajomník základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Medzi hosťami boli: primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, zástupca primátora Ing.
Marian Zimmermann, poslanci MsZ, prednosta Okresného úradu v Banskej Štiavnici Ing. Štefan Filip,
zástupca Oblastného výboru SZPB Mgr. Ľubomír Jančo, zástupcovia politických strán a spolkov
a občania mesta.

September 2016
5. 9. – Slávnostné otvorenie nového školského roka na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
sa uskutočnilo už v novej budove na Kolpašskej ulici č. 9. Aktu sa zúčastnila riaditeľka Gymnázia
Andreja Kmeťa PhDr. Renáta Mikulášová, zástupkyňa riaditeľky Mgr. Ľubica Herdová, predseda
školskej rady Matúš Štefanča, primátorka nášho mesta a poslankyňa Zastupiteľstva BBSK Mgr.
Nadežda Babiaková, pedagógovia a žiaci školy.
7. – 11. 9. – Salamandrové dni v Banskej Štiavnici. Záštitu nad nimi prevzal prezident SR Andrej
Kiska a predseda vlády Slovenskej republiky a čestný občan nášho mesta Róbert Fico, s finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spoluúčasti viacerých partnerských inštitúcií,
organizácií, spoločností a firiem. Na tohoročných salamandrových dňoch spojených s celoslovenskými
oslavami Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov sa zúčastnili významní vrcholní predstavitelia
Slovenskej republiky. Medzi hosťami nechýbal exprezident a čestný občan nášho mesta Ivan
Gašparovič, veľvyslankyňa ČR v SR Lívia Klausová, veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej
Fedotov, minister životného prostredia SR László Sólymos, minister hospodárstva SR Peter Žiga,
štátni tajomníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a Ivan Švejna,
štátny tajomník životného prostredia SR Boris Susko, predseda Špecializovaného trestného súdu
Michal Truban, predseda Slovenskej banskej komory a generálny riaditeľ Hornonitrianskych
uhoľných baní v Prievidzi Peter Čičmanec, podpredsedníčka SAV Eva Majková a ďalší.
Salamandrové dni sa začali dňa 7.9. v kine Akademik premietaním žurnálov z archívov Slovenského
filmového ústavu. Otvorenie baníckych slávností sa konalo vo štvrtok v Kultúrnom centre v Banskej
Štiavnici slávnostným šachtágom.
Oslavy pokračovali v piatok dopoludnia Valným zhromaždením Slovenskej banskej komory. V
Slovenskom banskom archíve sa konal Deň otvorených dverí spojený s výstavou Ako sa mapovalo
v baníctve.
V Kammerhofe sa konalo slávnostné podujatie pri príležitosti 15. výročia podpisu Deklarácie
pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, vyvrcholením
bol akt odhalenia bronzovej pamätnej tabule v priestoroch Belházyovského domu. O 13. hod. sa
konalo v Kostole sv. Kataríny slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva spojené s udeľovaním
výročných cien mesta. Program: Vystúpenie speváckeho zboru Štiavničan, príhovor p. farára Ľudovíta
Frindta, privítanie prítomných zástupcom p. primátorky Marianom Zimmermannom, slávnostný prejav
primátorky mesta Nadeždy Babiakovej.
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Ocenení: Akademická maliarka Nadežda Rappendbergerová, čestná občianka mesta. Cenu prevzal
Ivan Ladziansky. Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banskej Štiavnice – prof.
József Böhm, akademický maliar Sergej Protopopov (In memoriam). Cenu prevzali Ing. Vladimír
Protopopov a Dr. Nadežda Zemaníková. Výročnú cenu mesta Ing. Juraj Varinský, Cenu primátorky
mesta Anton Greguss, Sergej Movsessian a Vladimír Slezák.
Pozdravy predniesli: Peter Čičmanec – generálny riaditeľ Hornonitrianskych uhoľných baní
v Prievidzi, Branislav Ondruš – štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Eva
Majková – podpredsedníčka SAV.
Nasledovalo tradičné vztýčenie zástavy Organizácie miest svetového dedičstva. Oslavy vyvrcholili
Salamandrovým sprievodom.
9. 9. – Vo výstavných priestoroch SBM na Námestí sv. Trojice v Berggerichte bola otvorená výstava
venovaná baníckemu meračstvu a kartografii pod názvom Ako sa mapovalo v baníctve.
10. – 11. 9. – Slovenské banské múzeum, historické hudobné a divadelné združenie Tormen a skupina
historického šermu Ricasso zorganizovali netradičné víkendy na Starom zámku pod názvom Z minula
do budúcna, počas ktorých sa na jednom mieste stretnú dejiny z celého sveta od praveku až po
dvadsiate storočie spracované v netradičnej podobe.
11. 9. – V tento deň zavítal do Banskej Štiavnice Karol Voltenár, ktorý prešiel na bicykli za 3 roky
celý svet okrem Antarktídy.
15. 9. – Do Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Banskej Štiavnici bol
ustanovený nový evanjelický farár Peter Ferenčík.
20. 9. – SBM – Nový zámok a Miroslav Eliáš – večerná prehliadka Nového zámku s prezentáciou
knihy Miroslava Eliáša: Pod zástavou Marsa. Večer v duchu spoznávania expozície Protitureckých
bojov na Slovensku. Autor sa zameriava na osobu protitureckého bojovníka Šimona Forgáča.
22. 9. – V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa začal už 5. ročník podujatia Seniorské talentárium,
ktoré pripravilo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica, Klub
dôchodcov v Banskej Štiavnici a Mesto Banská Štiavnica. Seniorského talentária sa zúčastnilo 132
účinkujúcich. Spestrením podujatia bola minivýstava diel dvoch banskoštiavnických výtvarníčok –
Oľgy Kuchtovej a Danice Košiarovej.
25. 9. – Do funkcie generálneho riaditeľa SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU,
š. p. v Banskej Štiavnici bol vymenovaný Ing. Stanislav Gáborík.
27. 9. – Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Štiavnici zorganizovala
poznávací zájazd do Levoče. Zastavili sa aj pri pomníku Ľudovíta Štúra, navštívili známe Levočské
lýceum a Spojenú školu internátnu pre zrakovo postihnutých žiakov.
29. 9. – V priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici sa konala vernisáž výstavy „Štiavnické
chuťovky“. Vystavené diela sú výsledkom práce banskoštiavnických umelcov a remeselníkov. Svoje
práce vystavovali: Eliška Bartschat, Sasha Si, Marcela Nemcová, Martin Kratochvíl, Gabyka, Judita
Ondrejčinová, Andrea Galajdová a Janka Mazáková.
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30. 9. – Odštartoval v Banskej Štiavnici prvý festival kabaretných divadiel a pouličného umenia na
Slovensku –Amplión. Jeho zakladatelia Ján Fakla, Jana Mikitová a Dušan Krnáč z kremnického
Divadla v podzemí, obohatili Banskú Štiavnicu o nový druh umenia a formou úsmevných zážitkov
prepojili umelcov a divákov. Do Banskej Štiavnice prišli známi pouliční umelci z piatich štátov.
30. 9. – Paralelné svety – skupinový výstavný projekt pedagógov Ústavu výtvarnej tvorby
a multimédií Fakulty architektúry STU Bratislava. Výstava bola realizovaná v Galérii Jozefa Kollára.

Október 2016
1. 10. – Novým riaditeľom nemocnice v Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici sa stal absolvent
Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach a následne Fakulty manažmentu Univerzity
Komenského v Bratislave - Branislav Jaďuď.
5. 10. – Naše mesto navštívil prezident SR J.E. Andrej Kiska. Hlavnými témami rokovania
s primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou a členmi MsZ boli: zamestnanosť, zdravotníctvo,
školstvo, rozvojové plány mesta a obnova pamiatok v lokalite UNESCO.
8. – 9. 10. – V Banskej Štiavnici sa konal 36. ročník plaveckých pretekov Štiavnický kahanec, za
účasti 311 pretekárov. Najlepšie zo Štiavničanov sa umiestnil Matej Ernek (1. a 5. miesto), Timea
Potančoková (3. miesto), úspešní boli aj Nikolas Harčák, Šimon Ernek, Patrik Maruniak, Martin
Borguľa a Stacy Chladná.
11. 10. – Evanjelický kostol v Banskej Štiavnici zaplnili prevažne mladí ľudia, ktorí si so záujmom
vypočuli literárne pásmo o významných osobnostiach slovenského národa, ktorí svojím životom
a dielom boli zviazaní s Banskou Štiavnicou. Hostí privítal evanjelický farár Peter Ferenčík
a umeleckými slovami sprevádzala Mária Petrová, Bibiana Stanková, Pavol Brnčo a Janka
Bernáthová.
14. 10. – Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára otvorila vernisážou výstavu mladej
autorskej dvojica (CZ) Jakuba Ročeka a Márie Lukáčovej, pod názvom Šedomodrá línia.
16. 10. – V Záhradkárskom dome na Štefultove sa konala výstava ovocia a zeleniny spojená
s aranžovaním.
18. 10. – V obradnej sieni štiavnickej radnice sa konalo prijatie Ing. Jančiho – významnej osobnosti
slovenského rudného baníctva a bývalého riaditeľa závodu Rudné bane Banská Štiavnica, pri
príležitosti jeho 85 rokov života.
19. 10. – Zasadnutie MsZ
MsZ schválilo:
Program rokovania, návrhovú komisiu, operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií,
povolené prekročenie výdavkov na opatrovateľskú službu, povolenie prekročenia výdavkov na údržbu
objektu Rubigall, zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre školské zariadenia, projekt
Zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica.
MsZ súhlasí:
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So začatím obstarávania a so spracovaným zadaním pre vypracovanie Urbanistickej štúdie obytnej
zóny Principlac, Banská Štiavnica.
MsZ odvolalo:
Zapisovateľku Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici Ing. Luciu Jarábekovú a zvolila Ing.
Vladimíru Staňovú.
MsZ sa uznieslo:
Na dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s bytmi vo
vlastníctve mesta Banská Štiavnica.
MsZ vzalo na vedomie:
Správu o vypracovaní Urbanistickej štúdie obytnej zóny Principlac Banská Štiavnica.
Správu o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu.
Správu o príprave Bytovej správy, s.r.o. na zimnú vykurovaciu sezónu 2016/2017.
Správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2016.
Ďalej sa riešili majetkové veci mesta Banská Štiavnica.
20. – 21. 10. – Samospráva Mesta Banská Štiavnica pripravila slávnosť pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Prítomných privítala pani Jarmila Simonidesová, príhovor predniesla Mgr. Nadežda
Babiaková, primátorka mesta. V programe účinkovali: Timon Turčan, Diana Krnová a Renáta
Horváthová, deti z MŠ na Ulici 1. mája, žiaci Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici a deti
z Centra voľného času v Banskej Štiavnici.
20. 10. – Riaditeľ SBM v Banskej Štiavnici Dr. Jozef Labuda, CSc. uviedol do života svoju knihu
Glanzenberg, za účasti primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, Pavla Dvořáka – historika,
spisovateľa a propagátora skrytých dejín Slovenska a prítomných hostí.
20. 10. – Skupina poslancov MsZ – Zelená partia, zorganizovala stretnutie s občanmi na tému: Názory
obyvateľov na turistickú sezónu 2016.
25. 10. – V Liptovskom Mikuláši sa konali školské Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Lukáš
Mucha, žiak 5. ročníka bilingválneho Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici v cezpoľnom
behu získal titul školského Majstra Slovenskej republiky.
27. 10. – ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Banskej Štiavnici zorganizovala pre svojich
členov, ktorí si v tomto roku pripomínajú okrúhle životné jubileá, peknú a milú akciu „Stretnutie
s jubilantmi“, ktorú za prítomnosti hostí z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny moderoval Ivan
Beňo.
27. 10. – V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici vystúpil populárny slovenský motivátor Pavel Harix
Barčák s hosťami Jurajom Hnilicom a Michalom Kulichom
28. 10. – Pracovníci Komunitného centra na Šobove zorganizovali pre deti halloweenskú párty.
Nechýbali halloveenské strašidlá a vlastnoručne vyrobené masky boli ocenené sladkou odmenou.
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30. 10. – V evanjelickom chráme v Banskej Štiavnici sa konali služby Božie pri príležitosti 220.
výročia pamiatky posvätenia chrámu. Slávnostné bohoslužby liturgoval banskoštiavnický evanjelický
farár Peter Ferenčík, ďalej Tomáš Valašík, Ján Solivajs a slávnostným kazateľom bol dištriktuálny
biskup Milan Krivda.

November 2016
2. 11. – V Dome smútku Frauenberg v Banskej Štiavnici sa konala spomienková slávnosť na našich
drahých zosnulých od konca roka 2015 a v roku 2016, za účasti primátorky mesta, poslancov MsZ
a občanov.
4. 11. – Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, vznikla
myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Do projektu sa v tento deň zapojila aj
Materská škola - Bratská 9 v Banskej Štiavnici.
5. 11. – V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici po prvýkrát sa uskutočnil kvalifikačný turnaj
v scrabble. Na turnaji sa zúčastnilo 45 hráčov.
8. 11. – Slovenské banské múzeum sa prostredníctvom výstavy Ako sa mapovalo v baníctve, zapojilo
do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Pre návštevníkov bol pripravený interaktívny program ako
určovať svetové strany, pracovať s kompasom, vyrobiť vlastnú olovničku a pod. Výstava bola
inštalovaná na Námestí sv. Trojice v Berggerichte.
10. 11. – V tento deň navštívil Banskú Štiavnicu rakúsky veľvyslanec Helfried Carl v sprievode
svojho obchodného radcu Hansa Christiana Kügerla. Na radnici ich privítala primátorka mesta Mgr.
Nadežda Babiaková, ktorá ich oboznámila s históriou nášho mesta, nadviazala na vzájomnú
spoluprácu hlavne s ohľadom na príliv nových zahraničných investícií a vymenila si skúsenosti
v oblasti cestovného ruchu.
11. 11. – Múzeum vo Svätom Antone a Mesto Banská Štiavnica, Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, zorganizovali vyhodnotenie súťaže – Najkrajšia
dovolenková fotografia 2016 a vernisáž výstavy zo súťažných prác. Zúčastnených výstavou
sprevádzal Ing. Marián Číž a Mgr. Mária Petrová. Zároveň vyhlásili mená víťazov v jednotlivých
kategóriách . Zo Štiavničanov ceny získali: Emília Kumpfová, Ján Sedílek, Alexandra Prefertusová
a Martin Lutonský.
11. 11. – Vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici sa konala motivačná
a zábavná talkshow s podnikateľmi „Štart Ups po Štiavnicky“. Talkshow bola otvorená primátorkou
mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou. Na podujatí vystúpili miestni podnikatelia: Andrej Minárik
a Martin Macharik s moderátorom Martinom Čapliarom zo Stredoeurópskeho startup centra – CESC.
13. 11. – Vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici z príležitosti ukončenia
Jubilejného roka milosrdenstva bol uvedený muzikál : Malý tulák (Nebo je v nás). Muzikál naštudoval
spevácky zbor Omnia zo Žiliny s orchestrom AdHoc Orchestra.
15. 11. – Členovia Združenia turizmu v Banskej Štiavnici (ZTBŠ) sa stretli, aby vyhodnotili turistickú
sezónu a pomenovali problémy a ich možné riešenia, ktoré súvisia s narastajúcou návštevnosťou
mesta.
18

16. 11. – V jedálni SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici nezisková organizácia Kruh
usporiadala verejnú prezentáciu Workshop, zameranú na prezentovanie výsledkov študijnej cesty
zameranej na zvyšovanie povedomia a vzdelávanie o adaptácii na klimatické zmeny v kontexte
environmentálnej výchovy a záchranárskej činnosti dobrovoľníkov v krajine ohňa a ľadu –Island.
17. 11. – Z príležitosti Dňa študentstva prijala študentov banskoštiavnických škôl primátorka mesta
Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková. Boli to študenti, ktorí vzorne reprezentujú svoje školy, ale
aj mesto Banskú Štiavnicu nielen vynikajúcim prospechom, umiestnením sa v jazykových
a prírodovedných olympiádach, športových a kultúrno-spoločenských akciách, ale sú vzorom aj
svojimi morálnymi vlastnosťami.
22. 11. – V priestoroch vestibulu SPŠ Samuela Mikovíniho sa konala prezentácia novej knihy Vlada
Bártu z edície Ako sme tu žili – 7. diel pod názvom: Banská Štiavnica v našich spomienkach.
24. 11. – V priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici sa konal 8. ročník „Stretnutia generácií.“
Stretnutie organizuje oddelenie histórie SBM v Rytierskej sále. Myšlienkou podujatia je prepájať
svety starých a mladých – seniorov a juniorov. Účastníci si prezreli výstavu Paralelné svety,
inštalovanú v priestoroch Galérie Jozefa Kollára. Po presunutí sa na Starý zámok nasledoval kultúrny
program, na ktorom vystúpil súbor Permoník z Materskej školy na Ulici 1. mája, žiaci ZŠ J. Horáka,
Gymnázia Andreja Kmeťa, členovia Klubu dôchodcov z Banskej Štiavnice a Štefultova.
25. 11. – Ján Marko z ŠK Atléti BS na Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu v Šamoríne
získal v poradí už 12. medailu v tomto roku.
26. 11. – V konferenčnej miestnosti Kammerhofu SBM sa uskutočnilo jubilejné 25.Valné
zhromaždenie Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku za účasti 54 členov. V správe
zhodnotil jeho predseda Ing. Richard Kaňa činnosť spolku za uplynulý rok 2016.
28. 11. – Slovenský Červený kríž v Banskej Štiavnici v spolupráci s Mestským úradom v Banskej
Štiavnici uskutočnil v obradnej sieni MsÚ slávnostné odovzdávanie plakiet MUDr. Jána Jánskeho
a MUDr. Kňazovického za viacnásobné bezplatné darcovstvo krvi. Bronzovou plaketou bolo
ocenených 14 darcov, striebornú plaketu získalo 11 darcov a zlatou plaketou za 40 násobné darcovstvo
krvi boli ocenení: Miroslav Kreml, Vladimír Majerský a Roman Lacko. Diamantovú plaketu za 80násobné darcovstvo krvi dostal Michal Nečas. Kňazovického medailu za viac ako 100- násobné
darcovstvo dostal Vladimír Javorka.
30. 11. – Rokovanie MsZ
MsZ schválilo:


program rokovania zasadnutia MsZ



návrhovú komisiu v zložení JUDr. Dušan Lukačko, Dušan Beránek a Renata Antalová



presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

MsZ odvolalo z funkcie predsedu Komisie školstva, práce s deťmi, mládeže a športu Mgr. Karola
Palášthyho a na jeho miesto zvolilo Mgr. Jána Kružlica.
MsZ sa uznieslo na trhových poplatkoch na príležitostných trhoch v meste Banská Štiavnica.
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MsZ vzalo na vedomie:


Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ v Banskej Štiavnici dňa 19. 10. 2016,
informatívnu správu o vypracovaní a prerokovaní urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite
Principlac, zahraničnú služobnú cestu primátorky mesta do poľského Zamošča, kde zasadá
Organizácia miest svetového dedičstva.

December 2016
1.12. – 28. 12. – SBM pripravilo pre svojich návštevníkov netradičný spôsob spoznávania expozície
Baníctvo na Slovensku, v Kammerhofe pod názvom „Kammerhof v zime“.
V týždni menín sv. Barbory sa konali prehliadky expozície cez rozprávku O baníkovi Jožkovi,
Putovanie baníka za hviezdou a Štjavnycký vjanočný jarmok.
Ďalšími akciami sú: Dielničky v Kammerhofe, Týždeň vedy a techniky a aktuálne výstavy: Ako sa
mapovalo v baníctve, Paralelné svety, Šedomodrá línia a Neobyčajné príbehy obyčajných ľudí.
14. 12. – Rokovanie MsZ
MsZ schvaľovalo rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2017 a to: bežný rozpočet, kapitálový
rozpočet, príjmy a výdavky rozpočtových organizácií mesta.
MsZ odvolalo Slavomíra Michnu z funkcie člena komisie cestovného ruchu a kultúry.
MsZ sa uznieslo: na dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
a na dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ v Banskej Štiavnici, konaného
dňa 30. novembra 2016, plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 2017,
informatívnu správu o zámere prestavby objektu Pleta na polyfunkčné centrum.
15. 12. – V evanjelickom kostole sa konal Adventný koncert, na ktorom vystúpili študenti Hudobnej
a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Sopranistka –Klaudia Vašinová, gitaristi Chan Yuk Fan, Jozef Čuban, klaviristka, absolventka Žilinskej univerzity v Žiline – Jana Polaščáková
a mužský spevácky zbor Štiavničan.
20. 12. – Vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie sa konal Adventný koncert, kde vystupovali
žiaci a učitelia ZUŠ v Banskej Štiavnici.
28. 12. – V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa predstavil miestny divadelný súbor Paradajz
Pikčr so svojou zatiaľ poslednou hrou Úschovňa: Pult Fiction.
29. 12. – Na budove Slovenského banského archívu bola odhalená pamätná tabuľa PhDr. Jozefovi
Vozárovi, DrSc., dlhoročnému riaditeľovi archívu. Organizátor: Banskoštiavnicko – hodrušský
banícky spolok v Banskej Štiavnici.
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Demografia 2016
Počet obyvateľov k 1. 1. 2016
Počet:
9897
Z toho mužov:
4791
Z toho žien:
5106
Zomrelí:
Narodení:
Odsťahovaní:
Prisťahovaní:

95
70
150
153

Počet obyvateľov k 31. 12. 2016
Počet:
9895
Z toho mužov:
4776
Z toho žien:
5099
V roku 2016 bol zaznamenaný pokles oproti roku 2015 o 22 obyvateľov.
Strany, hnutia, občianske združenia
V roku 2016 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia:
Okresné centrum KDH
Kresťansko – demokratický klub
Okresná rada SNS
Základná organizácia KSS
Okresná organizácia SMER-SD
Okresná organizácia OĽANO-NOVA

predseda Martin Kubala
predseda Mgr. Monika Tisovčíková
predseda Ing. Zorvan Peter, PhD.
predseda Ján Petro
predseda Ing. Marián Zimmermann
predseda Mgr. Michal Gubric

Mestská polícia
Náčelník: Mgr. Vladimír Kratoš
8 inšpektorov MsPo
V roku 2016 MsPo riešila spolu 1211 priestupkov.
409 priestupkov sú priestupky na
- úseku verejného poriadku
- občianskeho spolunažívania
- priestupky, kde boli porušené VZN
- priestupky proti majetku
- priestupky na ochranu proti alkoholizmu
- na úseku cestnej premávky
405 priestupkov bolo vybavených uložením blokovej pokuty. Ďalej bolo riešených 802 priestupkov,
ktoré boli riešené napomínaním. MsPo rieši i prípady strát a nálezov. Veľký problém predstavujú tzv.
túlavé psy. V 49 prípadoch MsPo vykonala odchyt psov a umiestnila ich do karanténnej stanice.
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MsPo vykonáva hliadkovú službu za účelom kontroly tzv. psičkárov. Na tomto úseku bolo zistených
54 priestupkov. Riešenie dopravných priestupkov sa snaží polícia riešiť najprv pohovorom, keďže
parkovanie v meste je problematické.

Školstvo
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica
ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č. 17, Banská Štiavnica
Riaditeľ: Mgr. Ján Maruniak
Počet žiakov: 483 – k 15.9.2016
ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č.40
Riaditeľ: PaedDr. Nadežda Sámel – Dobrovičová
Počet žiakov: 220 – k 31.8.2016
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4, Banská Štiavnica
Riaditeľ: Mgr. Irena Chovanová
Počet žiakov: 376 – k 15.9.2016
Centrum voľného času, L. Svobodu č.40, Banská Štiavnica
Riaditeľ: Mgr. Jana Machilová
Počet klientov: 539 – k 15.9.2016
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica
Materská škola, Ul. 1. mája č. 4. Banská Štiavnica
Riaditeľ: Mgr. Alexandra Bóková
Počet detí: 117 – k 15.9.2016
Materská škola, Bratská č.9, Banská Štiavnica
Riaditeľ: Bc. Jana Kruteková
Počet detí: 90 – k 15.9.2016
Materská škola, Mierová č.2, Banská Štiavnica
Riaditeľ: Janka Trilcová
Počet detí: 35 – k 15.9.2016
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a inej právnickej alebo fyzickej
osoby
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica, Gwerkovej-Göllnerovej č. 9
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.
Riaditeľ: Mgr. Karol Palášthy
Počet žiakov: 258
Súkromná materská škola, Dolná ružová 22
Riaditeľ: Veronika Buzalková
Počet detí: 25 – k 15.9.2016
Súkromná materská škola Guliver, Dolná 5, Banská Štiavnica
Zriaďovateľ: TIDLY SLOVAKIA, a.s.
22

Riaditeľ: Mgr. Anežka Slančíková
Počet detí: 48 – k 15.9.2016
Súkromná základná škola BAKOMI – SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
Zriaďovateľ: občianske združenie Bakomi, Mgr. Lýdia Vencelová
Počet žiakov: 56 – k 15.9.2016
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12, Banská Štiavnica
Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Riaditeľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Počet žiakov: 118
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Banskobystrický samosprávny kraj
Gymnázium Andreja Kmeťa, Ul. A. Gwerkovej – Göllnerovej č. 6, Banská Štiavnica
Riaditeľ: PhDr. Renáta Mikulášová
Počet žiakov: 352 – k 31.8.2016
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Riaditeľ: Ing. Miroslav Ďurovič
Počet žiakov: 252
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
Riaditeľ: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 281
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Riaditeľ: PhDr. Viera Gregáňová
Počet žiakov: 385
Školy a zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Okresného úradu – odbor školstva Banská Bystrica
Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11
Riaditeľ: Mgr. Beáta Rafajová
Počet žiakov: 29
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP, Dolná č.2, Banská
Štiavnica
Riaditeľ: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková
Zariadenie poskytovalo odbornú starostlivosť klientom MŠ, ZŠ, ŠZŠ, GMN, SOŠ v oblasti výchovy,
vzdelávania osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže.
Vysoké školy
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, HUAJA, odborná vysoká škola,
Botanická 2, Banská Štiavnica
Správna rada vysokej školy:
Predseda: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
Podpredseda: Mgr. Andrea Martináková
Členovia: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ľudovít Kaník, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Jana Valašťanová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry:
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Detašované pracovisko – Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum, Radničné námestie 2, Banská
Štiavnica.
Zodpovedný vedúci pracoviska: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj – integrálna súčasť Fakulty
ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen, Belházyovský dom, Sládkovičova 1,
Banská Štiavnica
Vedúci katedry: Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, Dr.Sc.
Garantuje študijný odbor Environmentálny manažment, pre bakalársky a inžiniersky stupeň.
Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v Nemocnici v Banskej Štiavnici na Bratskej ulici č. 17 do 31.12.2014
poskytovala nezisková organizácia Nemocnice a polikliniky Bratislava, a.s., Všeobecná nemocnica
s poliklinikou, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom. Od 1.1.2015 bola nemocnica zaradená do siete
nemocníc Svet zdravia.
Požiarna ochrana
Ochranu pred požiarmi mesta Banská Štiavnica zabezpečoval Hasičský a záchranný zbor z hasičskej
stanice na Pletiarskej ulici pod vedením mjr. Ing. Milana Hrudku. Stálu službu zabezpečoval s 18
príslušníkmi hasičskej stanice s dostupnou hasičskou technikou.
Dobrovoľné hasičské zbory mesta
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica so sídlom na hasičskej zbrojnici na Ulici Andreja
Sládkoviča č. 15, veliteľ bol Anton Golian, zástupcom Miroslav Krkoška.
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica – Štefultov so sídlom na hasičskej zbrojnici
Požiarnická ul. č. 8 v miestnej časti Štefultov, veliteľ Vladimír Jarábek ml.
V roku 2016 v meste Banská Štiavnica pokračovali v činnosti dva dobrovoľné hasičské zbory:
DHZ Banská Štiavnica, predseda Vladimír Poprac, počet členov 53 z toho 19 aktívnych
DHZ Banská Štiavnica – Štefultov, veliteľ zboru Vladimír Jarábek ml., počet členov 129
Kultúra a šport
Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie
Hlavné úlohy:
Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí
Mediálna komunikácia
Prevádzka kina Akademik
Prevádzka Mestskej knižnice
Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy Kultúrneho centra a kina Akademik)
Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu
Tvorba a distribúcia Štiavnických novín
Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia (vrátane vysielania v mestskom rozhlase)
Kultúrne centrum ako miesto stretávania
Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné aktivity
a pre nájmy
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Starostlivosť o detské ihriská a vybrané športoviská

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici
Knižný fond ku koncu roku 2016 tvorilo 27770 knižných jednotiek. Ročný prírastok v roku 2016 bol
863 kníh, z toho 152 kníh dostala knižnica darom. Knižnica uskutočnila 15708 výpožičiek kníh.
Knižnica pripravila, resp. spoluorganizovala 28 podujatí. Knižnica sa presťahovala späť do
Rubigallovho domu.
Štiavnické noviny
V roku 2016 vyšlo spolu 46 čísel Štiavnických novín, v týždennom náklade 1150 kusov v rozsahu 12
strán. Pod vedením šéfredaktora Mgr. Michala Kríža vychádzajú pravidelne vo štvrtok.
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská ul. č. 2, Banská Štiavnica
Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Riaditeľ: PhDr. Jozef Labuda
Slovenské banské múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu celoslovenského
špecializovaného baníckeho múzea. Zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva
a sprístupňuje hmotné dokumenty. Verejnosti sprístupňuje vlastné zbierkové predmety,
fotodokumentačný materiál, archívne materiály a pod.. Sústreďuje sa hlavne na rozvoj školskej
i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, osvety a propagácie a pod.. Bolo
realizovaných 7 výstav, rôzne aktivity na Novom zámku, podujatie ku Dňu zeme, k Medzinárodnému
dňu múzeí, Svetovému dňu životného prostredia, Banskoštiavnický Geopark, archeologický výskum
pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku a pod.. Prezentácia a popularizácia múzea formou
tradičných podujatí. (Veľká noc v múzeu, Festival kumštu, remesla a zábavy a pod..)
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica
Samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH: Mgr. Mária Petrová do 31. 12. 2016
Pohronské osvetové stredisko –Pracovisko Banská Štiavnica realizuje voľnočasové aktivity pre všetky
vekové kategórie predovšetkým v meste Banská Štiavnica a v okolitých obciach. Činnosť POS bola aj
v roku 2015 zameraná na rozvoj záujmovo umeleckej činnosti detí i dospelých formou kultúrnospoločenských, výchovno-vzdelávacích aj odborných podujatí, formou súťaží, prehliadok, výstav
i klubovej činnosti.
Ďalšie aktivity v oblasti kultúry
OZ Štokovec, priestor pre kultúru
Pivovar ERB
Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok
Kaviarne: Art Café, Trotuar Café, Archanjel
Sitnoblues – letný festival pri Počúvadlianskom jazere
Paradajz Pikčr
Spevokol Štiavničan
Dychová hudba Sitňanka
Hudobná akadémia Jána Albrechta
Terra Permonia
Galéria Schemnitz
Antikvariatik
Aktivity Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici
Amfiteáter IMT Smile media s.r.o.
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Divadlo Concordia
Klub Pražovňa
Jašterice Metal Fest
Festival Bachovej hudby
Živena – Spolok slovenských žien
Predsedníčka spolku Mgr. Renata Taligová. Spolok aktívne pôsobil v kultúrno-spoločenskej,
osvetovej i sociálno-humanitnej oblasti, čím prispieval k sociálnemu rozvoju obyvateľov,
generačnému spájaniu a k dôstojnej propagácii mesta.
Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici
Športový klub ATLETI BS
Svojím rozsahom a úspešnosťou nadviazal na minulý rok. V roku 2016 sa športovci zúčastnili 101
pretekov v behoch, atletike, cyklistike, triatlone, sparton race a získali veľký počet medailových
umiestnení.
Plavecký klub Banská Štiavnica
Klub mal v roku 2016 celkom 51 členov, z toho 35 aktívnych plavcov, ktorí sa zúčastnili mnohých
regionálnych pretekov, Majstrovstiev Slovenska a medzinárodných podujatí, odkiaľ si odniesli cenné
víťazstvá.
KMT Banská Štiavnica, triatlonový klub PO SITNO Banská Štiavnica – plavecký klub
Aktívne sa zúčastňuje pretekov v plávaní, triatlone a atletike.
FK Sitno Banská Štiavnica
Futbalový klub Sitno je najväčším organizovaným športovým klubom v meste. Organizuje nielen
dospelých, ale aj mladších a starších žiakov a dorastencov.
OZ Červená studňa
Vzniklo z podnetov občanov tohto mesta a jeho cieľom je hlavne propagovať banskoštiavnický región,
podporovať turizmus a zdravý životný štýl.
Športový klub stolného tenisu
Oddiel hral v 4. lige regiónu Žiar nad Hronom
Bedmintonový klub Sitno
Venuje sa predovšetkým práci s mládežou. Členskú základňu tvoria žiaci banskoštiavnických ZŠ a SŠ.
Zúčastňujú sa regionálnych a okresných súťaží.
Klub slovenských turistov Dr. Téryho
Strelecký športový klub
Klub karate a sebaobrany pri Strednej odbornej lesníckej škole
Športový klub Štefultov
Rádioklub OM RBS
Letecko-modelársky klub
Autocross

Spolupráca so zahraničím
26

Svetové dedičstvo očami detí
22. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác z miest zapísaných v Zozname
svetového dedičstva UNESCO, ktorú každoročne organizuje mesto Banská Štiavnica pod záštitou
Organizácie miest svetového dedičstva.
Medzinárodný projekt World Heritage and its people
Projekt určený pre žiakov základných škôl zo štyroch európskych miest svetového dedičstva, ktorý sa
uskutočnil v Krakove.
Akademici v Banskej Štiavnici
Pri príležitosti 15. výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej
akadémie v Banskej Štiavnici Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Banskoštiavnicko – hodrušským
baníckym spolkom, Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho a Strednou odbornou školou
lesníckou, zorganizovali tradičné podujatie „Akademici v Banskej Štiavnici 2016“. Pri tejto
príležitosti bola odhalená aj pamätná tabuľa v Belházyovskom dome.
11.regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej
a východnej Európy
Uskutočnila sa v poľskom meste Zamošč v dňoch 21. – 24.11.2016. Témou konferencie bola
komunikácia s miestnou komunitou o svetovom dedičstve, zvyšovanie povedomia o svetovom
dedičstve a zapojenie komunity do ochrany a zachovania svetového dedičstva. Cieľom konferencie
bolo podeliť sa o skúsenosti a projekty.
Medzinárodný projekt Joy Neet
V roku 2014 sa Mesto Banská Štiavnica zapojilo do medzinárodného projektu Joy Neet Job
Opportunities for Youth with the Network of European Towns: (Príležitosti zamestnania pre mládež
prostredníctvom siete európskych miest). Myšlienkou projektu je poskytnúť mladým nezamestnaným
príležitosť chopiť sa šance a zmeniť svoj život. Cieľom projektu bolo usporiadať 4 veľtrhy zamerané
na mladých ľudí.
Partnerské mestá
V roku 2016 sa uskutočnilo niekoľko návštev medzi partnerskými mestami. Delegácia z Banskej
Štiavnice navštívila mesto Moravská Třebová a delegácia z Moravskej Třebovej už tradične navštívila
podujatie Živý šach. Uskutočnila sa aj návšteva primátorky mesta v Šoproni, kde diskutovali
o možnostiach ďalšej spolupráce. Primátor mesta Šoproň za zúčastnil na Salamandrových dňoch.
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