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SPRÁVA
O STAVE MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
ZA ROK 2003
ČASŤ I.
Samospráva mesta Banská Štiavnica
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov sa uskutočnili v dňoch 06.a 07. 12. 2002 voľby do orgánov samosprávy Mesta Banská
Štiavnica.
Výsledky volieb pre volebné obdobie 2003-2007 boli nasledovné:
Primátor mesta Banská Štiavnica: Ing. Marián Lichner, CSc.

Volebný obvod č. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Juraj Čabák, KDH
MUDr. Marián Špila, ANO
Ján Petrík, NEKA
Anton Greguss, SDĽ, KSS, SOP
MUDr. Oľga Ferjančíková, HZDS
Vladimír Poprac, SDĽ, KSS, SOP
7. Mgr. Jozef Schingler, SMER

Volebný obvod č. 2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MUDr. Martin Berlanský, SMER
PhDr. Jozef Labuda, CSc., KDH
Ivan Beňo, SMER
RNDr. Pavel Bačík, HZDS
Ľubomír Barák, NEKA
MVDr. Stanislav Ďurkan, HZDS
Ing. Marián Zimmermann, SMER
15. Ing. Ondrej Michna, ANO, SDKÚ, DS

Volebný obvod č. 3
16. Ing. Ivan Gregáň, HZDS
17. Juraj Foltán, KDH
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Mestské zastupiteľstvo pracovalo v roku 2003 v 17- člennom zložení, pričom k zmene v zložení
MsZ došlo vzdaním sa poslaneckého mandátu MUDr. Mariána Špilu a následne nastúpením náhradníka
MUDr. Martina Mačaja na uvoľnený mandát poslanca MsZ pre volebný obvod č. 1.
Počet zasadnutí MsZ
Počet prijatých uznesení
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach

11 z toho 4 mimoriadne zasadnutia
157
92,5 %

Účasť jednotlivých poslancov na rokovaniach MsZ:
RNDr. Pavel Bačík 11x (100%), Ľubomír Barák 11x (100%), Ivan Beňo 7x (63,6%),
MUDr. Martin Berlanský 10x (90,9%), Ing. Juraj Čabák 10x (90,9%),
MVDr. Stanislav Ďurkan 11x (100%), MUDr. Oľga Ferjančíková 10x (90,9%),
Juraj Foltán 9x (81,8%), Ing. Ivan Gregáň 11x (100%), Anton Greguss 10x (90,9%)
PhDr. Jozef Labuda, CSc. 8x (72,7%), Ing. Ondrej Michna 11x (100%),
Ján Petrík 11x (100%), Vladimír Poprac 11x (100%), Mgr. Jozef Schingler 11x (100%),
MUDr. Marián Špila 5x (100%), MUDr. Martin Mačaj 4 x (80 %) , Ing. Marián Zimmermann
11x (100%).

Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení: 4
1. VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia
úhrady za opatrovateľskú službu.
2. VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2003 o vodení psa a pohybe psa na verejných priestranstvách
3. VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2003 ktorým sa určujú názvy ulíc v miestnej časti mesta Banky.
4. VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2003 o dani z nehnuteľnosti

V roku 2003 prijalo MsZ nasledovné dodatky k VZN mesta Banská Štiavnica:
Dodatok č. 1 VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2002 na ochranu verejného poriadku v Meste Banská
Štiavnica
Dodatok č. 2 VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2001 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Dodatok č. 4 VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/99 o miestnych poplatkoch
Dodatok č. 12 VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/96 o predaji bytov a nebytových priestorov v Banskej
Štiavnici.
Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica
Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta

Najdôležitejšie materiály prerokované v MsZ:
-

Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi
Informatívna správa o investičnej výstavbe realizovanej investormi na území mesta
Informatívna správa o možnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľov ulice J. K. Hella v Banskej
Štiavnici
Informácie o projekte Geopark Banská Štiavnica
Informatívna správa o vypísaní výberového konania na prenájom kina a amfiteátra v Banskej Štiavnici
Informatívna správa – prenájom lyžiarskeho vleku, Agrocom, spol. s. r. o.
Informatívna správa – úspory a stabilita ceny tepla v meste Banská Štiavnica v prípade zvýšenia ceny
plynu
Nastúpenie náhradníka MUDr. Martina Mačaja na uvoľnený mandát poslanca MsZ
Návrh finančného plánu pre hospodársku činnosť Mesta Banská Štiavnica pre rok 2003
Návrh finančného plánu TS m. p. Banská Štiavnica pre rok 2003

3

-

Návrh na doplnenie člena správnej rady Mestskej nemocnice, n. o.
Návrh na členstvo mesta Banská Štiavnica v Regionálnom združení pre rozvoj Banskej Štiavnice
a okolia s názvom Región Sitno
Návrh na naloženie s majetkom mesta – lyžiarskeho areálu Pod Paradajzom
Návrh na naloženie s prebytočným majetkom mesta v správe Mestskej nemocnice, n.o. Banská
Štiavnica
Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta – lokalita Zigmund šachta B. Štiavnica
Návrh na predloženie prehľadu čerpania výdavkovej časti rozpočtu
Návrh na priamy odpredaj domu na Radničnom nám. č. 11 v Banskej Štiavnici
Návrh na riešenie problému úžitkovej vody na Štefultove
Návrh na schválenie predmetu podnikania pre Mestskú nemocnicu Banská Štiavnica n.o.
Návrh na schválenie členov rád škôl z radov poslancov Mestského zastupiteľstva
Návrh na schválenie výšky školného a poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov v predškolských
zariadeniach, školských kluboch, základnej umeleckej škole a v centre voľného času.
Návrh na transformáciu NsP v Banskej Štiavnici
Návrh na udelenie čestného občianstva a cien mesta Banská Štiavnica
Návrh na uloženie a likvidáciu odpadu na skládke odpadu, ktorý nie je nebezpečný
Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2003
Návrh na úpravu výšky nájomného v bytových domoch vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica
Návrh na uzatvorenie delimitačného protokolu
Návrh na voľbu hlavného kontrolóra
Návrh na zaslanie ďakovného listu Ministrovi práce, soc. vecí a rodiny a Ministrovi životného
prostredia
Návrh na zloženie komisií MsZ v Banskej Štiavnici a návrh na zmenu zloženia dozornej rady
Mestských kúpeľov
Návrh priestorového riešenia katedier FPV UMB v Banskej Štiavnici
Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2003
Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 2003
Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 03
Plnenie úloh rozpočtu mesta ku dňu 09.06. 2003 na úseku kapitálových výdavkov
Prehodnotenie prevádzkovania mestských kúpeľov
Prerokovanie protestu prokurátora
Prevod akcií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica – realizácia rozhodnutia
MSPNM SR č. 811
Princípy rozvoja turizmu v Banskej Štiavnici
Protest proti rozhodnutiu o zrušení osobnej dopravy na železničnej trati Hronská Dúbrava – Banská
Štiavnica
Riešenie problematiky rozostavaného skeletu na Križovatke
Riešenie situácie v Správnej rade Mestskej nemocnice Banská Štiavnica n. o.
Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2002
Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2003
Rozbor hospodárenia PP š. p. v likvidácii k 31.12.02., správa o postupe likvidácie Priemyselného
podniku mesta Banská Štiavnica š. p. v likvidácii k 31.12.2002
Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2003 a k 31.05. 2003
Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica k 30.06. 2003
Smernica Mesta Banská Štiavnica k uplatňovaniu odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku mesta – odpisový plán
Spoločné stanovisko ekonomickej komisie a komisie kultúry
Správa k predĺženiu lehoty na ukončenie rekonštrukčných prác domu pre p. Drbohlavovú
Správa k vymáhaniu pohľadávky spoločnosti C.B.A. – R.T.L.
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-

Správa k žiadosti UMB o poskytnutie priestorov pre katedry FPV UMB Banská Bystrica v Banskej
Štiavnici
Správa k žiadosti užívateľov bytov na Nám. sv. Trojice č. 11/7 v Banskej Štiavnici
Správ neziskovej organizácie Mestskej nemocnice Banská Štiavnica n. o.
Správa o činnosti Mestského hasičského zboru mesta Banská Štiavnica za rok 2002
Správa o činnosti Mestskej nemocnice Banská Štiavnica n. o.
Správa o činnosti Mestskej turistickej a informačnej kancelárie za II. polrok 2002
Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12. 2002
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2003
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za II. polrok 2002
Správa o ponuke firmy Pieceno Group s. r. o. Taliansko, realizovať program zhodnotenia a obnovy
baníckeho osídlenia pre účely cestovného ruchu
Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2003/2004
Správa o príprave TS m. p. na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií
a verejných priestorov
Správa o programe Salamandrových dní 2003
Správa o systéme parkovania v MPR Banská Štiavnica
Správa o uvoľnení z funkcie likvidátora MsBP spol. s. r. o. Banská Štiavnica
Správa o zmene maximálnej ceny nájomného za prenájom nebytového priestoru na účely
prevádzkovania zdravotníckeho alebo lekárenského zariadenia
Správa – predloženie zastavovacej štúdie pre obchodné zariadenie Billa v Banskej Štiavnici
Územný plán mesta Banská Štiavnica – zadanie
Výberové konanie na funkciu riaditeľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica s.r.o.
Vypísanie výberového konania na funkciu manažéra pre prípravu projektov pre EÚ
Výsledky jednania – výstavba obchodného zariadenia Billa v Banskej Štiavnici

Mestská rada (MsR)
Mestská rada pracovala v roku 2003 v 5- člennom zložení.

Členovia MsR
1.
2.
3.
4.

Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – KDH
Ing. Ivan Gregáň, poslanec MsZ – HZDS
Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ – ANO, SDKÚ, DS
Vladimír Poprac, poslanec MsZ - SDĽ, KSS, SOP
5. Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – SMER
Počet zasadnutí
Počet prijatých uznesení
% účasti členov MsR na zasadnutiach

12
142
85 %
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Účasť jednotlivých členov MsR:
Ing. Juraj Čabák
Ing. Ivan Gregáň
Ing. Ondrej Michna
Vladimír Poprac
Ing. Marián Zimmermann

8x
11x
10x
11x
11x

66,6 %
91,6 %
83,3 %
91,6 %
91,6 %

Komisie MsZ
V roku 2003 pracovalo pri MsZ 10 stálych komisií:
Komisia regionálneho rozvoja, predseda komisie – poslanec Ing. Ondrej Michna
Komisia obchodu, služieb a CR, predseda komisie – poslanec Ľubomír Barák
Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP, predseda komisie – poslanec Ján Petrík
Komisia ekonomická, predsedníčka komisie – poslanec RNDr. Pavel Bačík
Komisia sociálna a zdravotná, predseda komisie – poslanec MUDr. Martin Berlanský
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania mládeže, predseda komisie – poslanec RNDr. Pavel
Bačík
Komisia kultúry, predseda komisie – poslanec PhDr. Jozef Labuda, CSc.
Komisia športu, predseda komisie – poslanec Mgr. Jozef Schingler
Komisia ochrany verejného poriadku, predseda komisie – poslanec Anton Greguss
Komisia bytová, predseda komisie – poslanec Ivan Beňo
Činnosť komisií MsZ sa riadila plánom práce schváleným MsZ. Na rokovanie komisií boli aktuálne
zaraďované aj ďalšie materiály mimo plánu práce, ku ktorým bolo potrebné prijať odborné stanovisko tejktorej komisie.

Primátor mesta
Funkciu primátora mesta zastáva Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý plní úlohu najvyššieho
výkonného orgánu, štatutárneho orgánu v majetko-právnych vzťahoch mesta, v pracovno-právnych
vzťahoch mesta a funkciu správneho orgánu v administratívno-právnych vzťahoch mesta.
Primátor mesta plnil najdôležitejšie úlohy súvisiace s rozvojom mesta a úlohy, ktoré mu doporučilo MsZ.
Rokoval s prezidentom Slovenskej republiky s členmi vlády SR, poslancami NR SR, predstaviteľmi
štátnej správy, samosprávy a ďalších orgánov a organizácií v súvislosti so zabezpečovaním úloh
týkajúcich sa rozvoja mesta Banská Štiavnica. Medzi najdôležitejšie patrili rokovania k stabilizácii
vysokého školstva a Hlavného Banského úradu v Banskej Štiavnici, dostavba čističky odpadových vôd
v Banskej Štiavnici, rokovania s Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom kultúry týkajúce sa
najmä financovania obnovy kultúrnych pamiatok. Ďalej to boli rokovania so zástupcami Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti k pokračovaniu realizácie vodovodu II. tlakové pásmo Červená studňa, Klinger,
Štefultov. V súvislosti s reformou štátnej správy a stabilizáciou nových úradov v Banskej Štiavnici sa
primátor mesta obrátil osobitným listom na predsedu a členov vlády Slovenskej republiky a poslancov
Národnej rady o podporu sídla novovytvoreného Úradu práce soc. vecí a rodiny a Obvodného úradu
životného prostredia, ktoré majú celookresnú pôsobnosť v Banskej Štiavnici. Rokoval s príslušnými
ministerstvami ohľadne finančného zabezpečenia investičných akcií mesta, ako aj o financovaní
investičných akcií iných organizácií na území mesta. Počas celého roka sa viedli rokovania
s predstaviteľmi Univerzity Mateja Bella Fakulty prírodných vied vo veci priestorového riešenia
a stabilizácie dvoch katedier v Banskej Štiavnici. Zúčastňoval sa rokovaní Medzirezortnej komisie pre
záchranu lokalít zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO pri Ministerstve kultúry.
Zabezpečoval úlohy súvisiace s osobitným postavením mesta ako svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO a úlohy vyplývajúce z členstva v Organizácii miest svetového dedičstva UNESCO. Zastupoval

6

mesto v ZMOS, kde zastáva funkciu predsedu revíznej komisie a v Združení historických miest a obcí SR,
v ktorom je predsedom. Primátor pracoval na grantových projektoch z predvstupových fondov EÚ.
Pracoval v Združení primátorov pre riešenie problematiky nemocníc, ktoré prešli pod riadenie miestnych
samospráv. Riadenie mesta bolo zabezpečované prostredníctvom gremiálnych porád primátora, kde boli
ukladané konkrétne úlohy prednostke MsÚ, náčelníkovi MsPO a riaditeľom organizácií zriadených
Mestským zastupiteľstvom. Primátor mesta zabezpečoval prijatie významných návštev a delegácií, akcie
ZPOZ a významné akcie na úseku kultúry a športu. Návštevy u primátora mesta v roku 2003: 2 900 ľudí.
V roku 2003 sa dostalo mestu Banská Štiavnica, významného ocenenia, prezident SR udelil mestu
Banská Štiavnnica jedno z najvyšších ocenení prezidenta SR – Kríž prezidenta SR II. triedy.

Zástupca primátora mesta
Funkciu zástupcu primátora mesta vykonával Ing. Ivan Gregáň, ktorý zastupoval primátora
mesta počas jeho neprítomnosti, podieľal sa na zabezpečovaní najvýznamnejších úloh súvisiacich
s rozvojom mesta, zúčastňoval sa rokovaní na NR SR, ministerstvách a štátnych orgánoch. Zabezpečoval
úlohy vyplývajúce z uznesení MsZ a z gremiálnych porád primátora mesta. Podieľal sa na príprave
materiálov súvisiacich so zámermi rozvoja mesta Banská Štiavnica, ktoré boli predmetom rokovania
ministerstiev a štátnych orgánov. Zabezpečoval akcie súvisiace s propagáciou mesta doma i v zahraničí,
zastupoval mesto vo vedení a v dozorných radách organizácií a združení, ktorých je mesto členom a tiež
na rokovaniach s družobnými mestami ČR, Slovinskom (Ptuj) a Švajčiarskom (Hünenberg). Podieľal sa
organizačne pri príprave 47. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov „ SEAT OKOLO
SLOVENSKA“ kde sa 2 a 3 etapa konala v našom meste. Podieľal sa aj pri príprave Behu Ústavy SR
z Banskej Štiavnice na Počúvadlo . Podieľal sa na realizácii programu turizmu s Nemeckou a Francúzskou
stranou . Pracoval v pracovno – koordinačnom teame GEOPARKU.

Hlavný kontrolór
Vznik, postavenie a náplň práce hlavného kontrolóra mesta upravuje § 18 zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb. znení neskorších zmien a doplnkov. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej
úpravy, súčasný platný právny predpis ustanovuje funkciu hlavného kontrolóra ako obligatórnu, to
znamená, že každá obec musí mať zriadenú funkciu hlavného kontrolóra.
Funkciu hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica v roku 2003 vykonával Ing. Marián Láslo, ktorý
bol do funkcie zvolený mestským zastupiteľstvom dňom 27.02. 2003. Ako vyplýva z vyššie uvedenej
právnej normy, tak hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu a odborný dohľad na hospodársku činnosť
a narábanie s majetkom mesta – pre mestské zastupiteľstvo.
Práca hlavného kontrolóra bola zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich priamo zo zákona:
- kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta
- kontrolu hospodárenia s majetkom mesta
- kontrolu hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta – Technických služieb,
mestského podniku (TS m.p.)
V ďalšom bola práca hlavného kontrolóra zameraná na kontrolu plnenia úloh obce a boli vykonávané
nasledovné kontroly a činnosti:
a) vo vzťahu k mestskému úradu:
• vykonával kontrolu plnenia úloh patriacich do kompetencie mestského úradu
• kontroloval ako jednotlivé oddelenia MsÚ plnia úlohy vyplývajúce z platnej právnej
úpravy
•

upozorňoval na nedostatky a prípadné porušenia platných právnych predpisov
v činnosti MsÚ
• kontroloval ekonomickú agendu mesta (pokladničné a finančné operácie mesta)
• kontroloval výber jednotlivých miestnych poplatkov, ktoré sú stanovené zákonom
č. 544/90 Zb. o miestnych poplatkoch a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 3/99
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•

kontroloval výber miestnych daní

b) navonok:
• vykonával kontrolu plnenia úloh, hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami
mesta v príspevkovej organizácii mesta TS m.p., ako aj mestom zriadených
obchodných spoločností (Bytová správa s.r.o., MsBP s.r.o. v likvidácii, Mestské lesy
Banská Štiavnica s.r.o.).
Vykonával kontrolu v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov
štátnej správy na obce.
- par. 2 odst. g – vykonávanie kontroly hospodárenia škôl s finančnými a materiálovými prostriedkami
a majetku
- par. 4 odst. 7 – vykonávanie kontroly hospodárenia škôl s finančnými prostriedkami a materiálovými
prostriedkami, ktoré školám pridelia podľa osobitného predpisu a kontroly účelnosti hospodárenia
s majetkom obce v správe školy.
Hlavný kontrolór mesta Banská Štiavnica vykonával ďalej v súlade so zákonom č. 152/98 Z.z.
vybavovanie sťažností fyzických a právnických osôb, ktoré sa domáhali svojich práv alebo právom
chránených záujmov, nakoľko došlo k ich porušeniu buď činnosťou, alebo nečinnosťou orgánov miestnej
samosprávy. Podobne riešil podania, ktorými bolo upozornené na porušovanie právnych predpisov, alebo
konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si vyžadovalo zásah samosprávnych orgánov.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica sa riadila plánom práce, ktorý polročne
schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Správa o plnení jednotlivých kontrol je podrobne polročne predkladaná
mestskému zastupiteľstvu na odpočet plnenia.

Mestský úrad
Prednostka MsÚ – Mgr. Nadežda Babiaková
Mestský úrad je výkonným orgánom MsZ a primátora mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení
č.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne
veci MsZ a primátora mesta, ako aj ďalších orgánov zriadených MsZ a výkon samosprávnych funkcií
mesta.
Mestský úrad v roku 2003 okrem povinností vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení pripravoval
materiály, analýzy a iné podklady týkajúce sa celkového rozvoja mesta, ktoré boli predkladané na
ministerstvá a ďalšie štátne orgány. Mestský úrad vypracovával žiadosti o poskytnutie účelových dotácií
zo štátnych fondov a ministerstiev a to žiadosti na Ministerstvo životného prostredia sekcia
environmentálnych programov, žiadosti do recyklačného fondu, žiadosti do fondu Pro Slovakia a žiadosti
na Ministerstvo školstva na účelovú dotáciu na rozvoj športových zariadení, pripravoval podkladové
materiály pre Ministerstvo financií na získanie účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na
pokračovanie úprav verejných priestranstiev v MPR. Spracoval projekty z predvstupových fondov EÚ
a pracoval na príprave podkladov pre spracovanie grantových projektov EÚ. V zmysle projektu
spracovaného v roku 2001 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky za účelom zlepšenia podmienok na
úseku verejného poriadku a to na realizáciu monitorovacieho kamerového systému. Mestský úrad
spracovával koncepčné materiály súvisiace s ďalším rozvojom mesta hlavne k spracovaniu nového
územného plánu mesta, ktorý sa spracováva a jeho financovanie sa podarilo zabezpečiť cestou
Ministerstva životného prostredia. V roku 2003 bola ukončená rekonštrukcia 35 b. j. byty Šobov a
pokračovala rekonštrukcia objektu Kammerhofská 9 (6/III) na nájomné byty, kde vzhľadom na zvýšenie
nákladov rokovala prednostka MsÚ so zástupcami z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za
účelom finančného krytia zvýšených nákladov. Mestský úrad rokoval so zástupcami Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a Ministerstva životného prostredia vo veci pokračovania výstavby vodovodu
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Červená studňa, Klinger, Štefultov a sfunkčnenie už vybudovanej časti vodovodu. Viacero rokovaní bolo
so zástupcami Slovenskej autobusovej dopravy vo veci autobusovej dopravy v meste a možnosti
zabezpečenia autobusových spojov k obnoveným vlakovým spojom. Mestský úrad spolupracoval
s ministerstvami, s orgánmi štátnej správy, iných samosprávy, občianskymi združeniami a spoločenskými
organizáciami, zástupcami podnikov a organizácií v meste. MsÚ pripravoval podklady pre rokovania
vlády, ministerstiev a ďalších štátnych orgánov k problematike rozvoja a pamiatkovej obnovy Banskej
Štiavnice a vypracovával podklady pre medzirezortnú komisiu, pre záchranu lokalít zapísaných
v Zozname svetového dedičstva. Mestský úrad bol nápomocný pri riešení problematiky a potrieb
stredného a najmä vysokého školstva v Banskej Štiavnici. Mestský úrad riešil zložité oblasti v rámci
prechodu kompetencií zo štátnej správy na obce v zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien
a doplnkov a zabezpečoval s tým súvisiace úlohy na úseku pozemných komunikácií, vodného
hospodárstva, vedenia matrík, ochrany prírody, školstva, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, cestovného
ruchu, opatrovateľskej služby, územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania.
Zabezpečoval delimitáciu a prevzatie majetku na úseku zdravotníctva – NsP Banská Štiavnica, úlohy
súvisiace s delimitáciou tohto majetku a transformáciou príspevkovej organizácie na neziskovú
organizáciu – Mestská nemocnica n. o. a zároveň zabezpečoval nákup strojov a prístrojov z kapitálových
výdavkov. Ďalej to boli úlohy na úseku opatrovateľskej služby a agenda stavebného úradu, pozemných
komunikácií a vyvlastňovacie konanie. V roku 2003 Mestský úrad zabezpečoval úlohy súvisiace
s riadením škôl a školských zariadení a získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie škôl
a školských zariadení, ale aj kapitálových výdavkov a zabezpečenie mimoriadnej finančnej dotácie na
sanáciu havárie MŠ Drieňová. Mestský úrad spolupracoval s organizáciami zriadenými MsZ a bol
nápomocný pri riešení ich problémov, spolupracoval s Mestskými lesmi pri riešení súdneho sporu
o vlastníctvo mestských lesov z obcou Hodruša – Hámre. Mestský úrad zabezpečoval majetkoprávne
vysporiadania v zmysle uznesení MsZ a pokračoval v predaji bytov do vlastníctva užívateľom. Súdnou
cestou zabezpečoval súdny spor týkajúci sa záruky mesta pri ručení podnikateľského úveru, treba
povedať, že sa jednalo o veľmi zložitý súdny spor. Zabezpečoval tiež vymáhanie pohľadávok voči
dlžníkom.
Mestský úrad vypracovával materiály pre MsZ a MsR, primátora mesta a zabezpečoval celú
administratívnu a technickú agendu mesta, agendu verejného obstarávania, rozvojové úlohy, projektové
dokumentácie pre mesto, agendu týkajúcu sa predaja majetku atď...
V roku 2003 pokračovala sanácia časti záväzkov MsBP s. r. o., ktorú Mestský úrad zabezpečoval cestou
úveru, ktorý je splácaný z mestského rozpočtu. Okrem iného prednostka MsÚ pracovala ako
podpredsedníčka správnej rady školy – Súkromná hotelová akadémia Slovakia, n. o.
V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2003 zaevidovaných 2 158 spisov, v protokole primátora mesta
206 spisov.
V protokole charakteristík a správ o povesti na občanov mesta bolo zaevidovaných 177 vyžiadaní pre
orgány polície a súdy.

Oddelenie pre veci organizačné, vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar
počet pracovníkov: 13 z toho 4 v kategórii „R“
Oddelenie zabezpečuje tieto agendy: osobnú agendu pracovníkov mesta, agendu PaM, činnosť orgánov
mesta, sociálne zabezpečenie, matrika, opatrovateľská služba, overovanie podpisov, osobitný príjemca,
požiarna ochrana, CO, evidenciu obyvateľstva, územné členenie, číslovanie domov a budov, volebnú
agendu, vydávanie rybárskych lístkov, činnosť klubov dôchodcov, spolupráca s orgánmi štátnej správy,
políciou a súdmi, pokladničná správa, sekretariát primátora, ZPOZ, sekretariát zástupcu primátora
a prednostu MsÚ, centrálny protokol, archív, prevádzku motorových vozidiel, vyúčtovanie spotreby PHM,
správu MsÚ po stránke organizačnej a finančnej, koordináciu činnosti mestskej polície. V rámci prechodu
kompetencií v roku 2003 prešla aj kompetencia opatrovateľská služba, ktorú zabezpečovalo v roku 2003
41 opatrovateliek.
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Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia Ing.Kamila Lievajová
počet pracovníkov: 8
Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, čerpania finančných prostriedkov,
vedenie účtovníctva, zostavovanie rozborov hospodárenia, správu daní a poplatkov, bankový styk,
sledovanie účtov, výnosov z majetku mesta a vyúčtovanie dotácií, inventarizáciu a odpisy majetku mesta,
výber poplatku za nakladanie likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z.
a ekonomické a finančné vzťahy k priamo riadeným organizáciám a organizáciám založených Mestským
zastupiteľstvom, financovanie škôl a školských zariadení.

Oddelenie správy majetku a podnikateľskej činnosti,
vedúci oddelenia Ing.Ján Gajdošík,CSc.
počet pracovníkov: 4,5
Oddelenie plní úlohy na úseku správy majetku mesta, evidencie majetku daného do správy, nájmu
a výpožičky organizácií zriadených MsZ, kúpu, predaj a prenájom majetku mesta, vklad do spoločností
s účasťou mesta, podnikateľskú činnosť, bytové a nebytové hospodárstvo, predaj bytov, vodné
hospodárstvo, poľnohospodárstvo, obchod, cestovný ruch, úsek činnosti TS, správu mestských cintorínov,
správu trhovísk, kontrolu dodržiavania Štatútu mesta z hľadiska čistoty mesta, zimnej údržby, trhovísk,
pohrebísk, skládky TKO, povoľovanie predaja, vydávanie súhlasu k času prevádzky obchodných
a reštauračných zariadení, koordináciu činnosti Ms. TIK, koordináciu činnosti ms. kúpeľov,
organizovanie verejno-prospešných prác pre potreby mesta, spolupráca s organizáciami zriadenými MsZ.

Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP, vedúci oddelenia Ing.Dušan Kavický
počet pracovníkov: 6
Oddelenie zabezpečuje agendy spadajúce do náplne tohto oddelenia, a to: vlastnú investičnú výstavbu od
prípravy po realizáciu, povoľovanie drobných stavieb, územné plánovanie,
vyjadrovanie sa k výstavbe realizovanej inými investormi, spracovávanie mapových podkladov,
zabezpečenie ZTV, úsek dopravy, inžinierske siete na území mesta, technickú infraštruktúru, rozvoj
mesta, vypracovávanie podkladov pre regionálny rozvoj, životné prostredie, dodržiavanie Štatútu mesta
z hľadiska ŽP, znečisťovanie ovzdušia, podávanie podnetov pre nariadenie povinných stavebných úprav,
pamiatková obnova, agenda smerného územného plánu, urbanistických štúdií, vydávanie stanovísk
k výstavbe na území mesta v súlade s ÚPN, koordináciu architektonickej a urbanistickej činnosti na území
mesta. Oddelenie zabezpečuje nosné úlohy na úseku rozvoja mesta a investičnej výstavby, zabezpečuje
koordináciu výstavby a údržby inžinierskych sietí, vypracovávanie strategických plánov rozvoja mesta,
vypracovávanie materiálov pre medzirezortnú komisiu pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname
svetového dedičstva, spoluprácu s orgánmi štátnej správy na úseku výstavby a pamiatkovej obnovy,
odborné kompetencie na úseku odpadového hospodárstva z hľadiska životného prostredia. V roku 2003
v rámci prechodu kompetencií prešli pod mesto kompetencie na úseku výkonu úloh štátnej správy
zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, ako aj výkon úloh na úseku štátnych komunikácií a od 01.04. 2003 vyvlastňovacie
konania.
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Oddelenie mestskej kultúry, vedúci oddelenia Mgr.Peter Danáš
počet pracovníkov: 9,5 , z toho 2 v kat.“R“
4,5 pracovníkov zabezpečuje úlohy na úseku kultúry, a to:
organizovanie kultúrnych podujatí a koordináciu ostatných mestských kultúrno-spoločenských aktivít,
výstav, kurzov na území mesta, miestnu tlač, vydávanie Štiavnických novín, správu mestského rozhlasu,
prevádzku videopožičovne, propagačnú činnosť, prevádzku amfiteátra s letným kinom a amatérsku
umeleckú činnosť. Počas roka 2003 bola Mestská knižnica presťahovaná do objektu Rubigall na Nám. sv.
Trojice jej činnosť v rámci oddelenia zabezpečujú 3 pracovníčky . Činnosť Mestskej knižnice bola
posilnená v rámci verejno-prospešných prác, aby mohli byť zabezpečené aj stále služby v pobočke na
Drieňovej. V novembri roku 2003 oddelenie prevzalo aj prevádzku kina Akademik.

Právne oddelenie, právnička mesta JUDr.Emília Jaďuďová
počet pracovníkov: 2
Činnosť právneho oddelenia spočívala vo vypracovávaní kúpno-predajných zmlúv, dohôd o poskytovaní
príspevku z rozpočtu mesta, kúpne zmluvy k predaju bytov, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
a nehnuteľností. Právnička mesta zastupovala mesto v súdnych sporoch, vypracovávala návrhy žalôb
a súdnych podaní, týkajúcich sa vymáhania nedoplatkov na úseku správy daní a poplatkov, s následným
výkonom exekúcie. Pripravovala podklady pre MsZ týkajúce sa predaja majetku mesta.

Asistent primátora mesta: PhDr.Miron Breznoščák
Je asistentom primátora pre spoluprácu so zahraničím v nasledujúcich oblastiach:
• tlmočenie a preklady z a do anglického jazyka pre primátora mesta a MsÚ;
• akákoľvek komunikácia v anglickom jazyku zo strany primátora mesta a MsÚ vo vzťahu k
zahraničiu – telefóny, faxy, listy, e-maily;
• komunikácia a spolupráca s Centrom svetového dedičstva UNESCO v Paríži;
• komunikácia a spolupráca s Organizáciou miest svetového dedičstva (OMSD) v Quebecu;
• komunikácia a spolupráca s regionálnym sekretariátom OMSD pre strednú a východnú Európu v
Budapešti;
• komunikácia a spolupráca s partnerskými mestami Ptuj, Huenenberg;
• spolupráca a kontakty so sieťou miest svetového dedičstva;
• príprava podkladových materiálov vo vzťahu k zahraničiu a ich preklad;
• komunikácia so zahraničím v rámci každoročnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí;
• sprevádzanie primátora mesta pri zahraničných služobných cestách – organizačné zabezpečenie
ciest, preklady, tlmočenie;
• komunikácia so zahraničnými veľvyslanectvami v/pre SR.
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Mestská turistická informačná kancelária
Vedúca: Andrea Benediktyová
Počet pracovníkov: 2
Prevádzka kancelárie bola zabezpečovaná dvomi stálymi pracovníkmi, ktorí poskytovali služby
v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. Od júna do polovice septembra bol v rámci verejno –
prospešných prác prijatý ďalší pracovník, čím sa rozšírila jazyková vybavenosť pracovníkov kancelárie
o nemecký jazyk.
Počas letnej turistickej sezóny (1.5. – 30.9.) boli v MsTIK predĺžené otváracie hodiny, pondelok až nedeľa
8.00 – 17.30 hod., vrátane sviatkov. Mimo letnej turistickej sezóny boli otváracie hodiny pondelok až
piatok 8.00 – 16.00 hod. , sobota 8.00 – 14.00 hod.
Letná turistická sezóna bola zahájená 12.5. t.j. o niečo neskôr vzhľadom k prácam spojeným
s k presťahovaním kancelárie. Kancelária bola presťahovaná z Radničného nám. 1 ( z budovy Radnice )
na Nám. sv. Trojice 3, na prízemie budovy CMK Rubigall.
MsTIK poskytovala nasledovné platené a neplatené služby: komplexné informácie o meste a okolí
v týchto oblastiach: ubytovacie a stravovacie zariadenia, služby a predajne, firmy a podniky, kultúrne
pamiatky, múzeá, výstavy, prírodné zaujímavosti, náučné chodníky, kultúrne, športové a spoločenské
podujatia, autobusové a vlakové cestovné poriadky (aj mimo územia regiónu a štátu ), sprievodcovský
servis, predaj propagačného a informačného materiálu, predaj suvenírov a upomienkových predmetov
s motívmi mesta a SR, telefónnu a faxovú službu, inzerciu, laminovanie tlačív, komplexné cestovné
poistenie UNION, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia v meste i mimo neho, predaj kinofilmov,
predaj Easy kupónov a Prima kariet, predaj poštových známok, predaj hodinových parkovacích kariet,
výdaj ročných parkovacích kariet.
Bezplatné poskytovanie informácií predstavuje hlavnú činnosť pracovníkov MsTIK.
V rámci propagácie mesta a regiónu MsTIK spolupracovala s viacerými periodikami a médiami na
príprave materiálov o Banskej Štiavnici a tiež s internetovými cestovateľskými portálmi. Dôležitou bola
aj spolupráca so zahraničnými vydavateľmi turistických sprievodcov po SR.
V jarných mesiacoch bola uskutočnená dotlač Informačného bulletinu, ktorý návštevníkom vyhovuje
hlavne svojou jednoduchosťou, prehľadnou úpravou a dostatkom aktuálnych informácií. Pracovníci
MsTIK vykonali aktualizáciu všetkých textov, doplnenie nových textov, oslovili podnikateľov regiónu
s ponukou na uverejnenie reklamy, vypracovali zmluvy.
Ďalej pracovníci kancelárie spolupracovali s Agentúrou ES na podkladoch pre vydanie Turistickej mapy
Banská Štiavnica a okolie a turistického sprievodcu Vitajte v regióne Banská Štiavnica a okolie.
Pracovníci kancelárie spracovali pre návštevníkov MsTIK nový bezplatný informačný leták o meste
( 1 strana A4 ) v slovenskom a anglickom jazyku.
Súčasťou našej práce bola aj spolupráca na príprave novej internetovej stránky mesta / texty, fotografie/
a aktualizácia údajov na novej internetovej stránke mesta / informácie pre návštevníkov mesta, kultúrne,
športové a spoločenské podujatia /.
Spolupracovali sme s TV Leonard Productions na novom multimediálnom CD ROM-e o regióne ( texty,
fotografie, atrakcie ).
Pracovníci kancelárie pravidelne aktualizovali zoznamy ubytovacích a stravovacích zariadení, ako aj
múzeí, ktoré slúžili ako bezplatné informačné letáky pre návštevníkov mesta.
Počas celého roka 2003 MsTIK vydávala mesačník o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
organizovaných v meste a okolí pod názvom Informačný spravodaj. Mesačník bol vydávaný v náklade
250 až 300 kusov a jeho cieľom bolo aktuálne informovať obyvateľov a návštevníkov mesta. Pred
začiatkom letnej sezóny sme boli poverení prípravou špeciálneho Informačného spravodaja máj december 2003, ktorý obsahoval špeciálny súhrn najvýznamnejších podujatí, ktoré sa konali v meste
a v jeho okolí do konca roka 2003.
Už v októbri sme začali s prípravami na účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
SLOVAKIATOUR 2004 v Bratislave / realizácia spoločného stánku pod názvom Banská Štiavnica a tlač
farebného propagačného materiálu, ktorý bude určený pre návštevníkov veľtrhu spolu s ďalšími
materiálmi /. Koncom roka sme začali s prípravou Informačného spravodaja na rok 2004.

12

Mestské kúpele:
Vedúca prevádzky: Ing. Eugénia Klaučová
Počet pracovníkov: 8
Mestské kúpele zabezpečujú služby pre verejnosť: plavecký bazén, sauna, vaňové kúpele, formou
prenájmu je prevádzkované fitnescentrum a masážne služby. Prevázdka bufetu v ms. kúpeľoch je tiež
zabezpečná formou prenájmu. Prevádzka bola otvorená v nasledovných režimoch: od 01. 01. 2003 –
30.04. 2003 a od 15.10. 03 – 31.12. 03 s jedno mesačným odstavením z dôvodu úspory energií.
Prevádzkový režim bol stanovený v obmedzenom režime k ekonomickým možnostiam, z dôvodu zvýšenia
cien vstupov energií.

Mestská polícia:
Mestská polícia V roku 2003 pracovala Mestská polícia v tomto zložení:
- Ing. Ivan Kopál - náčelník
- Mikuláš Holička – zástupca náčelníka, 6 inšpektorov Mestskej polície
V hodnotenom období bolo na MsP objasňovaných 447 priestupkov ( v roku 2002 ich bolo 207).
Z toho bolo 372 dopravných priestupkov, spáchaných neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva
z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami.
Na základe porušenia zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo:
- podľa §-u 45 – 1 priestupok proti životnému prostrediu
- podľa §-u 47 – 9 priestupkov budenie verejného pohoršenia a rušenia nočného kľudu
- podľa §-u 49 – 4 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
- podľa §-u 50 – 19 priestupkov krádeže
- podľa §-u 48 porušenie VZN Mesta Banská Štiavnica a to 18 priestupkov proti VZN č. 1/2002
o verejnom poriadku, hlavne pri prevádzkovaní reštauračných zariadení
- 16 priestupkov za parkovacie karty
- 5 priestupkov porušovania VZN č. 2/2003 o vodení psa na verejných priestranstvách
Na OO PZ v Banskej Štiavnici boli odstúpené 3 trestné činy. Jeden pokus o vraždu a dva útoky na
príslušníkov Mestskej polície. Pri jednom tomto útoku došlo aj k zraneniu príslušníka MsP
s dlhodobou práceneschopnosťou.
21 priestupkov bolo odstúpených príslušným orgánom k správnemu konaniu. V blokovom konaní boli
príslušníkmi MsP uložené pokuty vo výške 89.100,- Sk a priamo vo výkone služby predali príslušníci
parkovacie karty v hodnote 20.000,- Sk.
Na požiadanie Okresného súdu bolo doručených 38 doporučených zásielok. V 8 prípadoch bola
poskytnutá súčinnosť pri exekúciách na požiadanie Exekútorského úradu.
V 78 prípadoch bola MsP požiadaná OO PZ SR v Banskej Štiavnici o súčinnosť pri pátraní po
páchateľoch trestných činov a odcudzených veciach.
Činnosť MsP bola zameraná aj na spoluprácu s oddelením SMaPČ na kontrolu verejného osvetlenia,
čistenia komunikácií a chodníkov, vytvárania divokých skládok domových odpadov a ich likvidáciu
v celom regióne mesta a Počúvadlianskeho jazera. Mestskou políciou boli zabezpečované i všetky
kultúrno – spoločenské a športové akcie konané na území mesta a na Počúvadlianskom jazere, ktorých
konanie bolo oznámené na MsP.
V novembri roku 2003 bol na MsP nainštalovaný kamerový systém, ktorý monitoruje dvomi
kamerami centrum mesta. V skúšobnej prevádzke sa vyskytli technické nedostatky, ktoré boli už
odstránené. Pre kvalitné využitie tohto systému však bude potrebné zabezpečiť stálu obsluhu tohto
zariadenia.
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Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)
V roku 2003 boli v rámci ZPOZ-u organizované tieto akcie:
sobáše:
35
zlatý sobáš:
2
pohreby:
30
uvítanie detí do života: 6 individuálne (60 ľudí)
prijatia pri príležitosti životného jubilea:
- hromadné prijatia jubilantov: 12 x - 1160 jubilantov
- individuálne prijatia:
27 akcií
návšteva prezidenta Slovenskej republiky: 60 ľudí
prijatie významných návštev z parlamentu a vlády SR: 27 ľudí
prijatia v rámci Mesiaca úcty k starším: 1830 ľudí
pamiatka zosnulých: 119 ľudí
prijatie z príležitosti vyhodnotenia najlepších športovcov: 45 ľudí
prijatie z príležitosti 130. výročia požiarnikov: 70 ľudí
prijatie pri príležitosti prezentácie historických vozidiel: 65 ľudí
prijatie pri príležitosti Salamandrových dní: 100 ľudí
prijatie účastníkov Environfilmu: 60 ľudí
prijatie klubu dôchodcov zo Serede : 58 ľudí
prijatie dôchodcov z Banskej Štiavnice: 108 ľudí
prijatie členov vedeckej rady: 30 ľudí
prijatie darcov krvi 2 prijatia: 80 ľudí
prijatie členov SZPB 2 prijatia: 100 ľudí
prijatie žien z príležitosti MDŽ: 30 žien
prijatie žien z príležitosti Dňa matiek: 50 žien
prijatia pomaturitné po 35. – 55. rokoch: 100 ľudí
prijatie z príležitosti stužkovej: 50 ľudí
prijatie účastníkov medzinárodného Workshopu: 50 ľudí
prijatie zahraničných Slovákov: 100 ľudí
prijatie učiteľov z Juhoslávie: 40 ľudí
prijatie čínskeho veľvyslanca: 30 ľudí
prijatie významných hostí Technickej univerzity BERG - Košice: 25 ľudí
prijatie učiteľov zo základných škôl v Banskej Štiavnici – 100 ľudí
prijatie účastníkov sochárskeho sympózia 2x: 100 ľudí
prijatie študentov fakulty architektúry 2 x: 50 ľudí
prijatie účastníkov Sládkovičova Štiavnica: 55 ľudí
prijatie zahraničných návštev:
- prijatie maďarskej delegácie 4x : 100 ľudí
- prijatie návštevy z Kanady: 21 ľudí
- prijatie delegácie z Fínska, Nórska, Švajčiarska, Maďarska, Poľska, Francúzska, Rakúska, Moravskej
Třebovej, – 500 ľudí
Okrem uvedených akcií a prijatí sa v roku 2003 uskutočnili aj ďalšie prijatia účastníkov kultúrnych
a spoločnských podujatí konaných v meste, napríklad z príležitosti Salamandrových dní, odovzdávania
výročných cien mesta a iné.
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ČASŤ II.
Majetok mesta a hospodárenie s majetkom mesta
Rozpočet mesta
Bežný rozpočet
Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2003
Položka
100 Daňové príjmy
z toho:
daň z príjmu PO, FO
daň z nehnuteľností
domáce dane a poplatky
200 Nedaňové príjmy
z toho:
prenájom majetku
administratívne poplatky
dividendy
úroky
iné nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
z toho:
na kultúrny rozvoj
zbierka na rýchlu zdr.pomoc
úhrada verejnoprosp.prác
Decentralizačná dotácia:
opatrovateľská služba
školy
na prenesený výkon
samosprávnych funkcií
matrika
Osobitný príjemca rodinné
prídavky a soc. dávky
Dotácie z Pro Slovakie:
Strunobranie
Nezabudnuté remeslá
údržba kult. domu Štefultov
Grant na podporu turizmu

rozpočet tis. Sk
skutočnosť tis. Sk
36 562
32 819
19 380
6 440
10 742

17 922
5 970
8 927

8 702

8 450

5 730
855
170
40
1 907

4 885
899
170
24
2 472

53 020

55 866

4
40
200

406
53
327

1 196
49 687

1 196
51 611

751
235

716
235

65

480

40
15
30
757

40
15
30
757
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Bežné príjmy spolu
Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2003

01

Položka
Všeobecné verejné služby
z toho:
obce
finančná a rozp. oblasť
zahraničná oblasť
matrika
splátky úrokov z úverov

98 284

97 135

rozpočet tis. Sk
skutočnosť tis. Sk
16 176
15 462
14 429
436
39
412
860

13 719
444
39
412
848

21

31

02

Civilná obrana

03

Verejný poriadok a bezpečnosť
z toho:
Mestská polícia
Mestský požiarny zbor

2 360

2 573

2 089
271

2 263
310

Ekonomická oblasť
z toho:
veterinárna oblasť
cestná doprava
cestovný ruch

5 830

4 652

50
4 920
860

41
3 222
1 389

Ochrana životného prostredia
z toho:
nakladanie s odpadmi
údržba kanalizácie

8 437

5 601

8 434
3

5 584
17

Bývanie a občianska vybavenosť
z toho:
rozvoj obcí (čistenie mesta
a údržba verejnej zelene)
zásobovanie vodou
verejné osvetlenie
mestské WC

6 840

5 580

2 405
90
4 080
265

1 860
60
3 505
155

04

05

06

07

Zdravotníctvo
nákup zdravotníckeho materiálu

08

Rekreácia, kultúra, náboženstvo
z toho:
rekreačné a športové služby

94
94
5 193

5 360

705

639
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09

10

kultúrny dom Štefultov a Banky
Rubigall - správa kultúry
knižnica
amfiteáter a kino
ostatné kultúrne služby
miestny rozhlas
správa cintorínov
členské príspevky mesta

133
2 556
822
315
402
50
160
50

120
2 607
745
441
602
49
118
39

Vzdelávanie
z toho:
materské školy
základné školy
školenia
Stredisko služieb škole

7 977

8 449

2 656
4 122
60
1 139

2 809
4 394
55
1 191

Sociálne zabezpečenie
z toho:
Mesiac úcty k starším
Kluby dôchodcov
opatrovateľská služba
Vyplácanie rodinných prídavkov
a sociálnych dávok
jednorázové dávky soc. pomoci
pochovávanie na trovy obce
rómsky klub Šobov

1 669

2 112

130
161
1 196

126
135
1 263

65
65
22
30

447
56
25
60

54 503

49 914

Bežné výdavky spolu:
Kapitálový rozpočet
Plnenie príjmovej časti k 31.12.2003
Položka
230 Kapitálové príjmy
z toho:
predaj budov
predaj bytov
predaj pozemkov
iný predaj
300 Kapitálové granty a transfery
z toho:
úprava verejných priestranstiev

rozpočet tis. Sk
skutočnosť tis. Sk
5 312
4 623
4 207
200
900
5

3 033
319
1 245
26

30 532

27 830

13 000

13 000
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Minist. ŽP - plynofikácia DM II
Minist. ŽP - plynofikácia ulíc
Minist. Výstavby SR - byty Šobov
Minist. Výstavby SR - byty 6/III
Krajský úrad - kamerový systém
Minist. financií SR - školy
Minist. financií SR - zdravotníctvo
Pro Slovakia Rubigall - podkrovie
Kapitálové príjmy spolu:
Plnenei výdavkovej časti k 31.12.2003

01

Položka
Obce - nákup výpočt. techniky

02

Civilná obrana -oprava CO skladu

03

Verejný poriadok a bezpečnosť
z toho:
nákup vozidla pre MsPo
kamerový systém

04

05

06

07

Ekonomická oblasť
z toho:
projekty pre úpravu priestranstiev
rekonštrukcia ciest a chodníkov
Ochrana životného prostredia
z toho:
odvodňovacie mreže
Bývanie a občianska vybavenosť
z toho:
nákup pozemkov
plynofikácia objektu DM II
rekonštrukcia bytov Šobov a 6/III
rozvoj obcí
PD a výstavba vodovodov
rekonštrukcia verejného osvetlenia
plynofikácia ulíc
ostatné
Zdravotníctvo
nákup zdravotníckej techniky

1 735
357
850
9 528
480
2 362
2 200
20

1 735
422
850
6 761
480
2 362
2 200
20

35 844

32 453

rozpočet tis. Sk
skutočnosť tis. Sk
300
225
50

-

505

525

25
480

25
500

14 555

13 865

744
13 811

234
13 631

180

79

180

79

16 809

13 099

74
1 800
11 430
400
1 667
600
753
85

14
1 812
8 597
1 557
314
753
52

2 200
2 200

2 200
2 200
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08

Rekreácia, kultúra a náboženstvo
z toho:
kult. dom Štefultov
rekonštrukcia Rubigall
rekonštrukcia kina a obradnej siene
Kapitálové výdavky spolu:
Finančné operácie

497

459

29
270
198

29
299
131

35 096

30 452

Príjem k 31.12.2003

292
500

Položka
Prevody z peňažných fondov
Prijaté úvery - ŠFRB

rozpočet tis. Sk
skutočnosť tis. Sk
859
859
930
930

Spolu:
Výdavky k 31.12.2003

821

Položka
splácanie úverov

1 789

rozpočet tis. Sk
skutočnosť tis. Sk
1 980
1 979
1 980
131 377 tis. Sk

Spolu:
Príjmy mesta spolu k 31.12.2003:
Výdavky mesta spolu k 31.12.2003:

82 345 tis. Sk

Majetok Mesta Banská Štiavnica
Dlhodobý nehmotný majetok mesta
-

drobný dlhodobý nehmotný majetok mesta

1 581 754,15 Sk

Dlhodobý hmotný majetok mesta
-

budovy, stavby
stroje
dopravné prostriedky
porasty
spolu :

1 789

158 894 417,30 Sk
54 352 668,40 Sk
7 597 236,70 Sk
267 000,00 Sk
221 111 322,40 Sk

1 979
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Dlhodobý hmotný majetok drobný

16 107 061,84 Sk

Materiál
Lesy
V majetku mesta sa nachádzajú lesy o výmere 4 693,79 ha
v hodnote

497 260,88 Sk

531 827 284,00 Sk

Pozemky
Umelecké dielo

2 753 230,00 Sk
234 000,00 Sk

Prenajatý majetok

162 208 938,05 Sk

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou
Dlhodobý nehmotný majetok
-

drobný dlhodobý nehmotný majetok

-

budovy, stavby
stroje a strojné zariadenia

685 126,50 Sk

Dlhodobý hmotný majetok
86 646 918,00 Sk
2 456 295,36 Sk

spolu :

89 103 213,36 Sk

Dlhodobý hmotný majetok drobný

7 309 495,66 Sk

Majetok v správe TS m.p. Banská Štiavnica
Dlhodobý hmotný majetok
-

budovy, stavby
stroje a stroj. zariadenia
dopravné prostriedky
porasty

spolu :
Dlhodobý hmotný majetok drobný
Rekapitulácia majetku mesta :
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok drobný
Materiál
Lesy
Pozemky
Umel.dielo
Prenajatý majetok
Nedokončené investície
Vklady v obchodných spoločnostiach
Majetok mesta spolu :

69 414 046,00 Sk
6 201 210,00 Sk
7 355 604,00 Sk
3 487,00 Sk
82 974 347,00 Sk
1 398 390,19 Sk
393 188 882,76 Sk
24 814 947,69 Sk
497 260,88 Sk
531 827 284,00 Sk
2 753 230,00 Sk
234 000,00 Sk
162 208 938,05 Sk
128 807 974,04 Sk
5 941 000,00 Sk
1 250 273 517,42 Sk
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V roku 2003 došlo k výraznému navýšeniu majetku mesta, nakoľko delimitačným protokolom prešiel do
majetku mesta majetok nemocnice.
Výnosy z majetku mesta :
- predaj budovy
3 032 567,00 Sk
- predaj pozemky
1 244 700,00 Sk
- predaj bytov
319 294,23 Sk
- predaj vyradeného majetku
26 000,00 Sk
- príjem z prenájmov
4 884 768,40 Sk
Výnosy z majetku mesta spolu :

9 507 329,63 Sk

Technické služby, M. P. Banská Štiavnica:

Počas roka 2003 pracovali TS m.p. Banská Štiavnica ako príspevková organizácia mesta
prevažne naviazaná na rozpočet mesta. Úlohy požadované zriaďovateľom, resp. vyplývajúce
zriaďovateľovi zo zákona, zabezpečovali TS prostredníctvom príspevkových stredísk: štadión,
Verejné osvetlenie, čistenie mesta, verejné WC, skládka, zvoz a likvidácia komunálneho odpadu,
separovaný zber, verejná zeleň, drobné stavebné práce. Na podnikateľskej báze pracovali strediská správa a doprava. Činnosť týchto stredísk ako aj ochranu a správu majetku podniku zabezpečovalo stredisko Správa a súkromná bezpečnostná služba Bandog Security,s.r.o. z Banskej
Štiavnice.
V TS pracovalo k 1.1.2003 spolu 56 pracovníkov , z toho 47 mužov a 9 žien. K 31.12.2003 to bolo
spolu 55 pracovníkov , z toho 46 mužov a 11 žien. Ďalej v m.p. pracovali 4 pracovníci z projektu
Verejnoprospešných prác / 3 muži a 1 žena/ / a 4 branci vykonávajúci civilnú vojenskú službu.
V rámci podnikateľských aktivít prenajali TS nevyužité voľné priestory firmám i fyzickým osobámHOFF-Seuroc , s.r.o., Nobageos , MVDr.Ďurkan -súkromná veterinárna ambulancia, Geotechnik,
s.r.o.
Z prenajatých priestorov odišli : Bytová správa s.r.o., Boms s.r.o., Optima a.s.
Počas roka 2003 sa na TS realizoval v spolupráci s Mestským úradom Program zachovania
pracovných návykov/PZPN/ ,ktorého sa zúčastnilo:337 ľudí bolo vybraných do programu, zúčastnilo
sa 153ľudí, 82 prestali chodiť na program a 71 ľudí program dokončilo. Celkovo sa odpracovalo
35.481 hodín.
Cez program zachovania pracovných návykov sa realizovala čiastočne činnosť v oblasti čistenia
mesta a verejnej zelene. Niektorí občania sa aktívne a zodpovedne zapájali do programu, s inými
boli mierne problémy. Na kvalitu nimi vykonanej práce mala však dosah aj nedostatočná odbornosť
a vybavenosť pracovníkov ochrannými i pracovnými pomôckami. Z dôvodu zníženia rozpočtovej
položky na čistenie mesta, ako i náhradou stálych pracovníkov z PZPN ,boli preradení pracovníci
do stavebnej činnosti, kde sa však nepodarilo zabezpečiť dostatok zákaziek a tiež profesná úroveň
pracovníkov nedosahuje požadovaný stupeň. Pre rok 2004 po ukončení zimnej údržby mestských
komunikácií/ZÚMK/ bude nutné riešiť zníženie stavu pracovníkov vzhľadom na nezabezpečenie
dostatku zdrojov najmä z mestského rozpočtu ako to ukázal aj rok 2003.

21

Pre činnosť TS bol schválený finančný plán , ktorý sa podaril splniť s miernym ziskom.
Najvážnejšie problémy nám spôsobil veľmi zlý stav vozového parku , v niektorých prípadoch až
havarijný, ktorý potrebuje nutnú výmenu za úsporný a moderný vozový park na zvoz komunálneho
odpadu a zimnej údržby mestských komunikácií.Pre rok 2004 zastáva jedným z hlavných cieľov
zabezpečenie nového vozového parku, ktorý by ušetril náklady na vývoz komunálneho odpadu a má
dopad i na kvalitu ostatných poskytovaných služieb TS m.p.

Bytová správa, s.r.o. Banská Štiavnica:
Bytová správa spol. s r. o. Banská Štiavnica (ďalej len „spoločnosť „) bola založená podľa prijatého
uznesenia MsZ č. 50/2000 zo dňa 31. 5. 2001. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 12. 12.
2000. Jediným spoločníkom v spoločnosti je mesto Banská Štiavnica. Konateľom spoločnosti je Ing.
Marian Jakubovie.
Hlavným predmetom činnosti sú: správa bytového fondu, správa nebytových priestorov, výroba, rozvod
a dodávka tepla z tepelného hospodárstva mesta Banská Štiavnica. Ďalej spoločnosť vykonáva správu
bytov ktoré sú vo vlastníctve občanov.
V januári 2003 došlo, v zmysle uznesenia MsZ, k zmene v orgánoch spoločnosti. Zmenil sa počet členov
Valného zhromaždenia a došlo k zmene členov dozornej rady. Zmeny boli v priebehu roku 2003 zapísané
do obchodného registra
Uznesením MsZ č. 153/2003 bolo zmenené sídlo spoločnosti z ul. Šoltésovej 1 na ul. Dolná 2,
administratívna budova bývalého OPP, Banská Štiavnica.
Činnosť spoločnosti bola prednostne zameraná na zabezpečenie dodávok tepla na zabezpečenie
najnutnejšej údržby bytového fondu a hlavne na udržanie ekonomickej stability spoločnosti.
V oblasti udržania ekonomickej stability spoločnosti spoločnosť nemala v priebehu roka závažné
problémy s plnením svojich záväzkov voči dodávateľom energií, vody a služieb.
V oblasti riešenia pohľadávok je najzávažnejším problémom platobná disciplína niektorých odberateľov
tepla a neplatičov nájomného a služieb poskytovaných s užívaním bytu. Najväčšie evidované pohľadávky
• voči ZŠ Kollára za neuhradené dodané teplo v mesiacoch október, november a december 2003
v čiastke 239 734,-SK a za január 2004 v čiastke 254 485,-Sk
• voči MŠ Bratská za neuhradené dodané teplo v mesiacoch november 2003 v čiastke 99 267,-Sk
a za január 2004 v čiastke 126 154,-Sk.
Tieto pohľadávky k 31.1.2004 v celkovej čiastke 936 953,-Sk vážne ohrozujú ekonomickú stabilitu
spoločnosti a pokiaľ títo odberatelia nezačnú platiť Bytová správa nebude mať z čoho uhrádzať svoje
záväzky napr. voči Mestu Banská Štiavnica. U týchto odberateľov je podľa zákona o energetike splnená
podmienka neoprávneného odberu tepla, čo dáva oprávnenie zastaviť dodávky tepla.
Osobitná pozornosť bola venovaná platobnej disciplíne, najmä na zníženie počtu neplatičov nájomného
a preddavkov za poskytované služby. Neplatičom boli pravidelne a opakovane zasielané upomienky,
výzvy a pokusy o zmier, boli vydané súdne platobné rozkazy, boli dané výpovede z nájmu ktoré boli
neúčinné z dôvodu, že mesto nemá žiadne bytové náhrady pre neplatičov. Podarilo sa vyriešiť niektoré
prípady dlžníkov od 50 do 100 tis. Sk . U niektorých žalôb prebieha súdne konanie .V tejto oblasti je
závažná skupina neplatičov - sociálne odkázaných občanov, prevážne obyvateľov mestskej pamiatkovej
rezervácie, bytoviek na Šobove, nájomcov nepredaných bytov Exnára 3, ktorí neplatia skoro nič
a vymožiteľnosť je minimálna alebo žiadna. V roku 2003 sa pristúpilo k predvolávaniu neplatičov na
bytovú komisiu, kde sa hľadá riešenie výmenou bytu a dohodou o splátkach dlhu. Účinnosť je malá,
niektorí začali platiť, väčšina dohody neplní. Výmeny bytov sú ojedinelé.
V oblasti správy majetku mesta boli v roku 2003 zo správy vyňaté predané nehnuteľnosti Radničné 12
a Zvonová 1.
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Do správy bol od 1.6.2003 prevzatý rekonštruovaný bytový dom Šobov 7 s 35 bytmi. Byty boli prevážne
prenajaté sociálne odkázaným občanom, ktorí majú problémy s platením nájomného. Bytová správa má
podľa zmluvy mestu odvádzať nájomné, ktoré od obyvateľov domu inkasuje cca na 60%. Nie všetky byty
sú napojené na elektrickú energiu, v roku 2004 očakávame odpojenie ďalších nájomníkov, ktorí nezaplatia
SSE zúčtovacie faktúry za rok 2003. Dá sa predpokladať, že si budú zriaďovať individuálne kúrenie na
pevné palivo s vyvedením komínov cez okná a steny. Správa domu je náročná na údržbu a na udržiavanie
domu v riadnom stave vplyvom asociálneho správania sa niektorých jeho obyvateľov a ich návštevníkov.
V mesiaci august 2003 bolo zistené zaplienenie celého domu hmyzom - ploštice a šváby, súčasne bolo
zistené aj zaplienenie bytoviek Šobov 8, 9, 10. Bola objednaná a vykonaná desinsekcia v troch cykloch
a ukončená v novembri 2003.
V oblasti údržby boli okrem bežných udržiavacích prác vykonané: veľká oprava jednoizbového bytu,
a generálna oprava dvoch komínov ul. A. Kmeťa 5, prestavba nebytových priestorov v budove OPP,
rozdelenie odberných miest vody v súvislosti s predajom nehnuteľností. Bežné opravy a udržiavacie práce
bytového fondu sú vzhľadom na jeho zastaralosť a opotrebovanosť stále finančne a časovo viac
náročnejšie.
V oblasti opráv tepelného hospodárstva, bolo okrem bežných udržiavacích prác vykonané: oprava
obehových čerpadiel UK a výmena výmurovky čela kotla na K1 Drieňová, oprava omietky (nová) komína
K2 Dolná, celkom v čiastke138 tis. Sk.

Mestské lesy Banská Štiavnica ,s.r.o.:
Mestské lesy Banská Štiavnica spol. s r.o. hospodária na lesných pozemkoch v majetku mesta Banská
Štiavnica a neznámych a známych vlastníkov, nachádzajúcich sa v orografickom celku Štiavnické vrchy,
ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti rovnakého mena. Celková výmera obhospodarovaných lesov
je 4482,83 ha, v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, Banská Hodruša a Štiavnické
Bane. Z toho mestské lesné pozemky majú výmeru 4287 ha, súkromné pozemky 5 ha, pozemky
neznámych vlastníkov 31 ha a mestské nelesné pozemky 36 ha.
Organizačne sú tieto lesy rozdelené na tri lesné hospodárske celky (LHC) Banská Štiavnica, Žarnovica
a Hliník. Zároveň podľa vlastníckych a užívateľských práv sú tieto lesy zaradené do troch lesných
užívateľských celkov (LUC)
Mestské lesy Banská Štiavnica-Hodruša,
Mestské lesy Banská Štiavnica-Vyhne a
Neštátne lesy Kozelník.
Rozdelenie podľa kategórií lesov je nasledovné:
1. Lesy hospodárske
3521,88 ha
2. Lesy ochranné
a) na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
784,57 ha,
b) lesy s funkciou ochrany pôdy
176,38 ha
3. Lesy osobitného určenia nie sú na obhospodarovanej ploche zastúpené.
Organizačné členenie spoločnosti do 30. novembra 2003 bolo na 2 polesia, 7 lesných obvodov a 1
škôlkárske stredisko.
1. Polesie Banská Štiavnica – Hodruša bolo členené na LO Rybníky
(1 915,30 ha)
LO Hodruša
LO Jalšová
2. Polesie Banská Štiavnica – Vyhne bolo členené na LO Rudné
( 2 512,61 ha)
LO Banky
LO Repište
LO Roveň
Od 1. decembra 2003 boli polesia zrušené a lesnícke obvody boli redukované. Celkovo zostalo 5 LO:
Roveň,
Banky,
Vyhne
Rybníky
Hodruša.
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Zároveň bolo vytvorené stredisko verejnej zelene, pod ktoré prešlo škôlkarske stredisko.
Pozemky lesného pôdneho fondu:
porastová plocha
4355,11 ha
Lesné škôlky
0,51 ha
Odvozné cesty
46,89 ha
Lesné sklady
4,29 ha
Poz. so špec.zameraním 4,99 ha
Produktovody
11,61 ha
Neúrodné poz.
7,08 ha
Ostatné
6,45 ha
Pestovná činnosť
Pestovné činnosti boli vykonávané dodavateľským spôsobom. V roku 2003 boli činnosti v pestovaní lesa
vykonávané na základe vypracovaných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu.
1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 56 ha, z toho prvé zalesňovanie 16 ha holín a opakované
zalesnenie 40 ha.
2. Odstraňovanie haluziny – na ploche 12 ha,
3. Ochrana mladých lesných porastov – vykonané na 231 ha,
4. Prečistky na ploche 204 ha,
5. Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove 18 ha,
6. Ochrana lesa na ploche 51 ha a
7. Ostatné pestovné práce boli vykonané na ploche 100 ha.
Celkové náklady na pestovnú činnosť boli v roku 2003 8 070 tisíc Sk.

Ťažbová činnosť
Činnosti v ťažbe boli vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol stanovený vo výške 9
000 m3. Skutočne bolo vyťažených 11 462 m3 dreva z toho 5 434 m3 ihličnatého dreva a 6 028 m3
listnatého dreva. Dôvodom zvýšenia ťažby bola kalamita, ktorá 29. 8. 2003 vyvrátila cca 4 500 m3.
v dôsledku spracovávania kalamity bolo potrebné upraviť plán úmyselných ťažieb. Celkovo bolo v roku
2003 v rámci spracovania náhodnej ťažby vyťažených 5 664 m3 dreva, čo je 49,4% z celkovej ťažby.
Vysoký podiel náhodnej ťažby ovplyvnil plánovanú sortimentnú skladbu dreva, čo sa prejavilo i na
priemernom speňažení. Náklady na ťažbovú činnosť predstavovali 9 272 tisíc Sk.
Obchod s drevom bol vykonávaný na veľmi dobrej úrovni, zásoby dreva na skladoch boli tvorené len
novým drevom.
Zamestnanosť
V roku 2003 mali ML 23 zamestnancov do 30.10. Po organizačných zmenách majú ML 13 stálych
zamestnancov. Vedúci LO vykonávajú činnosť ako SZČO.
V rámci pestovných a ťažbových prác ML zamestnávali približne 70 osôb.
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Mestská nemocnica,n.o. Banská Štiavnica:
Rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici, odboru všeobecnej vnútornej správy
č. 2003/00392 zo dňa 31.1.2003 bola registrovaná pod č. OVVS/NO-2/2003 nezisková
organizácia Mestská nemocnica Banská Štiavnica, n. o., so sídlom Banská Štiavnica Ul. Bratská 17.
(ďalej len MN). Správnu radu pri registrácii tvorili: MUDr. Marián Špila – predseda, MUDr. Oľga
Ferjančíková, MUDr. Martin Berlanský, Ing. Ivan Gregáň, p. Margita Maruniaková, dozoruje dozorná
rada v zložení: Ing. Jozef Fabian, Ing. Jozef Herčko, MUDr. Viera Horváthová.
MN bola založená pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ako ju poskytovalo

predchádzajúce štátne zdravotnícke zariadenie ku dňu jeho zrušenia.
Mesto Banská Štiavnica pre zabezpečenie účelu a služby na ktoré bola MN zriadená dalo bezodplatne do
výpožičky MN majetok bývalej NsP, ktorý bol na mesto prevedený delimitačným protokolom.
V roku 2003 ďalej mesto:
- poskytlo MN finančný príspevok vo výške 60 000 Sk na zriadenie telefónnej ústredne
- zriadilo zbierku pre Mestskú nemocnicu, ktorej výťažok k 09.01.2004 bol 62 785,10 Sk a bol použitý
na nákup pneumatík na sanitky, záložný zdroj, nákup obuvi, zdravotníckeho materiálu, nákup sónd
a špirálnych ihiel.
- za pomoci štátnej dotácie mesto zabezpečilo 3 ks monitorovacích jednotiek pre OAM a interné
oddelenie, zaplatilo splátky za holonofibroskop, práčku a röntgen v celkovej hodnote 2,2 mil. Sk.

Zakladateľom MN je Mesto Banská Štiavnica, riaditeľom MN je MUDr. Martin Mačaj.
Mestská nemocnica Banská Štiavnica nezisková organizácia vznikla 03.02.2003, ktorá poskytuje
všeobecne prospešné konkrétne zdravotnícke služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z. z. pre spádové
územie okresu Banská Štiavnica. Akčný rádius poskytovaných služieb je širší než hranica okresu, nakoľko
do tejto nemocnie prichádzajú i mnohí ďalší občania z okolitých obcí a susedných okresov. Odhaduje sa
cca o 2-3 tisíc občanov naviac, do čoho nepočítame študentov, ktorých je cca 2 tisíc.
Mestskú nemocnicu n. o. riadi riaditeľ a usmerňuje správna rada v zložení:
MUDr. Marián Špila – predseda, MUDr. Oľga Ferjančíková, Ing. Ivan Gregáň, p. Margita Maruniaková,
dozoruje dozorná rada v zložení:
Ing. Jozef Fabian, Ing. Jozef Herčko.
Mestská nemocnica n. o. zabezpečuje okrem zdravotníckych služieb aj nasledovnú podnikateľskú činnosť
od10.03.2003:
• poskytovanie služieb prania a žehlenia, stravovacie služby, prenájom nebytových priestorov
a poskytovanie dopravy.
Počet zamestnancov k 03.02 bol 189, k 31.12. bol 168. Celkovo bolo prepustených 21 zamestnancov.
Mestská nemocnica n. o. má nasledovné oddelenia:
Interné oddelenie
24 lôžok
Gynekologicko pôr. Odd.
15 lôžok
Chirurgické oddelenie
15 lôžok
Doliečovacie oddelenie
12 lôžok
OAIM
5 lôžok
Novorod. Odd.
3 lôžka
ODCH
14 lôžok
Z primárnych ambulantných zložiek sú pri MsN len gynekologické ambulanice MN n. o. poskytuje aj
ambulantné služby špecialistov v odbore detskej neurológie, tuberkulózy a pľúcnych chorôb
a algeziológie, interné, chirurgické, kožné, ktoré zároveň poskytuje služby denného kožnéoho stacionára.
Na úseku SVLZ poskytuje služby v odbore klinickej biochémie spolu s hematologicko – transfúznymi
službami, fyziatricko-rehabilitačné a rontgenologické. Od 01.04.200
Sme zaviedli nepretržitú 24 hodinovú služby RZP. Taktiež je zaistená lekárska služba prvej pomoci pre
dospelých, deti a dorast ako i v zubnej starostlivosti.
Odštátnené sú služby:
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Sedem praktických lekárov pre dospelých, dvaja praktickí lekári pre deti a dorast, 7 stomatológo, zo
špecialistov neurológ, očný lekár, pre choroby ušno-nosno-krčné, klinický psychológ, psychiater, klinický
imunológ.
V roku 2003 sme na zlepšenie služieb pre obyvateľov zakúpili rontgenový prístroj, pôrodnícku posteľ,
telefónnu ústredňu, vymenili sa podlahové krytiny, zlepšil sa hygienický štandart maľovaním MN n. o.
a začalo sa s rekonštrukciou detských ambulancií .
Plánujú sa ďalšie stavebné úpravy. Ich realizácia však bude závisieť od finančných prostriedkov MN. n.o.

Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica:
Joergesov dom, a.s. Banská Štiavnica
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 17.2.1993, so sídlo na Námesti sv. Trojice č. 14
v Banskej Štiavnici. Predsedom predstavenstva je Ing. Ladislav Ondriš, členovia predstavenstva: Ing.
Sylvia Ondrišová, Ing. Ivan Gregáň. Členmi dozornej rady sú: Alexander Johann Martin, Ľudmila
Blašková, Filip Ondriš.
Základné imanie spoločnosti je 12.668.000,- Sk, počet akcií 12.668 v menovitej hodnote 1000,- Sk.

Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina
Dňom 1.10.2003 bola do obchodného registra zapísaná Dexia banka Slovensko, s.r.o. so sídlom Hodžova
11, Žilina.

Podpredsedom predstavenstva ja p. Francis Jacquers Teynier .
Základné imanie spoločnosti je 1 202 400 000 Sk.
Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v menovitej hodnote 12.000,- Sk.
5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s.r.o. Žiar nad
Hronom
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 29.12.1997. V roku 2003 mala táto spoločnosť 8 členov.
Vklad Mesta Banská Štiavnica je 34.000,- čo predstavuje 12,5 % základného imania. Základné imanie je
272 000 Sk.
Konateľkou spoločnosti je Ing Katarína Veselá.
Predmetom činnosti tejto spoločnosti je podnikateľské poradenstvo, automatické spracovanie dát,
obchodná a sprostredkovateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť, prenájom nehnuteľných
a hnuteľných vecí, administratívne služby, Organizovanie školení a kurzov, organizačné, účtovné
a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva so zameraním na pomoc rozvoju malého a stredného
podnikania.
Región Sitno – Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia.
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici dňa 15.5.2003 uznesením č. 58/203 schválilo členstvo Mesta
Banská Štiavnica v tomto združení a členský príspevok pre rok 2003 vo výške 5 000 Sk.
Sídlom združenia je Obecný úrad Štiavnické Bane.
Cieľom združenia je rozvoj miestnej demokracie, partnerstva, spolupráce a ľudských zdrojov, obhajoba
záujmov a propagácia regiónu, podpora pre vytváranie podmienok na oživenie ekonomiky regiónu, rozvoj
cestovného ruchu, obnova a oživenie kultúrneho dedičstva a dosiahnutie vyššej občianskej vybavenosti
a angažovanosti občana pre veci verejné.
Združenie pre rozvoj regiónu Stredné Pohronie
Mesto Banská Štiavnica v roku 2003 z tohto združenia vystúpilo.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 5
Počet akcií 61 158 v menovitej hodnote 1 000,- Sk čo predstavuje 1,41 % zo základného imania
spoločnosti.
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ČASŤ III.
Mesto Banská Štiavnica
Demografia obyvateľov v roku 2003
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII. Spolu
TEXT
8
8
10
6
10
11
12
7
13
12
12
9
zomretí
118
8
10
6
12
9
9
5
8
4
9
7
96
narodení 9
12
21
15
9
17
20
7
17
6
8
16
odsťahov. 32
180
9
11
6
17
17
10
14
22
18
13
12
prisťah. 10
159
spolu
10637 10634 10624 10615 10625 10623 10610 10615 10615 10619 10621 10615

Priemerný vek obyvateľov podľa miestnych častí:
Banská Štiavnica
Štefultov
Banky
Počúvadlianske jazero

37
38
43
42

V roku 2003 pôsobili v Banskej Štiavnici tieto politické strany a hnutia:
Politické strany a hnutia
Okresná organizácia KDH
Mestská organizácia KDH
Okresná organizácia SNS
Mestská organizácia SNS
Okresná organizácia SDĽ
Mestská organizácia SDĽ
Okresná organizácia DS
Mestská organizácia DS
Okresná organizácia KSS
Mestská organizácia KSS
Okresná organizácia HZDS
Mestská organizácia HZDS
Okresná organizácia SDKÚ
Okresná organizácia SMER
Okresná organizácia ANO

-

predseda Ing. Juraj Čabák
predseda Mgr. Monika Tisovčíková
predseda Ing. Jozef Karabelly
predseda MUDr. Martin Mačaj
predseda Alena Považanová
predseda Marián Čierny
predseda Norbert Kaník
predseda Mgr. Vladimír Nemčok
predseda Ing. Pavol Mojžita
predseda Ján Petro
predseda Dr. Nadežda Kvaková
predseda Marta Borošková
predseda Ing. Ondrej Michna
predseda Ing. Marián Zimmermann
predseda Michal Adami

V roku 2003 pôsobili v Banskej Štiavnici tieto politické strany a hnutia:
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Štátna správa
Okresný úrad Banská Štiavnica
Okresný úrad v Banskej Štiavnici sídlil na Križovatke č. 4. Prednostku OÚ vykonávala JUDr. Eva
Fajbíková. V súlade s reformou štátnej správy Okresný úrad ukončil svoju činnosť k 31.12.2003.
Okresný úrad v Banskej Štiavnici mal v roku 2003 tieto oddelenia:
Služobný úrad – vedúci Ing. Štefan Šulek
Osobný úrad – vedúca Mgr. Viera Javorská
Kancelária prednostu – Mgr. Jana Havaldová
Odbor všeobecnej vnútornej správy – vedúca odboru Mgr. Parničanová
Úsek CO a obrany – poverená vedením Mgr. J. Parničanová
Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – poverený vedením Ing. Š. Šulek
Odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov – vedúca Ing. L. Osvaldová
Odbor sociálnych vecí – vedúca odboru Mgr. Melita Bosáková
Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry – vedúca Mgr. Božena Bačíková
Odbor financií – vedúci odboru Mgr. Peter Pitek
Odbor životného prostredia – vedúca odboru Ing. M. Čuková
Útvar vnútornej prevádzky - Ing. D. Holendová

Daňový úrad Banská Štiavnica
V súlade so zákonom č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov je daňový úrad
so sídlom v Banskej Štiavnici, zriadený pre územné obvody - obce, patriace do okresu Banská Štiavnica.
Začiatok jeho pôsobenia je z prelomu rokov 1990/1991, kedy došlo k významnej reorganizácii orgánov
finančnej správy a vytvoreniu štruktúry daňových orgánov.
Daňový úrad mal k 31.12.2003 celkový počet zamestnancov 14. Z tohto počtu je 5 kontrolórov, 5
správcov, 1 exekútor a 1 registrátor. V priebehu roka 2003 došlo k zmene na poste riaditeľa daňového
úradu, keď na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 28.05.2003 bol za riaditeľa Daňového
úradu Banská Štiavnica s účinnosťou od 01.07.2003 vymenovaný Ing. Stanislav Ivanič.
Základným poslaním daňového úradu je vykonávanie správy daní v rámci ktorej eviduje a registruje
daňové subjekty, eviduje a účtuje daňové príjmy, vyhľadáva neregistrované daňové subjekty, vymáha
daňové nedoplatky a kontroluje daňové subjekty. V rámci svojho základného poslania ďalej vykonáva
štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier, kontroluje vyberanie správnych
poplatkov a vykonáva správu súdnych poplatkov, informuje daňové subjekty o ich právach
a povinnostiach vo veciach daní, ako aj ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.
Daňový úrad Banská Štiavnica je zaradený v kategorizácii podľa veľkosti daňových úradov k malým
daňovým úradom, čo vyplýva z počtu registrovaných daňových subjektov. Ku koncu roka 2003 mal vo
svojom registri nasledovné počty daňových subjektov:
Celkový počet registrovaných daňových subjektov
12 191
z toho: fyzické osoby celkom
11 594
právnické osoby celkom
597
Z uvedeného počtu je 10 686 daňových subjektov priamo z z okresu Banská Štiavnica, ostatní, prevažne
platcovia jednorazových daní (daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, daň z dedičstva a darovania) sú
z iných častí SR.
Podľa jednotlivých druhov daní sú registrované nasledovné počty platiteľov:
Daň z pridanej hodnoty
285
Daň z príjmov fyzických osôb
4 592
Daň z príjmov právnických osôb
314
Cestná daň
1 158
Daň zo závislej činnosti
1 085
Daň z dedičstva
1 729
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Daň z darovania
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

943
1 983

Výber daní do štátneho rozpočtu za daňové subjekty miestne príslušné daňovému úradu za rok 2003:
Údaje v tis. Sk
Druh dane
Daň z príjmov fyz. osôb zo závislej činnosti
Daň z príjmov fyz. osôb z podnikania
Daň z príjmov právnických osôb
Daň z pridanej hodnoty
Daň vyberaná zrážkou
Majetkové dane
Spotrebné dane
Cestná daň
SPOLU

Rok 2003
44.829
3.590
10.123
5.430
836
3.318
850
4.986
73.962

Rok 2002
39.994
3.010
13.345
11.523
785
6.429
723
5.699
81.508

Daňový úrad Banská Štiavnica v zmysle § 3 zákona č. 750/2002 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2003
poukázal obciam okresu Banská Štiavnica za rok 2003 zo štátneho rozpočtu pomernú časť dane z príjmov
fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov, príslušnú časť výnosov dane z príjmov
právnických osôb a cestnej dane v nasledovnej výške:
Údaje v tis. Sk
Druh dane
Daň z príjmov fyz. osôb zo závislej činnosti
Daň z príjmov právnických osôb
Cestná daň
PREVOD SPOLU

Rok 2003
24.791
3.242
1.995
30.028

Rok 2002
23.277
3.702
2.144
29.123

Jednotlivým obciam bolo poukázané:
Baďan
Banská Belá
Banská Štiavnica
Banský Studenec
Beluj
Dekýš
Ilija
Kozelník

383.948 Sk
2.132.802 Sk
19.191.257 Sk
834.015 Sk
261.745 Sk
422.430 Sk
572.504 Sk
350.774 Sk

Močiar
Podhorie
Počúvadlo
Prenčov
Svätý Anton
Štiavnické Bane
Vysoká
SPOLU

268.767 Sk
663.462 Sk
233.739 Sk
1.065.768 Sk
1.987.986 Sk
1.407.834 Sk
251.320 Sk
30.028.351 Sk
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NÚP – Okresný úrad práce Banská Štiavnica
Činnosť OÚP v roku 2003 zasiahli dve podstatné udalosti. Výmena na poste riaditeľa, ktorá bola
realizovaná v I.polroku 2003. Po odchode Mgr.E.Ľuptákovej bol do tejto funkcie vymenovaný
Mgr.P.Balžanka. Druhou významanou udalosťou bolo schválenie balíka sociálnych zákonov ako
pokračovanie reformy sociálneho systému spolu s reformou štátnej a verejnej správy. Zákon č.453/2003
Z.z.o orgánoch štátnej správy v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny a o zmene a
doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2004 ruší Národný úrad práce a zriaďuje Ústredie a
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgány špecializovanej štátnej správy pôsobiace v oblasti
sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Vzhľadom na skutočnosť, že pre územné obvody okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom bol schválený Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v
Banskej Štiavnici, s prípravami na nové usporiadanie a na nový systém práce sa začalo v závere roka.
Ukončením roka 2003 sa zavŕšilo sedemročné obdobie existencie Okresného úradu práce ako výkonného
orgánu Národného úradu práce s verejnoprávnym charakterom.
Základné činnosti OÚP vykonávané v roku 2003 možno definovať ako :
• výber príspevku na poistenie v nezamestnanosti,
• poskytovanie podpory v nezamestnanosti,
• poskytovanie služieb zamestnanosti,
o sprostredkovanie,
o poradenstvo,
o aktívne opatrenia.
Výber príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu činil 21 917tis.Sk a odvod za
neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS 194 tis.Sk.
Po splnení zákonom stanovených podmienok OÚP finančne zabezpečoval nezamestnaných poskytovaním
podpory v nezamestnanosti. Referát dávok priznal nárok na podporu v nezamestnanosti v roku 2003 v
731 prípadoch. Celkový ročný obrat poberateľov predstavoval 1459 osôb. Celková čerpaná suma na
podpory v nezamestnanosti bola vo výške 12 874 tis.Sk a na odvody do poisťovní za evidovaných
nezamestnaných 4 930 tis.Sk.
Vývoj počtu poberateľov podpory v nezamestnanosti bol ovplyvňovaný masovým evidovaním sa
nezamestnaných z pracovného pomeru v úvode a v závere roka, kedy dosahoval vysoké úrovne hodnôt.
Ku koncu roka bolo v evidencii 414 poberateľov PvN. Na celkovom počte EN sa poberatelia PvN
podieľali 25,4%. Priemerná doba poberania PvN medziročne vzrástla o 0,2 a predstavovala 4,8 mesiacov.
Sprostredkovateľskú činnosť OÚP ako napr. evidovanie a sprostredkovanie zamestnania vykonávali 6
zamestnanci odd. sprostredkovateľsko poradenských služieb. V priemere bolo na jedného
sprostredkovateľa 296 EN a ročný obrat predstavoval 3265 osôb. Celkový počet zaevidovaných bol 1584
osôb a z evidencie bolo 1681 osôb vyradených.
Frekvencia kontaktov s evidovanými nezamestnanými za účelom sprostredkovania zamestnania bola v
dvojtýždňových intervaloch.
OÚP sprostredkoval umiestnenie do pracovného pomeru 212 nezamestnaným (13,4% z vyradených) a 782
osôb (46,5% z vyradených) sa umiestnilo vlastným pričinením.
V roku 2003 využilo poradenské služby úradu práce celkom 1862 klientov, z toho 1589 evidovaných
nezamestnaných. Poradenstvo bolo realizované formou individuálnych pohovorov a skupinového
poradenstva, ktoré zahrňovalo preventívne poradenstvo pre študentov škôl, výberové konania pre
zamestnávateľov a poradenské kurzy.
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Individuálne poradenstvo bolo poskytnuté 598 klientom v 361 pohovoroch. Pohovory smerovali k
ujasneniu si pozície EN, stanoveniu cieľov, pričom výsledkom bolo vypracovanie akčných plánov.
Zamestnaní klienti sa informovali o neplatnom rozviazaní pracovného pomeru, o nárokoch z pracovného
pomeru, o možnostiach rozviazania pracovného pomeru zo strany zamestnanca, a o opätovnom uzatvorení
pracovného pomeru na dobu určitú.
Preventívne poradenstvo bolo realizované formou prednášok pre 250 študentov záverečných ročníkov
stredných škôl a učilíšť okresu Banská Štiavnica s cieľom predísť skresleným predstavám o trhu práce a
zdôrazniť potrebu zamestnať sa.
Realizovalo sa celkom 6 poradenských kurzov zabezpečovaných externými subjektami, ktorých sa
zúčastnilo 90 evidovaných nezamestnaných.
Aktívnymi opatreniami trhu práce bolo uplatňovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce a realizácia
programov a projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnateľnosti znevýhodnených skupín
nezamestnaných. Počet aktivizovaných EN, t.j. zapojených do nástrojov APTP bolo celkom 906. Celkom
vytvorených dohodnutých pracovných miest bolo 173 s dohodnutou sumou 10 369 tis.Sk. Do
rekvalifikačných kurzov bolo zapojených celkom 142 osôb a 833 tis.Sk.
V okrese Banská Štiavnica sa realizovali:
•
Program podpory zamestnávania mladých ľudí s počtom zaradených 31 osôb,
•
Program individualizovaných služieb zamestnanosti s počtom zaradených 32 osôb,
•
Aktívna pomoc rizikovým skupinám nezamestnaných v rámci Grantovej schémy PHARE
2000 s počtom zaradených 40 osôb,
•

Rekvalifikácia dlhodobo nezamestnaných pre potreby podniku FOUR TRADE,s.r.o. v rámci
Grantovej schémy PHARE 2001.

Zamestnanosť
Priemerný počet zamestnaných v okrese Banská Štiavnica na rok 2003 bol stanovený na 6554, z toho bolo
3 275 žien. Z výberových zistení Štatistického úradu a zo štatistík NÚP bol na rok 2003 stanovený počet
ekonomicky aktívneho obyvateľstva na 7741 osôb, z toho 3508 žien (45,3%). V medziročnom porovnaní
bol zistený pokles tohto ukazovateľa o 538 osôb (o 6,5%).

Nezamestnanosť
Počet evidovaných nezamestnaných (ďalej EN) v priebehu roka 2003 výrazne menil hodnoty. Stúpajúci
vývoj pozorovaný už od októbra 2002 (1409 EN) kulminoval v janurári 2003 so stavom 1778 EN.
Následné pozvoľné klesanie počtu EN sa zastavilo v mesiaci september na úrovni 1214 osôb. Rast počtu
nezamestnaných postupoval až do konca roka 2003, kedy dosiahol 1628 osôb. V porovnaní so záverom
roka 2002 to znamenalo pokles o 97 osôb, o 5,6%,
Priaznivý vývoj nezamestnanosti dokazoval priemerný počet EN. V roku 2003 bolo v evidencii úradu
práce v priemere 1482 nezamestnaných, čo predstavovalo medziročný pokles o 92 osôb; o 5,8%.
Disponibilný počet EN je celkový počet EN bez osôb na rekvalifikácii, na materskej dovolenke a bez
práceneschopných, t.j. počet EN schopných ihneď nastúpiť do zamestnania. Pozorovaná bola rovnaká
tendencia vývoja v roku 2003 ako u celkového počtu EN. V priemere bolo 1392 osôb schopných ihneď
nastúpiť do zamestnania (medziročný pokles o 132 osôb, o 8,4%).
Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti (ďalej MN) kopíroval vývoj počtu diponibilného počtu EN. Do
mesiaca marec MN prevyšovala hranicu 20%. V čase najnižšej nezamestnanosti, v mesiaci september,
dosahovala výšku 14,20%. Najvyššia MN bola zanamenaná v januári, kedy vykazovala 22,17%. Počas
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roka 2003 evidovaná MN v priemere dosahovala úroveň 17,98%, čo v medziročnom porovnaní činilo
pokles o 0,29 percentuálneho bodu.
Evidovaná miera nezamestnanosti dosahovaná okresom Banská Štiavnica bola v roku 2003 v priemere o
3,7 percentuálneho bodu nižšia ako evidovaná miera nezamestnanosti Banskobystrického kraja a o 2,8
bodu vyššia ako miera nezamestnanosti na Slovensku.
Vývoj miery nezamestnanosti v jednotlivých obciach okresu sa podstatne odlišoval. Najnižšia priemerná
miera nezamestnanosti bola registrovaná v obci Prenčov (12,20%) v mesiaci september. Protipólom boli
obce Počúvadlo, Baďan, Beluj, Vysoká, ktoré v januári dosahovali mieru nezamestnanosti nad 40%.
K 31.12.2003 bola v okrese Banská Štiavnica obec Počúvadlo s MN nad 40%, 6 obcí s MN v intervale 30
- 39%, 4 obce s MN 20 – 29%, 2 obce a okresné mesto s MN 19 - 20% a jedine obce Prenčov s MN pod
15%.
Z analýzy mesačných ukazovateľov pohybu evidovaných nezamestnaných vyplýva, že za uplynulý rok
bolo zaevidovaných celkom 1584 osôb (medziročný pokles o 11,5%) a vyradených 1681 osôb
(medziročný pokles o 5,6%), z toho do zamestnania sa umiestnilo 59,1% (994 osôb).
Štruktúra EN vzhľadom na pohlavie vykazovala dominanciu nezamestnaných mužov počas celého
hodnoteného obdobia. V evidencii nezamestnaných ku koncu roka 2003 bolo 874 mužov (53,7%) a 754
žien (46,3%). Z celkového počtu 1628 EN bolo 194 občanov so ZPS (11,9%), 87 absolventov (5,3%) a 8
mladistvých (0,5%).
Z hľadiska profesnej štruktúry EN - štruktúry EN na základe KZAM profesie, boli na konci roku 2003
najpočetnejšími skupinami v evidencii osoby bez pracovného zaradenia KZAM A (dobrovoľne
nezamestnaní, absolventi, ženy po materskej dovolenke, muži po ZVS...) s počtom 518 (31,8%) a
robotnícke profesie KZAM 6-8 s počtom 460 (28,3%) s pomocnými, nekvalifikovanými pracovníkmi
KZAM 9 s počtom 349 osôb (21,4%).
V predchádzajúcom roku bolo postavenie týchto profesných skupín totožné.
Vzdelanostná štruktúra zaznamenala ku koncu roka jednoznačnú prevahu vyučených (651 osôb, 40,0%),
potom nasledovali dve početnejšie kategórie osôb so stredoškolským vzdelaním (464 osôb, 28,5%) a so
základným vzdelaním (462 osôb, 28,4%). Vysokoškolské vzdelanie malo 2,9% nezamestnaných (48
osôb). Podobné vzdelanostné zloženie bolo pozorované i v roku 2002.
Podľa doby evidencie najpočetnejšiu skupinu predstavovali evidovaní do 6 mesiacov (820 osôb, 50,4%).
Neustále sledovaná problémová skupina dlhodobo nezamestnaných, t.j. evidovaných viac ako 12
mesiacov, dosiahla úroveň 613 osôb (37,7%), pričom v porovnaní s decembrom 2002 vzrástol tento počet
o 1,5%.
Priemerná doba evidencie v roku 2003 dosiahla 10,9 mesiacov, čo v medziročnom porovnaní
predstavovalo rast o 0,3 mesiaca.
Z hľadiska vekovej štruktúry EN počas celého roka najpočetnejšou kategóriou boli 20 - 29 roční (472
osôb, 29,0%), ďalej nasledovali 40 - 49 roční (427 osôb, 26,2%), 30 - 39 roční (358 osôb, 22,0%), nad 50
rokov (307 osôb, 18,9%) a nakoniec kategória do 19 rokov (64 osôb, 3,9%).
Štruktúra podľa rodinného stavu vykazovala prevahu skupiny vydatá/ženatý (752 osôb, 46,2%) nad
slobodnými (630 osôb, 38,7%) obdobne ako v roku 2002.
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Miera nezamestnanosti k 31.12.2003
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Priemysel
V roku 2003 bol v meste najrozvinutejší strojársky, textilný, drevársky a nábytkárky priemysel, ktoré
reprezentujú najmä Štiavnické strojárne, spol. s r.o., Pleta Plus, a.s., Svetro s.r.o., Divident Manufakturing,
a.s. a iné. Ich hlavné výrobné činnosti sú nasledovné :
Štiavnické strojárne, spol. s.r.o., zameranie : na výrobu mostových ložísk .Pleta Plus, a.s., Ransan, s.r.o.
a Svetro s.r.o., zameranie : na výrobu pleteného vrchného ošatenia, pletených odevov a drobných
pletených výrobkov.
Divident Manufakturing, a.s., zameranie – výroba sedacích súprav a plochého nábytku.
Výroba a rozvod energie, plynu a vody (SPP, a.s. Bratislava, odštepný závod Prievidza, prevádzka Banská
Štiavnica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Banská Bystrica, odštepný závod Žiar nad Hronom,
prevádzka Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina, Okresná kancelária údržby a obchodu Žiar nad Hronom.)
Spracovávaním kovov a výrobou olovených štartovacích akumulátorov sa v súčasnosti zaoberajú
Akutrade, s.r.o. – výroba a predaj olovených štartovacích akumulátorov. DAEMON – p. Ihring –
spracovanie a odlievanie kovov, Rotobalance – Ing. Palovič – spracovanie a odlievanie kovov.
Stavebníctvo – stavebníctvo je zastúpené firmami Combin, s.r.o.; Stavasta, s.r.o.; Bačíkstav a Simkor,
s.r.o. a ďalšími drobnými stavebnými prevádzkami pôsobiacimi hlavne v rekonštrukciách a obnove
objektov.
Drevospracujúci priemysel – je zastúpený firmou DUŽINA, a.s. –v súčasnosti je v likvidácii. Ďalej
firmami Pál Inalfa, a.s., Slovenské parkety, komanditná spoločnosť, FABA, s.r.o., Štiavnická sudáreň.
Píly: Slovenská banská – píla, s.r.o. Ul. Trate mládeže, Drevo prevádzka – papierservis, v.o.s.,
Maximilián šachta ,
Potravinárska výroba :
Spracovaním poľnohospodárskych produktov sa v okrese zaoberá Mäsovýroba Sitno, a.s.
a mäsovýroba Merkúr-Mäso, s.r.o. (Antolská 12), ktorá zabezpečuje aj prevádzku bitúnku.
Pekárne v meste sú Concop – Čunderlík a Veľká, na ul. Železničiarskej , Pekáreň pod bránou –
Mészárošová na Dolnej ul.
Veľkosklady , skladovacie kapacity :
Spoločnosti zaoberajúce sa veľkoobchodnou činnosťou sú BIG Trade, s.r.o. so sídlom na ul.
Kysihýbeľskej a prevádzkou na ul. Dolnej 18. Tomáš Ciglan – stavebno-obchodná činnosť prevádzkuje
veľkosklad piva a nealko nápojov.

Obchod a služby
Ku dňu 20.1.2004 živnostenský úrad eviduje 1309 podnikateľských subjektov, z toho 1111 fyzických
a 198 právnických osôb. Z 3030 vydaných živnostenských oprávnení (jeden podnikateľ môže mať aj viac
živnostenských oprávnení) je iba 18 % v oblasti výrobných činností, 35 % sú obchodné činnosti, 33 %
služby, 17 % cestovný ruch a 4 % doprava.
V minulom roku bolo vydaných 176 nových živnostenských listov fyzickým osobám a 15 právnickým
osobám a 10 koncesných listín fyzickým osobám. Celkovo sa však dá povedať, že podnikateľská sféra
v Banskej Štiavnici sa rozširuje a živností pribúda. Medzi tými, ktorí začali v našom meste minulý rok
podnikať, bolo aj 18 podnikateľských subjektov z iných lokalít Slovenska.
Svoju činnosť pozastavilo 102 podnikateľov a 64 ohlásilo ukončenie živnosti.
Mesto Banská Štiavnica v uplynulom roku vydalo 113 rozhodnutí o schválení podnikateľskej činnosti.
V roku 2003 bol schválený Dodatok č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2002 , na ochranu verejného
poriadku v meste Banská Štiavnica.
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Poľnohospodárstvo
Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Súčasnú krajinnú štruktúru
sme vyhodnotili na základe Úhrnných hodnôt druhov pozemkov, ktoré sme získali na katastrálnom odbore
Okresného úradu v Banskej Štiavnici za katastrálne územia Banská Štiavnica a za katastrálne územie
Banky z decembra 2001. Celková výmera Katastrálnych území Banská Štiavnica a banky 4673,1 ha.
Poľnohospodárska pôda zaberá z toho 1823,9 ha, t.j. 39,0% z celkovej výmery. Z poľnohospodárskej pôdy
zaberá orná pôda 290,2 ha (15,9%), záhrady 190,8 ha (10,5%) a ovocné sady 96,9 ha (5,3%). Plochou
1345,7 ha (68,3%) sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty. Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné
pozemky zaberajú 2192,3 ha, čo predstavuje 47,0% z celkovej výmery a prevyšuje poľnohospodárske
využitie o 8,0%. Vodné plochy zaberajú celkove 37,2 ha (0,8% z celkovej výmery), zastavané plochy
161,3 ha (3,4%) a ostatné plochy 184,6 ha (3,9%).
Poľnohospodárska pôda má zhruba polovičné zastúpenie (50,8%) v katastri Banská Štiavnica. Veľmi
malé zastúpenie má poľnohospodárska pôda v k. ú. Banky (18,2% z celkovej výmery).
Vyše polovice ornej pôdy, t.j. 158 ha (55,2% z výmery ornej pôdy v k.ú.).obhospodaruje jediná
poľnohospodárska organizácia v riešenom území AGROCOM, s.r.o., ktorá je následníkom ŠM Banská
Štiavnica. Hlavné pestované plodiny sú krmoviny a obiloviny zhruba v rovnakom pomere (50:50).
Trvalé trávne porasty majú najvyššie zastúpenie v k. ú. Banky (10,1% z poľnohospodárskej pôdy).
Najväčším obhospodarovateľom TTP v k. ú. Banská Štiavnica je AGROCOM, s.r.o., ktorý pestuje trávne
porasty na ploche 794 ha, t.j. 71,0% z výmery TTP v k. ú. Z toho 60% sú jednokosné lúky a zvyšok tvoria
pasienky.
Ovocné sady majú nízke zastúpenie (4,8% z poľnohospodárskej pôdy ),
V miestnej časti Štefultov, na parcelných číslach 7038, 7039 a 7040 je záhradkárska osada.
V roku 2003 Katastrálny úrad pracoval na novom rozdelení pozemkov spočívajúcom v scelení, oddelení
alebo iných úpravách pozemkov ako register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v k. ú. Banská
Štiavnica a Banky.
Najväčším poľnohospodárskym subjektom hospodáriacim v riešenom území je AGROCOM, s.r.o. so
sídlom v Banskej Štiavnici, ktorý vznikol v r. 1991 z bývalého ŠM Banská Štiavnica a hospodári na
poľnohospodárskej pôde o výmere 952 ha, z čoho je 158 ha ornej pôdy a 794 ha trvalých trávnych
porastov. Zaoberá sa rastlinnou i živočíšnou výrobou so zameraním na chov hovädzieho dobytka.
Produkcia 500 tis. l mlieka, 200 ton zrna a 2000 ton objemových krmív. Počet zamestnancov 25, z toho 15
mužov a 7 THP.
Okrem toho hospodária na poľnohospodárskej pôde nasledovní malí a strední podnikatelia (farmári)
a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR).
− v k.ú. Banská Štiavnica: Nikolaj Ján (199,75 ha), Horváthová Terézia (33, 6 ha), Pavlenda Peter
(18,42 ha – hospodári na Bankách), Tereň Pavol (11,83 ha)
− v k.ú. Banky: Bartko Pavel (23,53 ha)
Samostatne hospodáriacich roľníkov bolo 28, obhospodarujú 250 ha pôdy, chovateľstvom sa z nich
zaoberá 18 a rastlinnou výrobou 10.

Lesné hospodárstvo
V Banskej Štiavnici a miestnej časti Banky sú vyhlásené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva 2
lesné užívateľské celky (LUC) :
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Banská Hodruša
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Vyhne
Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica. Mestské lesy užívajú
lesné pozemky o výmere 4 473 ha. Z tejto výmery lesných pozemkov je 3 516 ha lesov hospodárskych a
957 ha lesov ochranných. Ochranné lesy sa ďalej delia na lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
o výmere 784 ha a ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy o výmere 173 ha. Ďaľšími
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užívateľmi lesov sú v záujmovom území Školské lesy Banská Štiavnica a Lesy SR, š.p., Odštepný závod
Žarnovica, ktorý užíva lesy neznámych vlastníkov.

Stavby realizované v investorstve mesta:
Bytová výstavba
1) Ukončenie výstavby 35 b. j. na ul. Šobov v náklade 17.015.320,- Sk, z toho v roku 2003 bolo
prestavané 880 tis. Sk. Súčasťou stavby bola výstavba trafostanice o výkone 400 kVA VN
prípojky a prípojky NN, ktoré boli realizované v roku 2003. Ďalšou súčasťou stavby bola
vodovodná prípojka k zariadeniu a oplotenie a úprava terénu.
2) Obnova objektu 6/III na Kammerhofskej ulici v Banskej Štiavnici č. 9.
Práce na výstavbe objektu v náklade 10,470 mil. Sk začali v roku 2002 a budú
ukončené v roku 2004. V roku 2003 bolo na stavbe prestavané 7.626.125,- Sk.
Tempo prác v podstatnej miere ovplyvňujú disponibilné finančné zdroje, ktoré sú po vyčerpaní vlastných
prostriedkov čerpané zo štátneho rozpočtu, t. j. z Ministerstva výstavby a RR v nadväznosti na výšku
prostriedkov schválených za rezort v štátnom rozpočte na príslušný rok. Stav je taký, že výška
disponibilných zdrojov v rezorte je nižšia ako je potreba. Je predpoklad, že v roku 2004 bude stavba
ukončená, náklady na stavbu po zohľadnení cenových vplyvov a dodatkov budú cca 15,6 mil. Sk.
Stavby realizované inými investormi:
Ostatní investori mimo investícií mesta na území mesta nerealizovali ani nepripravovali stavby na
bývanie.
Z ostatných stavieb, ktoré možno zaradiť do oblasti pozemných stavieb sa realizovali tieto investičné
stavby a celky:
Combin Banská Štiavnica s. r. o. – rekonštrukcia bývalej Mliekárne na ul. Kolpašská na administratívne
a prevádzkové sídlo firmy.

Cestné stavby a dopravná infraštruktúra
V roku 2003 mesto Banská Štiavnica previedlo úhradu faktúr za projekčné práce vykonané v roku 2002 na
cestných stavbách, kde sa jedná v podstate o projekčnú prípravu úprav verejných priestranstiev takto:
PD ul. Horná Ružová - 166 tis. Sk
PD ul. Dolná Ružová - 161 tis. Sk
PD ul. Strieborná
- 134 tis. Sk
Ďalej boli uhradené práce za veľkú opravu časti ul. Obrancov mieru na Štefultove vo výške 541 tis. Sk
(práce vykonané v roku 2002). Prevedená bola oprava Pátrovských schodov – prístup na Drieňovú
v náklade 80 tis. Sk.
Mesto v rámci úprav verejných priestranstiev v MPR Banská Štiavnica pokračovalo v úpravách verejných
priestranstiev v MPR na ul. Dolná Ružová a ul. Horná Ružová – časť, v celkovom náklade 13,0 mil. Sk.
Zrealizované boli objekty stavby ul. Dolná Ružová – oporný múr 101 a schody z Radničného námestia,
oporný múr 102, oporný múr 103, verejné osvetlenie, miestna komunikácia, pokládka kábla pre miestny
rozhlas v náklade 9,091 tis. Sk. Súčasťou stavby bolo odvodnenie komunikácie, zaústenie dažďových
zvodov do systému kanalizácie, vybudovanie nových šachtíc, záchytných mreží a výmena poškodených
častí kanalizácie.
Ul. Horná Ružová – prevedená I. časť verejného osvetlenia, schody na ul. H. Ružová a úprava MK I. časť
vrátane odvedenia dažďových a splaškových vôd, vybudovania systému záchytných horských mreží na
zachytenie prívalových vôd. Náklad na I. časť úprav ulice bol 3.908 tis. Sk.
Práce boli komplikované skutočnosťou, že Stredoslovenská energetika a. s. pristúpila k prevedeniu
kabelizácie rozvodov NN na Dolnej Ružovej ulici a dochádzalo ku koncentrácii prác a záujmov
investorov na malom priestore a nie vždy sa podarilo v jednom časovom období k spokojnosti oboch
investorov riešiť problémy, ktoré spočívali hlavne v materiálovom zabezpečení a toto bolo príčinou, že
neúmerne dlhý čas zostali vykopané ryhy pre uloženie káblov v investorstve Stredoslovenskej energetiky
a. s., ako i meškali práce na osadení jednotlivých rozvádzačov. Práce SSE a. s. nie sú ukončené ani do
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dnešného dňa, čo nám čiastočne skomplikovalo situáciu s definitívnym napojením novovybudovaného
verejného osvetlenia v Dolnej Ružovej ulici.
Slovnaft a. s. ukončil v roku 2003 rekonštrukciu čerpacej stanice pohonných hmôt na ul. Antolská.
Rekonštrukciou sa v podstatnej miere skvalitnili služby ponúkané zákazníkovi vrátane nepretržitého
predaja PHM. ViOn spol. s r. o. ukončil práce a sprevádzkoval zariadenie výdajného miesta pre plynné
pohonné hmoty na čerpacej stanici.

Technická infraštruktúra
Zo stavieb technickej infraštruktúry mimo cestných stavieb, ktoré sú špecifikované v osobitnej stati mesto
v roku 2003:
1) Pokračovalo na prácach súvisiacich s budovaním vodovodu „Banská Štiavnica – vodovod V. a VI.
tlakové pásmo“, kde bolo v roku 2003 prestavané 589.238,- Sk a poriešilo sa zásobovanie pitnou
vodou ul. Kyrmezera.
Náklady na stavbu
8.815.389,- Sk
Prestavané k 31. 12. 2003 7.626.125,- Sk
2) Plynofikovalo Kotolňu DM/II – Povrazník
Mesto v roku 2003 v náklade 1.916.373,- zrealizovalo rekonštrukciu kotolne DM/II na Povrazníku.
Podstata rekonštrukcie spočívala v plynofikácii tejto kotolne, prevedení prípojky plynu
a potrebných stavebných úprav, náklady vo výške 1,8 mil. Sk boli hradené z grantu, ktorý mesto
získalo z MŽP SR zo sekcie realizácie environmentálnych programov. Plynofikáciou kotolne sa
vytvorili predpoklady pre rekonštrukciu Domova mládeže II podľa potrieb, buď pre internátne
ubytovanie alebo sociálne byty.
Mesto v náklade 737.645,- Sk zrealizovalo plynofikáciu ul. S. Mikovínyho v Banskej Štiavnici a uhradilo
projekty plynofikácie ulíc spracované v roku 2002 vo výške 210 tis. Sk. Jednalo sa o projekty plynofikácie
ul. S. Mikovínyho, Železničiarska, Fándlyho, Laskomerského.
Z ďalšej projekčnej prípravy zabezpečovanej mestom Banská Štiavnica v roku 2003 to boli:
Projektová dokumentácia vodovod Banky
150.000,- Sk
Vodovod Kutnohorská – zameranie
44.000,- Sk
Vypracovaný bol projekt vodovodu Kutnohorská.

Iní investori
Najvýznamnejšou a najväčšou stavbou technickej infraštruktúry na území mesta bola a je Čistiareň
odpadových vôd a kanalizácia v Banskej Štiavnici, uvedené do prevádzky 21. 11. 2003.
Stavba v investorstve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Banská Bystrica (predtým StVaK š.
p.) bola zrealizovaná v náklade 431.017.941 Sk. Generálnym projektantom stavby bol Hydrocop
Bratislava. Dodávateľom stavebnej časti bol Bačíkstav Banská Štiavnica (stavbu začali realizovať
Stredoslovenské stavby š. p., Žilina, neskôr EKOBAUM š. p. Žilina). Dodávateľom technologickej časti
bol HaEm AQUA Dolný Kubín. Stavba sa začala budovať v júli r. 1990.
Kapacita ČOV v roku 2003 16.200 EO
v roku 2020
19.300 EO
Technológia ČOV predstavuje proces mechanicko-biologického čistenia odpadových vôd so strojovým
odvodnením prebytočného kalu. Na čistiarni sú čistené splaškové vody z obytných budov a budov
občianskej vybavenosti spoločne s obmedzeným prítokom dažďových vôd na mechanickom
a biologickom stupni ČOV.
Súčasťou stavby je výstavba kanalizačného zberača v celkovej dĺžke 3065 m, z toho DN 400-350 m, DN
600-220 m, DN 800-625 m, DN 1200-1100 m, DN 1400-270 m, DN 1000-500 m. Súčasťou
kanalizačného zberača sú 4 odľahčovacie komory, 1 merný objekt a 1 rozdeľovací objekt. ČOV má
vybudovaný riadiaci systém.
Združenie občanov zrealizovalo kanalizáciu na časti ulici SNP v Banskej Štiavnici.
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Zásobovanie vodou
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. zrealizovala výmenu vodovodného potrubia v úseku
vodojem Hájik – vodojem Červená studňa. Jedná sa o stavbu, ktorá umožní zásobovanie II. tlakového
pásma, t. j. vodovodu Červená studňa, Klinger, Štefultov, vrátane distribučnej siete napojenej na tento
vodovod z Pohronského skupinového vodovodu, nakoľko v dôsledku nutnej rekonštrukcie jazera
Rozgrund nebude možné využívať tento vodný zdroj pre zásobovanie mesta pitnou vodou. Združenie
občanov zrealizovalo vodovod na ul. S. Chalupku v Banskej Štiavnici.

Energetika
Stredoslovenská energetika a. s. zrealizovala rekonštrukčné práce spočívajúce vo výmene
technologických komponentov na rozvodni 110/22 kV na ul. Energetikov v Banskej Štiavnici.
V podstatnom rozsahu boli ukončené práce na kabelizácii ul. Dolná Ružová (práce budú ukončené v I.
polroku 2004).

Telekomunikácie
Slovenské telekomunikácie a. s. pristúpili ku kabelizácii rozvodov na ul. Strieborná, Novozámocká, časť
ul. Akademická a Dolná Ružová. Práce boli prerušené vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok
v novembri 2003 a budú pokračovať v roku 2004.
Firma POMA s. r. o. realizuje káblový rozvod televízie prácami na ul. Antolská a prípravou projektov pre
kabelizáciu MPR a oblasti Zigmund šachta.

Pamiatková starostlivosť
Pamiatková obnova v investorstve mesta je prezentovaná obnovou meštianskeho domu č. 6/III na
Kammerhofskej ulici č. 9, kde bolo prestavané celkom 9,84 mil. Sk. Stavba bude ukončená v roku 2004
a rekonštrukciou sa získa 10 b. j. prvej kategórie s využitím podkrovia
pre bývanie. Súčasťou pamiatkovej starostlivosti sú i úpravy verejných priestranstiev, kde podiel mesta je
zhodnotený v tejto správe v časti doprava. Jednalo sa o úpravu ul. Horná Ružová časť a Dolná Ružová,
vrátane oporných múrov, verejného osvetlenia, odvodnenia, schodíšť, odkanalizovania. V rámci úprav
verejných priestranstiev bola ukončená fontána na Nám. sv. Trojice v náklade 604 tis. Sk.
Pamiatková starostlivosť bola realizovaná inými investormi takto:
Ukončenie rekonštrukcie objektu 1/III na Kammerhofskej ulici v investorstve Rímskokatolíckeho
farského úradu v Banskej Štiavnici. V objekte bolo uvedené do prevádzky v septembri 2003 Cirkevné
gymnázium a ďalšie priestory s možnosťou využitia pre kultúrno-spoločenské účely. Súčasne s opravami
objektu sa urobili úpravy verejného priestranstva pred Gymnáziom z prostriedkov mesta
a rímskokatolíckej cirkvi vo výške 40 tis. Sk.
V podstatnej miere boli ukončené práce na obnove hotela Bristol na ul. A. Kmeťa č. 12. Práce realizovala
majiteľka Ing. Zuzana Hulíková zo Žiliny. Realizované boli práce na uličnej fasáde a interiéroch objektu.
Čiastočne sa ukončila obnova domu č. 11 na Radničnom námestí v investorstve Ivana Celdera. Ukončené
boli práce na dvoch obchodných prevádzkach, priestory realitnej kancelárie a obnove bytu. Opravená bola
strešná krytina, uličná fasáda a bola vykonaná plynofikácia objektu.
V investorstve SBM pokračovali v rámci disponibilných finančných zdrojov práce na obnove Starého
zámku a odvodnení priestorov objektov 48-49-50/II na Nám. sv. Trojice.
Z iniciatívy baníckeho spolku bol obnovený portál Bieber štôlne na Štefultove.
Sprístupnená bola štôlňa Glanzenberg.
V investorstve SAŽP bola ukončená podstatná časť obnovy objektu č. 26 a 27, na Kammerhofksej ulici
(Pacher štôlňa).
V investorstve SLŠ v Banskej Štiavnici prebiehali práce na úprave priestranstiev hornej botanickej
záhrady a obnova domu č. 27 na Akademickej ulici.
V priestore Berggerichtu 47/I po čiastočnej rekonštrukcii bola zriadená informačná kancelária Geoparku.
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Čiastočnou rekonštrukciou objektu 27/I na ul. A. Kmeťa bola uvedená do prevádzky Zámocká cukráreň
v priestore bývalej predajne potravín. Menšie údržbárske práce sa realizovali na objekte č. 14 na
Akademickej ulici (pani Cígerová), ďalej na Akademickej ulici č. 15 (pán Brzokoupil).
Na Námestí sv. Trojice bola v objekte centrálky zrealizovaná z prostriedkov MŽP SR plynová kotolňa.
Bežná údržba bola vykonaná na ul. S. Pechu na objektoch č. 2, 3 a 7.

Obchodná vybavenosť a občianska infraštruktúra
•
•

M-Market a.s. realizovala na sídlisku Drieňová nové obchodné zariadenie s predajnou plochou 720
m2 (apríl 2003)
Bol daný do užívania nový penzión Kachelman na ul. Kammerhofská

Poľnohospodárstvo
•

Agrocom s. r. o. ukončil realizáciu zariadenia pre dojenie kráv na hospodárskom dvore Drieňová

Iné akcie a aktivity
•
•
•

v investorstve mesta bola ukončená montáž kamerového monitorovacieho systému v náklade 500
tis. Sk
úpravy v Združenej škole na Povrazníku v hodnote 5,0 mil. Sk
v investorstve MsÚ bola riešená sanácia havarijného stavu spojovacej chodby v Materskej škole
Drieňová v náklade 240 tis. Sk (prostriedky boli získané z Ministerstva školstva SR)

Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi o sociálnej
pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2003 realizovali:
• Okresný úrad v Banskej Štiavnici, odbor sociálnych vecí
• Mestský úrad v Banskej Štiavnici
• Zariadenie sociálnych služieb - Domov Márie Banská Štiavnica
• Sociálne stredisko SČK

Mestský úrad v Banskej Štiavnici
Mestský úrad v Banskej Štiavnici v rámci sociálnej starostlivosti v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje
vecnú a finančnú pomoc:
• Klubom dôchodcov v Meste Banská Štiavnica
• Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych životných situácií do hmotnej núdzi.
Pre Kluby dôchodcov bol v r. 2003 poskytnutý finančný príspevok pre:
Klub dôchodcov Štefultov
Klub dôchodcov Banská Štiavnica

59.550,- Sk
75.500,- Sk

Spolu:
Transfer pre Kluby dôchodcov je používaný na prevádzku klubu dôchodcov (el. energia, voda, telefón,
poštovné, odvoz PDO), organizovanie a vedenie spoločenského života členov klubu dôchodcov
(posedenia) a poznávacie zájazdy.
Občanom mesta, ktorí sa ocitli v mimoriadnych životných situáciách boli poskytnuté jednorázové
návratné i nenávratné finančné sociálne dávky hlavne na zabezpečenie základných životných potrieb,
zakúpenie paliva na zimné vykurovacie obdobie, vyplatenie nedoplatku na el. energiu, náklady spojené so
štúdiom detí a pod.
Čerpanie finančných prostriedkov na vyššie uvedené účely v r. 2003 bolo v celkovej výške 102.810,- Sk.
Členenie čerpania bolo nasledovné:
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1. Nenávratná sociálna dávka
45.560,- Sk
z toho:
• náklady spojené so štúdiom dieťaťa
6.000,• zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie 5.560,• zabezpečenie lekárskej starostlivosti (lieky)
1.500,• náklady spojené so sťahovaním v rámci mesta
1.500,• zabezpečenie základných životných potrieb
31.000,2. Bezúročná pôžička na preklenutie nedostatku
finančných prostriedkov
z toho:
- vyplatenie nedoplatku el. energie
- starostlivosť o detí z DD počas prázdnin
- úhrada nájmu
- základné zariadenie domu
- na základné životné potreby

12.750,- Sk
1.700,2.000,1.200,1.000,6.850,-

3. Bezúročná pôžička na zabezpečenie pohrebu
44.500,- Sk
Pre osamelých občanov a občanov v hmotnej núdzi bola dňa 24. 12. 2003 zorganizovaná akcia – obed so
štedrovečernou menu a balíčkom celkom pre 27 občanov v čiastke 3.460,- Sk.
V r. 2003 bola na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky poskytovaná opatrovateľská služba celkom 40
opatrovaným občanom.

Činnosť Zariadenia sociálnych služieb - Domova Márie
Súčasná kapacita zariadenia Domova Márie v Banskej Štiavnici je 146 miest. Tvoria ju tri zariadenia:
Domov Márie – Strieborná 15, umiestnený v historickom centre mesta s kapacitou 28 lôžok, tzv.
oddelenie pre imobilných občanov.
Domov Márie – Špitálska 3 (Povrazník), umiestnený v dolnej časti mesta s lôžkovou kapacitou 54 lôžok.
Domov Márie – Svobodu 38 – na sídlisku Drieňová, s celkovou kapacitou 64 lôžok.
Najnovšie z troch zariadení Domov Márie je umiestnené v bývalej lôžkovej časti NsP Banská Štiavnica na
Povrazníku. Do činnosti bolo uvedené 25. 10. 1996. Svoj nový domov tu našlo 54 starých ľudí.
V príjemnom zútulnenom prostredí s peknou kaplnkou tu rozvíjajú svoje záujmy či celoživotné hobby.
Vo všetkých zariadeniach Domova Márie je obyvateľom poskytovaná komplexná starostlivosť v zmysle
platných predpisov. Úhrada za poskytované služby zahŕňa: poskytovanie celodennej stravy, bývanie
a zaopatrenie podľa zdravotného stavu klienta. Vo všetkých zariadeniach je zabezpečená lekárska
starostlivosť. Zariadenia navštevuje všeobecná lekárka a odborný lekár – psychiater. Sociálni zamestnanci
zabezpečujú kultúrnu a osvetovú činnosť.
V kapacite 54 lôžok v Domove Márie – Špitálska 3 je zahrnutých aj 18 lôžok oddelenia so zvýšeným
psychiatrickým dozorom, kde sú pod stálym odborným lekárskym dozorom umiestnení občania
s psychickými poruchami.
Pravidelná lekárska starostlivosť je poskytovaná všetkým obyvateľom Domova Márie. K jej
skvalitňovaniu prispieva aj rehabilitačná činnosť, ktorá zahŕňa vodoliečbu, elektroliečbu a klasickú masáž.
Na sídlisku Drieňová bol s účinnosťou od 1.1.1999 zriadený z bývalého Domova penziónu pre dôchodcov
Domov Márie s kapacitou 64 miest (tzv. penziónová časť). Obývajú ho predovšetkým dôchodcovia,
pomerne samostatní, ktorí sa ešte vo väčšej miere dokážu postarať o seba sami a nevyžadujú celodennú
kontrolu. Obyvateľom tejto časti zariadenia sú poskytované služby na základe dohody o druhu a rozsahu
poskytovaných služieb, strava sa poskytuje v rozsahu obeda.
V súčasnosti v tomto zariadení prebieha úprava priestorov pre prijatie 20 klientov na oddelenie
Chráneného bývania, v ktorom bude poskytovaná sociálna pomoc občanom s mentálnym, telesným alebo
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kombinovaným postihnutím, pre ich uplatnenie a aspoň čiastočnú integráciu do spoločnosti je zámerom
vybudovať v zariadení chránené dielne.
O nepretržitý chod zariadenia sa stará 72 zamestnancov, z toho 41 zdravotníckych zamestnancov.
Riaditeľkou Domova Márie v Banskej Štiavnici je p. Elena Ivaničová.
Štatistické údaje za rok 2003
Počet obyvateľov k 31. 12. 2003
Z toho: - muži
• ženy

Domov Márie
Špitálska + Strieborná

L. Svobodu

76
14

37
10

62

Počet občanov prijatých do DM
Skončené poskytovanie starostlivosti
Zomreli

27
32
3
28

2
6
1

Veková štruktúra
40 – 59 rokov

0

2

60 –74 rokov
75 – 89 rokov
nad 90 rokov

2
39
7

1
16
-

Priemerná mesačná výška úhrady

4 297,- Sk

2 647,- Sk

Počet žiadostí k 31. 12. 2003

8

-

% využitia lôžkovej kapacity

93

60

Činnosť Sociálneho strediska SČK v Banskej Štiavnici
V oblasti opatrovateľskej služby v priebehu roka 9 opatrovateliek opatrovalo v domácnostiach 8 občanov
mesta. Ďalšou časťou opatrovateľskej služby bol rozvoz stravy pre starých a imobilných občanov mesta
a okolia (v priemere 30 obedov denne).
Celodenné zariadenie Domova sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých
navštevovalo 11 klientov vo veku od 6 do 30 rokov. Školopovinné deti navštevujú pomocnú triedu,
v ktorej vyučuje špeciálny pedagóg. O dospelých klientov sa starali dve opatrovateľky, ktoré s klientom
pracovali či už vo vzdelávacej alebo pracovnej činnosti (ručné práce, pobyt v prírode, športové aktivity,
nacvičovanie kultúrnych programov k rôznym udalostiam, s ktorými sa prezentujú na rôznych akciách).

Školstvo
Mesto Banská Štiavnica je od 1. 7. 2002 zriaďovateľom 3 základných škôl, 4 materských škôl, Základnej
umeleckej školy, Centra voľného času, Strediska služieb škole.
Z celkového počtu škôl a školských zariadení majú všetky základné školy, 2 materské školy, Základná
umelecká škola, Centrum voľného času právnu subjektivitu. Stredisko služieb škole a 2 materské školy sú
bez právnej subjektivity.
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Základné školy: /s právnou subjektivitou/
ZŠ A. Sládkoviča
G.-Göllnerovej č. 9, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Mgr. Peter Koštial, riaditeľ ZŠ
počet žiakov
: 264, z toho I. stupeň: 106 žiakov, II.stupeň: 158 žiakov
počet tried
: 14, z toho I. stupeň: 5 tried, II.stupeň: 9 tried
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 29
počet nepedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 13
Základná škola pracuje na projekte Zelená škola /projekt je zaradený do celoslovenskej siete zdravých
škôl/ s previazanosťou na regionálne prvky. Škola rozvíja alternatívnu formu vyučovania Lego – Dacta.
V ZŠ sú 3 špeciálne triedy pre žiakov s vývinovými chybami učenia. Škola je zapojená do projektu
Infovek.

ZŠ J. Horáka
Dobšinského č. 17, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Mgr.Ján Maruniak, riaditeľ ZŠ
počet žiakov
: 513, z toho I. stupeň: 247 žiakov, II.stupeň: 266 žiakov
počet tried
: 21, z toho I. stupeň: 10 tried, II.stupeň: 11 tried
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 37
počet nepedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 13
Základná škola je zapojená do projektu Zdravá škola. Zároveň je škola zapojená aj do iných projektov
Infovek, Protidrogová prevencia, Otvorená škola, Školské dvory. Žiaci majú možnosť pracovať
s internetom a stavebnicovým systémom Robo Lab, LEGO DACTA.

ZŠ J. Kollára
L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : PaeDr. Nadežda Dobrovičová, riaditeľka ZŠ
počet žiakov
: 320, z toho I. stupeň: 127 žiakov, II.stupeň: 193 žiakov
počet tried
: 15, z toho I. stupeň: 6 tried, II.stupeň: 9 tried
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 29
počet nepedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 11
Základná škola v rámci svojej profilácie v oblasti výučby je zameraná na rozvoj ekologických disciplín
v oblasti informatiky, výpočtovej techniky. V oblasti rozšíreného programu profilujúceho školu sa
realizuje alternatívny model REGIO so zameraním na regionálnu výchovu, výučbou environmentálnej
výchovy, výtvarnej výchovy v náväznosti na rozvoj regiónu zapísaného na listinu kultúrneho dedičstva
UNESCO. Škola spolupracuje s Fakultou prírodných vied UMB v spoločných výchovných projektoch.
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Základná umelecká škola
Nám. sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca
: Mgr. Zdenka Koreňová, riaditeľka ZUŠ
počet žiakov
: 350
počet tried
: 19
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 19
počet nepedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
:4
Základná umelecká škola ponúka žiakom 3 odbory : hudobný, výtvarný, literárno-dramatický.

Centrum voľného času
Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca
: Mgr. Zlatica Berešíková
počet žiakov
: 250
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 12
počet nepedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
:3
Centrum voľného času pracuje v týchto záujmových útvaroch : Hry na počítači, Klub E.T., Klub detí
mentálne retardovaných, Letecký modelár, Železničný modelár, Mažoretky, Francúzsky jazyk, Krúžok
matematiky, Westernové zručnosti, Texasky, Americký step, Country tance, Balet, Karate,
Environmentálna výchova detí predškolského veku, Krúžok mladých priateľov poľovníctva, Záujmový
krúžok streľby zo vzduchovky a chodenia na chodúľoch, Mladý ochranca prírody, Rybársky krúžok,
Sokoliarsky krúžok.
Materské školy: /s právnou subjektivitou/

Materská škola, Bratská č. 9, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Oľga Krippnerová, riaditeľka MŠ
počet žiakov
: 111
počet tried
: 6
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 15
počet nepedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 14
Materská škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov : nemecký a anglický jazyk a na výtvarnú
výchovu.
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Materská škola, Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Marta Gašparová, riaditeľka MŠ
počet žiakov
: 122
počet tried
: 6
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 13
počet nepedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
: 13
Materská škola je zameraná na ekologickú výchovu a ochranu životného prostredia. V MŠ od roku 2003
je zriadená špeciálna učebňa LEGO DACTA.
Materské školy: /bez právnej subjektivity/

Materská škola, Mierová č. 2, Banská Štiavnica
riaditeľka MŠ
: Jana Trilcová
počet žiakov
: 32
počet tried
:2
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
:4
počet nepedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
:4

Materská škola, Nám. padlých hrdinov č. 2, Banská Štiavnica
riaditeľka MŠ
: Eleonóra Luptáková
počet žiakov
: 21
počet tried
:1
počet pedagogických
zamestnancov
/fyzický stav/
:2
počet nepedagogických
zamestnancov
:1

Stredisko služieb škole, Školská č. 1, Banská Štiavnica
vedúci SSŠ
počet zamestnancov

: Slavomír Lovás
:7
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Stredné školy
Gymnázium A. Kmeťa
spolu
z toho:
klasické gymnázium
8-ročné gymnázium

Počet tried
16

Počet žiakov
485

8
8

255
230

Výučba cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský
riaditeľ školy: RNDr.Emil Mázik

Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského
Počet tried
1. až 4. ročník

4

Počet žiakov
99

Katolícke gymnázium sídli od roku 2003 v novo zrekonštruovaných priestoroch objektu Kammerhofská 1
(1/III).
riaditeľ školy: Ing. Jozef Sivák

Stredná priemyselná škola
Samuela Mikovíniho
Spolu:

Počet tried
15

Počet žiakov
378

študijné odbory:
- • Životné prostredie
- • Geodézia, kartografia a kataster
- • Technické a informatické služby
- • Konzervátorské a reštaurátorské práce
študijný odbor pomaturitného štúdia:
- Geológia a baníctvo s odborným zameraním na geodéziu a meračstvo – odbor nebol otvorený
z dôvodu nízkeho počtu záujemcov
riaditeľ školy: RNDr. Mária Gubrianska

Stredná priemyselná škola
Samuela Stankovianskeho
spolu
z toho:
- • maturitné štúdium
- • pomaturitné štúdium

Počet tried
12
11
1

študijné odbory:
- • Chémia (odborné zameranie biotechnológia)

Počet žiakov
273
255
18
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-

•
•
•
•
•

Technické a informatické služby (zameranie: chémia, textil a odevníctvo)
Potravinár, kvalitár
Konzervátorské a reštaurátorské práce (odborné zameranie papier, staré tlače, knižné väzby)
Textilné výtvarníctvo (odborné zameranie pletiarska tvorba)
Modelárstvo a návrhárstvo odevov

študijný odbor pomaturitného štúdia:
- Potravinárstvo (odborné zameranie potravinár-kvalitár)
riaditeľ školy: do septembra 2003 Ing. Teodor Pálka, do januára 2004 Mgr. Božena Kyseľová ,
od januára 2004 Ing. Ján Totkovič

Stredná lesnícka škola
spolu
z toho:
- maturitné štúdium
- vyššia odborná škola

Počet tried
11
8
3

Počet žiakov
343
268
75

študijné zameranie:
• Lesnícka prevádzka
• Krajinná ekológia
študijný odbor vyššej odbornej školy:
- • Manažment v lesníctve
riaditeľ školy: Ing.Rudolf Valovič

Súkromná hotelová akadémia Slovakia
spolu
z toho:
- • maturitné štúdium
- • pomaturitné štúdium
študijný odbor:
- • Hotelová akadémia

Počet tried
6
4
2

Počet žiakov
96
80
16

pomaturitné štúdium:
- Hotelový manažment
V rámci hotelovej akadémie funguje aj jazyková škola, ktorá bola zriadená v spolupráci so Štátnou
jazykovou školou v Banskej Bystrici a umožňuje získať štátnu skúšku z AJ a NJ.
riaditeľka školy: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
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Združená stredná škola
spolu
z toho:
- 2- ročné, 3-ročné a 4-ročné odbory
- nadstavbové štúdium

Počet tried
19
15
4

Počet žiakov
438
393
87

2-ročné učebné odbory
- Stavebná výroba
- Výroba konfekcie
3-ročné učebné odbory:
- • Stolár
- • Murár
- • Kuchár-čašník
- • Cukrár
- Krajčírka
4-ročné študijné odbory:
- Operátorka odevnej výroby
- Obchod a podnikanie
Odbory nadstavbového štúdia:
- • Stavebníctvo
- • Odevníctvo
- • Textilný priemysel
- • Spoločné stravovanie
riaditeľ ZSŠ : RNDr.Pavel Bačík

Stredné odborné učilište lesnícke
spolu

Počet tried
12

Počet žiakov
299

3-ročné učebné odbory:
- • Mechanik-opravár pre lesné stroje a zariadenia
- • Mechanik-opravár pre cestné motorové vozidlá
- Mechanizátor lesnej výroby
4-ročné študijné odbory:
- • Operátor lesnej techniky
- • Umelecko-remeselné spracovanie dreva so zameraním na rezbárske práce
Odbory nadstavbového štúdia:
- • Lesné hospodárstvo
- • Dopravná prevádzka
- • Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
riaditeľ školy: Ing. Koloman Šmondrk
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Domovy mládeže
počet ubytovaných študentov
DM Budovateľská ul.
riaditeľka DM: Mgr.Lucia Bielčíková

280 SŠ a 60 VŠ

DM pri SLŠ

250

DM pri SOUL

135

DM pri ZSŠ
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Vysoké školstvo
Pracovisko FPV UMB Banská Bystrica v Banskej Štiavnici
V Banskej Štiavnici pôsobia dve katedry Fakulty prírodných vied UMB B. Bystrica, a to Katedra
enivronmentálnej ekológie a Katedra ekomuzeológie. Štatutárnym zástupcom dekana pre pracovisko
v Banskej Štiavnici je prof.RNDr.Hubert Hilbert,CSc., vedúci Katedry environmentálnej ekológie.
Vedúcim Katedry ekomuzeológie je doc. Ing. Ivan Herčko, CSc.
Katedra environmentálnej ekológie je umiestnená v priestoroch SPŠ Stankovianskeho a Katedra
ekomuzeológie v priestoroch budovy Geokomplexu a.s. na Ul.Kammerhofská 25. Na využívanie týchto
priestorov sú uzavreté nájomné zmluvy.
Tento vzťah je však pre UMB nevyhovujúci, a preto stále pretrvávajú tendencie presťahovať obe katedry
do Banskej Bystrice, kde UMB vlastní dostatok priestorov a vie tieto katedry riešiť okamžite.
Z dôvodu zachovania týchto katedier v Banskej Štiavnici prebehlo z iniciatívy samosprávy niekoľko
jednaní na úrovni rektorátu UMB, dekana FPV UMB a predsedu samosprávneho kraja. Na základe
niekoľko desiatok jednaní vzišiel návrh riešenia stabilizácie katedier FPV UMB v Banskej Štiavnici
výmenou krídla ZŠ na Ul. Gollnerovej – Gwerkovej ( majetok mesta), v ktorom je umiestnené
Gymnázium (zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj) za budovu laboratórií SPŠ
Stankovianskeho (majetok Banskobystrického samosprávneho kraja) bez následných finančných
vyrovnaní. Výmena majetku by sa uskutočnila medzi Mestom Banská Štiavnica a Banskobystrickým
samosprávnym krajom. Napriek snahám samosprávy mesta a príslušných štátnych a verejnoprávnych
inštitúcií sa doteraz problém umiestnenia pracovísk UMB v Banskej Štiavnici nepodarilo vyriešiť. Na
základe mnohých rokovaní samospráva mesta a zainteresované školy dospeli k návrhu, ktorý umožňuje
načrtnutý problém uspokojivo riešiť a to tak, že mesto Banská Štiavnica poskytne gymnáziu, ktorého
zriaďovateľom je VÚC BBK do dlhodobého bezplatného nájmu na obdobie 15-20 rokov priestory vo
vlastníctve mesta a VÚC BBK poskytne do dlhodobého bezplatného nájmu priestory SPŠ
Stankovianskeho. V riešení tejto problematiky sa pokračuje aj v roku 2004.
V akademickom roku 2003/2004 študuje v Banskej Štiavnici na Katedre environmentálnej
ekológie so špecializáciou Krajinná ekológia 106 študentov denného štúdia a 126 študentov dištančného
štúdia. Na Katedre ekomuzeológie študuje v dennom štúdiu 124 študentov a v externom štúdiu 87
študentov.
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Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen
Na základe uznesenia vlády SR č.170/1997 a následných uznesení vlády SR, ktorým predchádzali
rokovania s Ministerstvom školstva SR a v nadväznosti na rozhodnutie Akademického senátu Technickej
univerzity Zvolen, bola presťahovaná Fakulta ekológie a environmentalistiky do Banskej Štiavnice.
Rozhodujúcim faktorom pre presťahovanie bolo uznesenie vlády SR č.520 zo 4.8.1998 k návrhu na
finančné zabezpečenie prostriedkov na zmenu sídla fakulty.
Od septembra 2000 je fakulta kompletne presťahovaná zo Zvolena do Banskej Štiavnice.
V akademickom roku 2003/2004 študuje na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU Zvolen v Banskej
Štiavnici vo všetkých piatich ročníkoch 510 študentov denného štúdia odboroch: aplikovaná ekológia
a environmentalistika. Dekanom fakulty je doc. Ing. Vladimír Konrád, CSc..
Sídlo Fakulty ekológie a environmentalistiky je v priestoroch SOUL v Banskej Štiavnici, čo je
i majetkoprávne doriešené medzi MŠ SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Činnosť Oddelenia kultúry MsÚ v roku 2003
Oddelenie kultúry MsÚ sa sústreďuje na prípravu kultúrno-spoločenských programov festivalového typu,
ktoré pripravujeme v letnom období, keď Banskú Štiavnicu navštevuje najviac turistov. Pre širšiu
verejnosť ponúka oddelenie aj jednodňové zábavné programy v areáli amfiteátra, ktorý je aj miestom
premietaní v rámci letného kina. Organizujeme niekoľko vzdelávacích a výchovných podujatí počas roka
(výchovné koncerty, tematické premietania filmov, besedy, prednášky). Pripravili sme niekoľko
vzdelávacích kurzov, prenajímame priestory pre rôznorodé aktivity, zastrešujeme časť amatérskych
súborov a kolektívov pracujúcich v oblasti ochotníckeho divadelníctva a záujmovo-umeleckej činnosti
(divadelný súbor „Všetci musia“, dychová hudba Sitňanka, spevokol Štiavničan, rómska hudobná skupina
Šukár Díľa Románe, detský klub Pathfinder...). Oddelenie organizuje medzinárodné i domáce výstavy
amatérskych i profesionálnych výtvarníkov, poskytuje kompletné služby Mestskej knižnice, zabezpečuje
redakčný a administatívno-technický chod týždenníka Štiavnické noviny, prevádzkuje areál amfiteátra,
pomáha pri ozvučovaní a dokumentovaní občianskym združeniam, spolkom a dobrovoľným združeniam,
prenajíma a poskytuje priestory pre rôzne nekomerčné aktivity.
Spoločensko-kultúrne podujatia a programová ponuka oddelenia mestskej kultúry.
Z programovej ponuky podujatí organizovaných v roku 2001 vyberáme nasledovné:
1. 1. Privítanie nového roku 2003
Zorganizovanie novoročného stretnutia na Námestí sv. Trojice s kultúrnym programom a občerstvením.
Január – jún - Kurz stepového tanca
Pod vedením zástupcu riaditeľa tanečného súboru Uránia z Levíc, Dušana Daniša.
6. 2 . – Trois
Divadlo tanca Banská Bystrica
17. 2. – Vyhodnotenie 13. ročníka týždenníka Štiavnické noviny
Vyhodnotenia sa zúčastnili najaktívnejší dopisovatelia, priatelia a priaznivci ŠN.
26. 2. Otvorenie kurzu intenzívneho chudnutia a racionálnej životosprávy
Pod odborným vedením manželov Kernovcov zo Zvolena. Kurz sa uskutočnil každý týždeň až do 9. 4.
6. 3. Cieľov pár
Koncert folkových skupín Jasoň a Andersen v podkroví CMK Rubigall.
17. 3. – Seminár klubu zdravého spôsobu života Harmónia
Viedol MUDr. Ján Bužek. Organizované v priebehu celého roka.
5. 4. – Stretnutie s Ivanom Kadlečíkom
CMK Rubigall v spolupráci s vydavateľstvom L.C.A. Levice pripravilo stretnutie spojené
a autógramiádou.
10. 4. – Kolowrat
Koncert košickej folk-rockovej skupiny v podkroví CMK Rubigall.
24. 4. – Sládkovičova Štiavnica
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Vyhodnotenie okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie.
1. 5. – 1. máj v Kysihýbli
Pomoc pri organizovaní každoročného stretnutia občanov v mestskej časti Kysihýbel.
24. 5. „Keď sa čaká na whisky“
„Nemiestne divadlo Kairos“ uviedlo premiéru hry Karola Heriana.
6. – 10. 5. – Envirofilm 2003
Celodňové projekcie úspešných filmov z prehliadky organizovanej v spolupráci so SAŽP Banská Bystrica
a SBM Banská Štiavnica. Filmy sa premietali pre žiakov a študentov banskoštiavnických škôl.
4. 6. - Snehulienka a sedem trpaslíkov
Divadelné predstavenie pripravené študentami gymnázia A.Kmeťa.
10. 6. - Rómeo a Júlia
Predstavenie muzikálu divadelného súboru Maska zo Zvolena na amfiteátri.
13. 6. Pontes
Festival vážnej hudby, organizovaný v mestách zapísaných na listine UNESCO. Uskutočnil sa
v priestoroch Starého zámku, účinkovali Virtuosi di Praga pod vedením Oldřicha Vlčeka.
16. 6. Letné kino
Začiatok filmovej sezóny na amfiteátri – do konca augusta sme premietli 22 filmov. Priemerná
návštevnosť na jedno predstavenie bola 72 ľudí, celkom videlo filmy 1513 divákov.
21. 6. Medzinárodné Veteran Rallye
Spolupráca na mimoriadne zaujímavej prehliadky historických automobilov v centre města.
11. – 12. 7. – Strunobranie
Celoslovenský festival folk, country, bluegrass a trampskej hudby. Spoluorganizátorom je NOC
Bratislava. Súťažné prehliadky skupín i sólistov z celej SR boli na dvoch pódiách – v amfiteátri
a v podkroví CMK Rubigall. Celkovo súťažilo 40 skupín, Banskú Štiavnicu v týchto dňoch navštívilo 200
hudobníkov, ktorí postúpili z výberových krajských kôl. Pripravili sme aj koncerty hostí: Heavens Shore,
František Nedvěd, Uránia.
25. – 27. 7. - Festival peknej hudby
Štvrtý ročník medzinárodného hudobného festivalu ponúkol v priestoroch Starého zámku a Múzea vo Sv.
Antone klasickú hudbu, ale i prezentáciu súčasných hudobných smerov. Významným hosťom festivalu
bol Marián Varga. Okrem Eugena Procháca, ktorý je zároveň riaditeľom festivalu, sa predstavili Martin
Krajčo (gitara), Rajmund Kákoni (akordeón), Peter Guľas (čembalo). Festival uzavrel koncert
Bratislavského sláčikového kvarteta.
Spoluorganizátorom festivalu je SBM a Múzeum vo Sv. Antone.
30. 7. – 1. 8. Kurz orientálnych brušných tancov
Orientálny brušný tanec ako terapeutická metóda pre typicky ženské fyzické a psychické problémy. Kurz
pod vedením Magdalény Mahendi prebehol v podkroví CMK Rubigall.
9. 8. – Nezabudnuté remeslá
Nezabudnuté remeslá – ukážka a predaj slovenských remeselníkov a ľudovo-umeleckých tvorcov.
Celodenný program na Námestí sv. Trojice. Tretí ročník úspešného podujatia, v ktorom centrum mesta
zostáva aspoň jeden deň bez áut a vracia sa doňho atmosféra predajných mestských trhov. Viac ako 60
remeselníkov zo všetkých kútov Slovenska zaplnilo námestie nielen svojimi výrobkami, ale i možnosťou
vyskúšať si remeselnú zručnosť v praxi. V sprievodnom programe vystúpili členovia skupiny historického
šermu Bojník, hudobníci s pôvodnou rómskou hudbou a country skupina Ranč a sokoliari.
10. 8. Senzus
Vystúpenie populárnej hudobno-zábavnej skupiny, známej z televíznej relácie i predchádzajúcich
úspešných vystúpení na amfiteátri.
14. 8. – Honza Nedvěd
Koncert významného českého folkového speváka so sprievodnou skupinou Poklad (Jan Nedvěd ml., Vojta
Nedvěd, Hanka Šebestová, Milan Plechatý, Jindra Konýš)
21. – 24. 8. – Letný filmový seminár Štyri živly
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Letný filmový festival Štyri živly – Neviditeľné mestá organizujú Občianske združenie Štyri živly,
Asociácia slovenských filmových klubov, Slovenský filmový ústav a ďalší. CMK spolupracovalo pri
príprave tohto seminára, poskytlo priestory amfiteátra a podkrovia Rubigallu. Cieľom letnej filmovej
školy je náročnejším filmovým divákom priblížiť nové i staršie klubové filmy, ale aj krátkometrážnu
tvorbu slovenských filmových tvorcov. Premietnuté filmy mali svoje lektorské úvody, predávali sa knihy
a odborné filmové časopisy.
21. – 24. 8. Cap á l´Est
Európsky festival poézie, divadla a hudby. Stretnutie básnikov východnej Európy a Francúzska. Nultý
ročník festivalu ponúkol: 4 večerné predstavenia, poetické stretnutia umelcov z Poľska, Litvy, Slovenska,
Macedónska, Bulharska, Rumunska, Moldavska a Grécka. Diváci mali možnosť vidieť koncert sakrálnej
i svetskej hudby 18. storočia v podaní súboru Vestiva z Francúzska. Program v uliciach mesta obohatila
cigánska kapela Taraf 10 z Rumunska. Riaditeľom festivalu je Michell de Maulme z Paríža. Festival
otvorili Chantal Poullain a Milan Kňažko v spoločnom predstavení. Sprievodnú hudbu pripravil Dodo
Šošoka. Mimoriadne inšpiratívne bolo predstavenie Noci na hradnom nádvorí Starého zámku, ktoré
režijne pripravila krásna a vzrušujúca Isabelle Hurtin. Skutočným festivalovým vyvrcholením bola hra
rumunského surrealistického básnika Geollu Nauma „Možno, Eleonóra“ v amfiteátri. Dramaturgička
festivalu Antónia Miklíková sa predstavila v predstavení o láske, túžbe a vášni, kde spolu s anglickým
hercom Scottom Thrunom úspešne prekonali všetky jazykové bariéry. Cap á l´Est patril rozhodne medzi
najlepšie festivaly uskutočnené na pôde Banskej Štiavnice.
28. 8. Oslavy 59. výročia SNP
Mesto Banská Štiavnica pripravilo v spolupráci so SZPB spomienkové podujatie pri pamätníku SNP.
30. 8. – Uragán
Úspešný televízny kabaret naživo v amfiteátri. Vystúpenie Andyho Krausa, Petra Marcina a Zuzany
Šikulovej sa stretlo s veľkým diváckym ohlasom.
11. 9. – 13. 9. – Salamandrové dní 2003
Mestský sviatok Banskej Štiavnice. V programe bol slávnostný šachtág baníckeho spolku, výstava
najkrajších kalendárov Slovenska, valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory, dvojdňové štiavnické
trhy, výstava písomných dokumentov o vodných nádržiach, udelenie výročných cien mesta, celoslovenské
oslavy Dňa baníkov, geológov a naftárov, slávnostné vztýčenie zástavy, burza minerálov, festival
banských miest, banícky historický sprievod mestom, koncert banskoštiavnických umelcov, zábavné
podujatia na Námestí sv. Trojice, koncert na amfiteátri pre mladých, pivovarnícky deň pivovaru Steiger,
celoslovenská súťaž v pretláčaní rukou... Salamandrové dni sa v posledných rokoch vyprofilovali do tvaru
veľkolepého niekoľkodňového podujatia s pevne zapustenými koreňmi v tvrdej štiavnickej zemi. Živé
vetvy zeleného stromu Salamandra svojím chladivým tieňom v septembrovom banskoštiavnickom
vzduchu osviežujú čoraz viac vďačných návštevníkov.
Október – kino Akademik
Začiatok činnosti banskoštiavnického kina pod vedením nového prevádzkovateľa, ktorým je Mesto
Banská Štiavnica – oddelenie kultúry. Do konca roka bolo celkovo odpremietaných 23 filmových
predstavení (vrátane filmového klubu Entrée). Priemerná návštevnosť dosiahla 56 divákov na
predstavenie, celkovo videlo filmy 1100 divákov.
Október – december – Kurz klasického baletu a scénického tanca
Pod vedením zástupcu riaditeľa tanečného súboru Uránia z Levíc, Dušana Daniša.
Október – Spontánne zjednotenie
Začiatok pravidelného kurzu zdravého životného štýlu pod vedením Ing. Pavla Vigaša, Erika Leitnera
a Petra Vigaša.
26. 11. - ZVA Band
Koncert blues-džezovej skupiny zo Zvolena, ktorý sa uskutočnil v priestoroch kaviarne Country Klub.
29. 11. - Stretnutie, rozprávanie a čítanie s autorkami, členkami Klubu slovenských spisovateliek
Femina: Mariannou Grznárovou, Dagmar Wagnerovou, Otíliou Dufekovou a Janou Šimulčíkovou.
2. 12. – Z tisíc a jednej rozprávky
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Roseda a dramatizácia textov jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských spisovateľov. Podujatie
bolo pripravené v spolupráci s autorským klubom Salamandra a banskoštiavnickými ochotníckymi
hercami.
6. 12. - „Keď sa čaká na whisky“
Repríza úspešného divadelného predstavenia súboru Nemiestne divadlo Kairos.
5. 12. - Batoh Mikulášskych prekvapení
Deviaty ročník podujatia plného zábavy, poučenia a prekvapení, tentokrát obohateného o tvorbu
drôteného šperku, drotárskych úžitkových i ozdobných predmetov, výšivky strojom, práce študentiek
gymnázia z Levíc. Hudobné vystúpenie zabezpečil Peter Vigaš, člen operného zboru z Banskej Bystrice.
19. 12. – Vianočný koncert
Sviatočný program s banskoštiavnickými koledami, poéziou, detskými vinšami. Účinkovali žiaci ZUŠ pod
vedením Petry Weissovej a Reginy Schinglerovej, Katarína Šebeňová, Irena Báliková, Jozef Radjanský,
Maja Beňová, SPŠ S. Mikovíniho... Vyvrcholením programu bolo stretnutie na Námestí sv. Trojice,
v rámci ktorého sa podával vianočný punč a hrala dychová hudba Sitňanka.

Činnosť Mestskej knižnice v Banskej Štiavnici
Čistý knižný fond tvorí ku 31. 12. 2003 celkom 24 136 knižničných jednotiek. Knižnica v roku 2003
odoberala 26 titulov rôznych periodík, ktoré slúžia pre jej čitateľov na štúdium v knižnici. V roku 2003
bolo zapísaných 210 nových knižničných jednotiek, z toho 21 bolo získaných darom. Bolo
zaregistrovaných 1281 čitateľov, z toho 374 detí do 14 rokov. Knižnicu navštívilo 12 310 našich čitateľov.
Výpožičiek v roku 2003 bolo celkom 36 408. Z toho tvorí náučnú literatúru pre dospelých 9 844, beletriu
pre dospelých 13 795, náučnú literatúru pre deti 3461, beletriu pre deti 5053. Periodík bolo vypožičaných
4255 kusov. Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby sme pre našich čitateľov získali 40
knižných jednotiek.
V letných mesiacoch júl – september bola knižnica presťahovaná do budovy CMK Rubigall, preto bola
v tomto období zatvorená, čo sa odzrkadlilo na počte čitateľov a výpožičiek.
V roku 2003 usporiadala knižnica 45 väčších či menších kultúrno-vzdelávacích podujatí pre dospelých,
študentov, žiakov či deti materských škôl. V marci knižnica pripravila najviac podujatí. Už tradične 10.
ročník súťaže pre deti ZŠ pod názvom „Ak vieš – odpovieš“. Pracovníčky knižnice boli
spoluorganizátorky Dňa poézie, ktorý bol venovaný poetom a recitátorom-amatérom. S nemalým
záujmom sa stretla beseda so slovenským prozaikom MUDr. Antonom Rákayom, ktorý navštívil našu
knižnicu v Týždni slovenských knižníc, pripadajúcom na posledný týždeň v mesiaci marec. Z rozsahom
menších akcií treba spomenúť: Autorské večery (4), Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším,
vyhodnotenie Literárnej súťaže z vlastnej tvorby, informatické prípravy pre žiakov ZŠ a stredných škôl,
rozprávkové dopoludnia a iné.

Výstavy
2. 1. – 7. 2. Marián Petek – Slovnská fotografia
Výstava fotografií slovinského fotografa z družobného mesta Ptuj, zachytávajúca architektúru, dominanty
i mestské slávnosti...
14. 2. – 30. 4. Pohľady Juraja Belluša
Séria fotografií fotografa-amatéra, prezentujúca Banskú Štiavnicu a jej prírodné krásy, architektonické
dominanty v rôznych ročných obdobiach.
6. 5. – 28. 5. Robert Kiss – Švédske okamihy
Fotografie odzrkadľujúce mnohorakú tvár severskej krajiny od publicistu a redaktora Roberta Kissa.
30. 5. – 22. 8. - Svetové dedičstvo očami detí
IX. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác pohľadnicového formátu z miest,
ktoré sú zapísané do zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Výstava je spojená
s vyhodnotením najlepších prác v troch kategóriách a odovzdaním cien.
26. 7. – Detvianska umelecká kolónia
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Jednodňová výstava výtvarných prác členov Detvianskej umeleckej kolónie a ich hostí z Egypta,
Bieloruska, Nemecka a Česka. Práce boli vytvorené na sympóziu v Banskej Štiavnici.
11. 9. – 4. 10. - Najkrajšie kalendáre Slovenska
Prehliadka najkrajších stolových, nástenných a plagátových kalendárov jednotlivých slovenských firiem
a inštitúcií. Výstava bola spojená s anketou a vyžrebovaním výhercov vystavených kalendárov.
19. 11 – 31. 12. – Mgr. Ľudmila Fečková: Čipka
Výstava háčkovanej čipky, prezentujúca prierez 15-ročnou prácou autorky.
September: Výber prác z 51 miest a 9. ročníkov výstav Svetové dedičstvo očami detí
Špeciálne inštalovaná výstava pre sympózium v rámci valného zhromaždenia miest Svetového prírodného
a kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré sa konalo v gréckom Rhodose.

Iné aktivity Oddelenia mestskej kultúry
Spolupráca s inými organizátormi, odborná pomoc
Firma Lamex vypísala súťaž o výtvarné návrhy na internetovú stránku Banskej Štiavnice. Pracovníčka
Oddelenia kultúry zabezpečovala výber prác a ich vyhodnotenie v rámci odbornej poroty. Rovnako
pracovala v porote súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas, a takisto v porote výtvarnej súťaže
Salamander.
Pracovníci oddelenia zabezpečovali technicko-organizačnú časť 2. ročníka Behu ústavy SR, na ktorom sa
zúčastnilo 37 bežcov. 28. augusta sa Banská Štiavnica stala cieľovou etapou medzinárodných
cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Pracovníci oddelenia zabezpečovali činnosť poroty,
organizačného štábu, vyhlásenia výsledkov a zhodnotenia pretekov. V Štiavnici pretekalo 18 cyklistických
tímov zo 4 kontinentov.
Zvukár a technik oddelenia pomáhal pri ozvučovaní viacerých mestských podujatí, ktoré organizovali
rôzne subjekty (stretnutia banského spolku, športové súťaže, kultúrne podujatia...). Súčasťou práce
oddelenia je aj spolupráca so ZPOZom pri prijatiach návštev na mestskej radnici, pri oslavách jubileí
a výročí (videokamera).

Prevádzka letného kina
Letné kino pravidelne premietalo v pondelok, stredu a piatok od polovice júna do konca augusta. V júni
a v júli začínali filmové predstavenia o 21.30 hod., v auguste o 20.30 hod. Celkovo mohli diváci vidieť 22
filmov. Najúspešnejším predstavením bolo premietanie filmu Matrix Reloaded, ktorý navštívilo cca 380
divákov. Letné kino v amfiteátri má všetky špecifiká kina pod holým nebom, ktorého prevádzka je síce
organizačne i technicky náročná, ale napriek tomu Banská Štiavnica patrí medzi veľmi málo miest
Slovenska, ktoré prevádzku letného kina dokáže zabezpečiť, a to k plnej spokojnosti divákov aj všetkých
distribučných spoločností.

Prevádzka kina Akademik
Oddelenie kultúry MsÚ začalo prevádzkovať kino Akademik v novembri 2003. Počas prvých dvoch
mesiacov sme divákom ponúkli 23 titulov, vrátane predstavení Filmového klubu Entrée. Najúspešnejším
filmom sa stala historická fantasy Piráti z Karibiku, ktorú navštívilo celkovo 240 divákov. Priemerná
návštevnosť sa vyšplhala na 56 divákov na jedno predstavenie. Kino Akademik si v úvodnom štádiu
vyžiadalo investície do základného materiálno-technického vybavenia. Priemietacie stroje a zvuková
aparatúra už nesú značné známky opotrebovanosti a vyžiadajú si finančný vstup aj v ďalšom roku.

Kultúrny dom Štefultov
Sústreďuje sa tu časť kultúrno-spoločenských podujatí mestskej časti Štefultov. Na základe dohody ho
prevádzkuje Občianske združenie Salamandra. Na činnosť tohto zariadenia je vyčlenená časť prostriedkov
z rozpočtu mesta.
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Kultúrny dom Banky
Zariadenie, kde sa príležitostne (svadby, zábavy...) stretávajú občania tejto časti mesta. Takisto aj na
údržbu tohto zariadenia je vyčlenená položka z rozpočtu mesta.

Štiavnické noviny
Naďalej vychádzajú ako týždenník a v priebehu roka 2003 bolo vydaných celkom 45 čísel. Noviny pod
vedením šéfredaktora Mgr. Petra Danáša počas celého roka mapovali spoločenský, politický, kultúrny,
ekonomický aj občiansky život Banskej Štiavnice. Redakčný kolektív pokračoval v snahe uverejňovať čo
najaktuálnejšie a najpestrejšie spravodajské i nespravodajské materiály.

Poznámky
Oddelenie kultúry pripravilo na letné mesiace plnofarebný propagačný plagát s ponukou festivalov,
koncertov, tanečných vystúpení, filmových a divadelných predstavení v B. Štiavnici.

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - detašované pracovisko Banská Štiavnica
Prehľad podujatí za rok 2003
S Ú Ť A Ž E, P R E H L I A D K Y, F E S T I V A L Y, V Ý S T A V Y ...
1/ Súťaž o najkrajšiu dovolenkovú fotografiu - celoslovenská súťaž v 6 kategóriách a výstava zo
súťažných prác, 27 autorov, 149 fotografií, predseda poroty - umel. fotograf Marián Vlašič. Termín
vyhodnotenia : 5. 11. 2003 v Hoteli Grand Matej v B. Štiavnici, výstava trvala do 25. 11. 2003.
2 / Regionálnavýtvarná súťaž SALAMANDER 2003 s tematikou Salamandrového sprievodu
a Salamandrových dní, vyhlásená pre všetky vekové kategórie. Počet súťažiacich 158. Výstava. Termín
vyhodnotenia : 20. 10. 2003, výstava trvala do 10. 11. 2003. Miesto : Hotel Grand Matej.
3 / My sa nevieme sťažovať nahlas - výtvarná súťaž so zameraním na ochranu prírody
a environmentalistiku. Zahraničná účasť ( Maďarsko, Česká republika ). Všetky vekové kategórie. Počet
súťažiacich : 156, vyče 500 prác. Termín vyhodnotenia a vernisáž výstavy : 8. 4. 2003. Miesto : Galéria J.
Kollára v B. Štiavnici. V SPOLUPRÁCI S GALÉRIOU J. Kollára.
4 / Inšpirácie spod Sitna - literárna súťaž z vlastnej tvorby v poézii a próze, všetky vekové kategórie.
29 autorov. Termín vyhodnotenia : 20. 11. 2003. Miesto : Kammehof, B. Štiavnica. V SPOLUPRÁCI
SO ŽIVENOU A MESTSKOU KNIŽNICOU.
5 / Príroda okolo nás - okresná vedomostná súťaž žiakov ZŠ. Termín : 6. 11. 2003. Miesto : Skautský
dom B. Štiavnica. Počet súťažiacich : 16. V SPOLUPRÁCI S OZ BS MESAČNÁ KRAJINA.
6 / Štiavnická gitara - regionálna gitarová prehliadka. HLAVNÝ ORGANIZÁTOR : ZUŠ B.
ŠTIAVNICA ( POS - spoluusporiadateľ ). Počet gitaristov : 20 + učitelia a diváci. Termín : 30. 4. 2003.
Miesto : ZUŠ B. Štiavnica.
7 / Deň poézie - nesúťažná prehliadka recitátorov regiónu pri príležitosti narodenia A. Sládkoviča.
Počet recitátorov : 21, divákov : 102. Termín : 28. 3. 2003. Miesto : Hotel Grand Matej B. Štiavnica.
V SPOLUPRÁCI SO ŽIVENOU A MESTSKOU KNIŽNICOU.
8 / Deň víťazov okresných, regionálnych, krajských a celoslovenských kôl v ZUČ( prednes a spev ).
Účinkujúci : 17, diváci : 200. Termín : 23. 6. 2003, miesto : Kino Akademik B. Štiavnica.
- DBORNÉ
PODUJATIA
1 / Vývin nášho regiónu - miestne historické názvy ... prednášky, besedy, exkurzie pre učiteľov
a záujemcov z radov širokej verejnosti. Počet účastníkov : 28 + 5 lektorov. Termín : 26. 2. 2003.
Miesto : Kammerhof, Nám. sv Trojice, štôlňa Glanzenberg.
2 / Seminár pre učiteľov gitarovej hry - V SPOLUPRÁCI SO ZUŠ. Počet účastníkov : 15. Termín :
30. 4. 2003. Miesto : ZUŠ B. Štiavnica.
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VÝCHOVNOVZDELÁVACIE PODUJATIA
1 / Príroda nie len z okien škôl - ekoaktivity a tvorivé dielne pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Počet
účastníkov : 63. Termín : 6. 5. 2003. Miesto : Okolie B. Štiavnice, Červená studňa, Tanád ...
V SPOLUPRÁCI s OZ BS MESAČNÁ KRAJINA.
2 / EKODNI ( 3x ) - prednášky, besedy, ekosúťaže, ekohry, stretnutie so sokoliarmi a iné ekoaktivity pre
MŠ a ZŠ. Počet účastníkov spolu na 3 podujatiach : 368. Termín a miesto : 13. 5. 2003 Žiar nad
Hronom, 10. 10. 2003 Banská Štiavnica, 9. 12. 2003 Prenčov.
3 / Envirofilm 2003 - premietanie ekofilmov s prednáškami v rámci celoslovenského podujatia V SPOLUPRÁCI s SBM. Počet účastníkov : 160. Termín : 6. 5. 2003. Miesto : Planetárium Žiar
nad Hronom.
4 / Zdravie naše každodenné - prednáška, beseda, ochutnávka, prírodná lekáreň ...
V SPOLUPRÁCI so ZZO Zväzu telesne postihnutých. Počet účastníkov : 58. Termín : 13. 10. 2003.
Miesto : Hotel Grand Matej B. Štiavnica.
KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA
1/ Cyklus autorských večerov z tvorby autorov nášho mesta a regiónu - 4 autorské večery.
Autori : A. Gajanová, M. Montillová, I. Beňo, P. Krajči, J. Beneš, V. Bárta. Počet účastníkov ( na 4
podujatiach ) : 286. Termín a miesto : 20. 2. 2003 ZUŠ, 6. 6. 2003, 21. 8. 2003 a 25. 9. 2003 Piano
klub B. Štiavnica.
2 / Ozveny lesa, podoby dreva - kultúrny program v rámci celoslovenského stretnutia riaditeľov
lesníckych škôl, učilísť, Ministerstva pôdohospodárstva SR a VÚC. Počet účastníkov : 76. Termín : 6.
11. 2003. Miesto : Galéria umeleckých sympózií SOUL B. Štiavnica.
3 / Jesenný koncert - vystúpenie banskoštiavnických hudobníkov a recitátorov. Termín : 26. 10.
2003. Miesto : Evanjelický kostol B. Štiavnica.
4 / Ďakujem, mama ... Deň matiek - región. V SPOLUPRÁCI so ŽIVENOU A MESTSKOU
KNIŽNICOU. Počet účastníkov : 120. Termín : 15. 6. 2003. Miesto : Hotel Grand Matej B. Štiavnica.
5 / Ďakujem, otec ... Deň otcov - región. V SPOLUPRÁCI so ŽIVENOU A MESTSKOU
KNIŽNICOU. Počet účastníkov : 83. Termín : 12. 6. 2003. Miesto : Hotel Grand Matej B. Štiavnica.
6 / Banskoštiavnická premiéra filmu Kruté radosti , v ktorom účinkuje MSZ Štiavnicčan a protagonisti
z B. Štiavnice. V SPOLUPRÁCI s BANSOŠTIAVNICKO-HODRUŠSKÝM BAN. SPOLKOM, MSZ
ŠTIAVNIČAN a KINOM AKADEMIK. Počet účastníkov : 130. TERMíN : 12. 3. 2003, miesto : Kino
Akademik B. Štiavnica.
7 / Nie len rokmi je človek mladý ... koncertné vystúpenie seniorov, ktorí sa venujú záujmovoumeleckej činnosti. Počet účinkujúcich : 22, diváci : 80. termín : 23. 10. 2003. Miesto : Kammerhof,
B. Štiavnica.
8 / Deň zahraničných Slovákov v rámci Dní zahr. Slovákov v SR. Kultúrny program, prehliadka B.
Štiavnice, prijatie u primátora mesta B. Štiavnica, divadelné predstavenie v Prenčove, spoločné posedenie
... Počet účastníkov : 120. Termín : 30. 6. 2003. Miesto : B. Štiavnica, Svätý Anton, Prenčov.
INÉ AKTIVITY
Príprava kultúrnych programov na vernisáže, konferencie, výročia, jubileá ... podľa požiadanie, v r.
2003 celkom na 11 podujatí.

Spolupráca s obecnými úradmi na podujatiach - podľa požiadania
Účasť v porotách na recitačnej súťaži žiakov ZŠ ( organizovalo CVČ ), v literárno-vedomostnej súťaži
AK VIEŠ, ODPOVIEŠ ... ( organizovala Mestská knižnica v B. Štiavnici ), v súťaži tvorivosti detí AJ
V ŠKOLE SA DÁ HRAŤ ... ( organizovala ZŠ A. Sládkoviča ).
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Slovenské banské múzeum – správa o činnosti v roku 2003
Slovenské banské múzeum každoročne predkladá svoj Plán hlavných úloh na schválenie kompetentným
riadiacim zložkám Ministerstva životného prostredia v Bratislave, a tak tomu bolo aj v roku 2003. Jeho
poslanie a úlohy vyplývajú zo štatútu inštitúcie ako celoslovenskej špecializovanej organizácie v priamom
riadení Ministerstva životného prostredia SR, ktorá sa zameriava na zber, ochranu a prezentáciu zbierok
z oblasti baníctva, geológie, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku, osobitne Banskej Štiavnice
ako svetového dedičstva a CHKO Štiavnické vrchy.
V rámci vedecko - výskumnej činnosti múzeum zabezpečovalo archeologický výskum lokality Staré
mesto (Glanzenberg), kde sa čiastočne preskúmali podzemné priestory na polohe Kostolík, ktorých
funkcia bude objasnená po najbližšej letnej sezóne (sklad rudy? väzenie? prechod za hradby?). Výskum
v ďalších častiach lokality znamenal prípravu na inováciu náučného chodníka, tentokrát v rámci projektu
Geopark. Vedeckou činnosťou SBM boli aj dva významné semináre so zahraničnou účasťou. Prvým
z nich bol seminár Historický význam banskoštiavnických vodných nádrží a problematika ich ochrany
a druhým seminár Meď v Európe. Odborní zamestnanci múzea publikovali svoje príspevky vo
významných vedeckých časopisoch, v zborníkoch a ďalších publikáciách V uplynulom roku významne
pokročili práce na realizácii kľúčovej úlohy – Geopark Banská Štiavnica, kde sa na pôde múzea
sprístupnilo Informačné centrum Geopark (objekt Berggericht na Nám. Sv. Trojice), pre verejnosť bola
sprístupnená štôlňa Glanzenberg, známa svojimi pamätnými tabuľami po návštevách Habsburgovcov.
Múzeum v rámci tohoto projektu participovalo na rozpracovaných úlohách budovania náučných
chodníkov a náučnej geologickej expozície v Banskom múzeum v prírode.
V súčasnosti majú múzeá na Slovensku ekonomické problémy s nákupom nových zbierok. SBM v r. 2003
získalo spolu (kúpou, darom, prevodom...) 200 kusov za sumu 98 750 Sk.
V roku 2003 navštívilo expozície Slovenského banského múzea takmer 92 000 návštevníkov. Najvyššiu
návštevnosť dosiahlo už tradične Banské múzeum v prírode – takmer 38 500 návštevníkov. Najmä
zásluhou zrekonštruovaných priestorov a zaujímavých kultúrnych podujatí navštívilo Starý zámok 17 500
návštevníkov, čím sa tento klenot mesta stal druhou najnavštevovanejšou expozíciou Slovenského
banského múzea. Napriek tomu, že Mineralogická expozícia bola niekoľko mesiacov z dôvodu
rekonštrukcie zatvorená, dosiahla jej návštevnosť hodnotu 13 000. Nový zámok navštívilo 12 000, Galériu
Jozefa Kollára 6 000 a Kammerhof 5 000 návštevníkov. Medzi najvzácnejších návštevníkov patrili
prezident SR Rudolf Schuster, premiér Mikuláš Dzurinda, ministri životného prostredia SR a ČR, poslanci
NR SR a ďalšie významné postavy spoločenského a kultúrneho života. Z medzinárodného hľadiska
navštívili SBM aj návštevníci z krajín ako USA, Portugalsko, Austrália, Kanada, Čína, Japonsko
a ďalších.
Z uvedeného počtu návštevníkov múzea 5 500 navštívilo niektorú z 13 výstav SBM. S najväčším
záujmom sa stretli výstavy Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre, Mini ZOO IV. a Hračky.
V zahraničí realizovalo SBM výstavy v Slovenskom inštitúte v Budapešti, ďalej v Šoproni, Viedni
a Kecskeméte.
Rok 2003 bol aj rokom, v ktorom Slovenské banské múzeum pripravilo samostatne, alebo v spolupráci
s partnermi množstvo kvalitných podujatí. V priestoroch múzea sa konal tradičný Festival kumštu,
remesla a zábavy (v spolupráci s Iniciatívou za živé mesto a Mestom Banská Štiavnica), banícky Juniáles,
Rozprávkový les (organizovalo OZ Priatelia Thálie), či Festival peknej hudby (v spolupráci s Mestom
Banská Štiavnica, E. Prochácom a Múzeom vo Sv. Antone). Medzi významné počiny v roku 2003 patrilo
aj zavedenie dvoch nových podujatí do ponuky SBM. Prvým z nich boli nočné divadelné prehliadky
Starého zámku pod názvom Noc na Starom zámku. Príležitosť predstaviť svoje umenie totiž dostali
štiavnickí herci, ktorí sa svojej úlohy zhostili vynikajúco a ich vystúpenia získali množstvo kladných
reakcií zo strany návštevníkov. Druhým, ešte významnejším podujatím bol medzinárodný festival Cap á
l´Est, ktorý sa vo veľkej miere koncentroval do priestorov SBM – či už to bol Starý zámok, Kammerhof
alebo Banské múzeum v prírode.
Významnou úlohou SBM je práca s mládežou a formovanie jej vzťahu k životnému prostrediu. Okrem
viacerých výstav s tematikou ochrany životného prostredia (napr. Mini ZOO IV., My sa neviem sťažovať
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nahlas, Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre, Meď v Európe...) úspešne pokračoval projekt
Škola v múzeu, zameraný na zachovanie a propagáciu starých remesiel a zručností. Úspešne zvládnutou
skúškou bola pre SBM príprava podujatí v rámci festivalu Envirofilm. Okrem zaujímavého programu pre
pozvaných hostí (medzi ktorými nechýbali ministri životného prostredia SR a ČR) bol pripravený program
so súťažami, zberom odpadov a ukážok sokoliarskeho vystúpenia pre žiakov banskoštiavnických
základných škôl. Do ponuky SBM už tradične patrí aj premietanie videofilmov a prednášky s tematikou
ochrany životného prostredia v priestoroch Berggerichtu – Mineralogickej expozície. SBM sa rovnako
zúčastnilo na viacerých ďalších podujatiach spojených s environmentálnou problematikou.
Od r. 2002 sa vedenie múzea snaží zintenzívniť publikačnú činnosť. Po viacročnej prestávke sme vydali
XIX. Číslo zborníka, v roku 2003 vyšiel Almanach SBM I. v tlačenej a digitálne forme. K významným
podujatiam múzea vyšli zborník prednášok Meď v Európe, pri príležitosti výstavy Ochrana prírody
a kultúrneho dedičstva v karikatúre rovnomenný katalóg. Rovnako vyšiel zborník prednášok pri
príležitosti konania seminára Historický význam banskoštiavnických vodných nádrží a problematika ich
ochrany SBM. Múzeum získalo finančné prostriedky a realizovalo nového sprievodcu po baníckej
expozícii v Kammerhofe.
Z hľadiska propagácie v roku 2003 vydalo SBM nový plnofarebný leták, ktorý bol k dispozícii v oboch
informačných centrách a v expozíciách múzea. Dobrá bola spolupráca so všetkými miestnymi tlačenými
médiami – Štiavnickými novinami, Štiavnickým životom i Sitnianskym vatrárom. Najzaujímavejšie
podujatia boli propagované prostredníctvom celoslovenských médií a tlačových agentúr. SBM sa pokúsilo
moderne vynoviť svoju vitrínu v centre mesta. Najmä pri propagácii Festivalu kumštu, remesla a zábavy
a nočných divadelných prehliadok využilo v našom regióne málo využívanú metódu aktívneho
oslovovania návštevníkov prostredníctvom ľudí v divadelných dobových kostýmoch. Rovnako SBM
iniciovalo vytvorenie spolupráce a združenia finančných prostriedkov pre veľtrh cestovného ruchu
Slovakiatour 2004, ktorý sa konal v januári 2004 v Bratislave. Múzeum rovnako distribuovalo najmä
v centre mesta informácie o aktuálnych podujatiach vo svojich priestoroch. WWW stránka
www.muzeumbs.sk je moderným zdrojom informácií pre návštevníkov mesta. V roku 2004 by malo dôjsť
k jej doplneniu o anglickú verziu.
V rámci spolupráce SBM pokračovalo aj v roku 2003 v budovaní kontaktov so zahraničím (zvlášť dobré
je spolupráca s múzeami v Maďarsku a Nemecku). V domácich podmienkach je Slovenské banské
múzeum členom Zväzu múzeí na Slovensku. Okrem toho SBM úzko spolupracovalo s rezortnými
inštitúciami - Slovenskou agentúrou životného prostredia, Správou CHKO Štiavnické vrchy, či
Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Samozrejmosťou bola
dobrá spolupráca s miestnymi organizáciami a firmami – Mestským a Okresným úradom, Okresným
úradom práce, Mestskou turistickou informačnou kanceláriou, Centrom mestskej kultúry Rubigall,
Múzeom vo Sv. Antone, OZ Iniciatíva za živé mesto, OZ Jantárová cesta, OZ Banskoštiavnicko –
hodrušský spolok, OZ Priatelia Thálie, všetkými základnými a strednými školami, hoteliérmi
a poskytovateľmi ďalších služieb v cestovnom ruchu. Rovnako dobrou bola spolupráca s vysokými
školami, zvlášť Katedrou ekomuzeológie UMB, FEE TU Zvolen a Fakultou BERG v Košiciach.
Významným počinom z hľadiska perspektívy bol vstup SBM do Združenia pre rozvoj Banskej Štiavnice
a okolia – Región Sitno.
Vďaka podpore MŽP SR múzeum započalo rozsiahlu investičnú činnosť. Stavebne sa upravili
a reštaurovali interiéry Starého zámku, exteriéry v Galérii Jozefa Kollára. Z týchto zdrojov sa technickými
inováciami zlepšili podmienky ochrany zbierkových predmetov v Galérii J. Kollára, začala sa oprava
kotolne, inštaloval sa bezpečnostný kamerový systém – a to v celkovej hodnote 9 miliónov Sk.
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Športová činnosť v Banskej Štiavnici v roku 2003
V roku 2003 sa dobrovoľná organizovaná telovýchovná a športová činnosť v našom meste uskutočňovala
v 15 kluboch, 5 oddieloch, 1 odbore, 1 TJ a v 1 občianskom združení. Začiatkom roka vznikla nová
športová organizácia „Občianske združenie Salamandra“ s pôsobnosťou na Štefultove a 1.
Leteckomodelársky klub Banská Štiavnica. Ďalšie telovýchovné a športové aktivity boli vyvíjané na
školách, najmä základných a stredných a tiež v Centre voľného času, ktorý so školami úzko
spolupracoval. S pravidelnou cvičebnou činnosťou započalo aj Združenie taoistického tai-chi.
Do dlhodobých pravidelných súťaží boli zapojení: Futbalový oddiel družstvo dospelých postúpilo do 1.
triedy, dorastenci hrajú v 4. lige a mladší a starší žiaci v 3. lige.
Plavecký klub Banská Štiavnica: družstvo žien obsadilo v 2. lige 4. miesto.
Športový klub stolného tenisu – Pružnosť: A družstvo mužov hrá v 3. lige a B mužstvo zostúpilo do
4.ligy.
Stolnotenisový oddiel TJ Ransan Podkalvária: družstvo mužov hrá v 4. lige.
Volejbalový oddiel STJ Drieňová: družstvo mužov hralo v 1. lige a zostúpilo do 2. ligy.
Aj ďalšie banskoštiavnické oddiely a kluby vykazovali v priebehu minulého roka úspešnú činnosť, a ich
členovia dosiahli výborné umiestnenia na celoslovenských, európskych i svetových súťažiach. Medzi
najaktívnejšie a najúspešnejšie patrili: AIW Wrestling Klub, Karate klub Banská Štiavnica, Odbor
rekreačného aerobiku, Športový klub Horáčik, Klub moderného trojboja, Klub slovenských turistov Dr.
Téryho, Občianske združenie Salamandra, Strelecký klub LIBA.
Podľa športového kalendára na rok 2003 sa uskutočnilo v našom meste vyše 40 športových akcií. Za
najvydarenejšie, najvýznamnejšie a najmasovejšie možno považovať: Národná cyklistická súťaž,
Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose, Beh Trate mládeže spojený s Dňom športu v malom futbale
mužov a volejbale žien, Štefultovská desiatka, Národný cykloturistický zraz na Počúvadle, 2. ročník
Memoriálu Mariána Bosáka vo futbale, Banskoštiavnický horský cyklomaratón, Beh ústavy SR, Šachový,
Nohejbalový a Volejbalový turnaj o pohár primátora B. Štiavnice, Deň športu pre deti a dospelých na
Štefultove, Štiavnický kahanec v plávaní, Salamander – Veľká ceny SR v pretláčaní rukou, oblastné kolo
žiactva a dorastu v plávaní, Futbalový turnaj ZŠ, Dividend liga v malom futbale, Majstrovstvo okresu
v stolnom tenise, Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov v ankete primátora BŠ.
Naši športovci vybojovali 9 titulov majstra SR. Boli to: Ing. Juraj Cengel – beh, Radoslav Dobrovič –
pretláčanie rukou, Ľubomír Drbohlav – streľba z malorážky, Daniel Matis – beh 2 tituly, Zuzana
Osvaldová – viacboj všestrannosti, Jana Potančoková – viacboj všestrannosti, Diana Totkovičová –
plávanie, Boris Zajvald – pretláčanie rukou.
V Europohári v karate úspešne obštáli: Mária Svorníková - 3. miesto, Vladimír Šimko – 3. miesto, Erik
Kotora – 4. miesto, Silvia Sepová – 6. miesto.
Na významných medzinárodných súťažiach dosiahli výborné umiestnenie: Radoslav Dobrovič –
pretláčanie rukou, Litva, 1. miesto; Daniel Matis – beh 3000 metrov, Nitra, 1. miesto a maratón Verona, 3.
miesto; Tomáš Nemčok – triatlon, Vác, 3. miesto.
Na Majstrovstvách Európy v zimnom triatlone získal Mgr. Bohuslav Melicherčík 2. miesto a Radoslav
Dobrovič v pretláčaní rukou 3. miesto.
Na Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou obsadil Rastislav Tomaga 6. miesto, a Radoslav Dobrovič 7.
miesto.
Na týchto výsledkoch našich športovcov majú veľký podiel najmä ich tréneri. Podľa vyhodnotenia
Komisie športu medzi najlepších v roku 2003 patrili Vladimír Dobrovič, Jozef Kotora, Ing. Ján Čamaj,
Ľubomír Barák.
Veľmi zodpovedne a profesionálne si počínali pri športovom procese a zabezpečovaní jeho podmienok aj
mnohí ďalší tréneri, cvičitelia a funkcionári. Mimoriadne ceny za dlhodobý rozvoj športu v našom meste
obdržali od primátora BŠ Karol Melcer a Ján Valentín a pochvalné diplomy za úspešnú športovú činnosť
v roku 2003 i predchádzajúcom období Ing. Zuzana Haľamová, Mgr. Darina Cesnaková, Ing. Robert
Melcer, Ing. Peter Múdry, Ing. Ján Sedilek a Miroslav Osvald.
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Osobitnú pozornosť a uznanie si zasluhuje snaha a dosiahnuté výsledky Ing. Petra Múdreho pri budovaní
lyžiarskeho bežeckého areálu v lokalite Červená Studňa – Richňava. Je to názorný príklad, ako
zviditeľňovať B. Štiavnicu a robiť ju turisticky atraktívnou. V príkrom rozpore s touto skutočnosťou je
prístup firmy Agrocom s. r. o a jej majiteľa Ing. Ľ. Hocka k prevádzkovaniu lyžiarskych vlekov
a starostlivosti o údolná stanicu - chatku veľkého vleku v lokalite Červená Studňa – Paradajz
v minuloročnej i tohtoročnej zimnej sezóne. Tieto objekty, ktoré má firma Agrocom s. r. o. v prenájme, či
vlastníctve, sú schátralé, zdevastované a nefunkčné a u vlastníka nevidieť žiaden záujem o nápravu tejto
skutočnosti.
V našom meste sú zriadené dva športové útvary talentovanej mládeže. Pri ZŠ J. Horáka pracuje športový
klub Horáčik, ktorý sa zameriava na atletiku a v ZŠ J. Kollára na Drieňovej je zriadené športové stredisko
plávania. Obidva tieto útvary pracujú s mládežou na solídnej úrovni a dosahujú cenné výsledky. Je reálny
predpoklad, že v roku 2004 môžu byť vytvorené pri ZŠ aj ďalšie športové strediská. Základné a stredné
školy sa na rozvoji banskoštiavnického športu podieľajú organizovaním veľkého počtu vnútroškolských
i medziškolských postupových súťaží vo viacerých druhoch športu. Spoluorganizátorom a koordinátorom
medziškolských súťaží v rámci mesta i regiónu je Centrum voľného času. Je potešujúce a veľmi
prospešné, že sa riaditelia škôl snažia vytvárať dobré podmienky a podporovať športovú činnosť.
Od októbra 2003 do apríla 2004 sa tak ako po minulé roky organizuje na SPŠ Samuela Mikovíniho
mestská volejbalová liga študentov stredných škôl, do ktorej je zapojených 7 chlapčenských a 5
dievčenských družstiev. Spolu sa odohrá okolo 80 zápasov.
Mesto Banská Štiavnica okrem telocviční a športovísk, o ktoré sa starajú školy, je ešte vlastníkom
nasledovných športovísk: Futbalový štadión – správca sú Technické služby BŠ, Sídl. TJ Drieňová,
Betónové ihrisko (v zime ľadová plocha) na sídlisku Drieňová, Športový areál na sídl. Drieňová – od
septembra 2003 pod správou ZŠ J. Kollára, Štefultov – Suchý tajch – správca Občianske združenie
Salamandra.
Futbalový štadión bol v minulom roku oplotený. Túto prácu realizovali Technické služby BŠ. Veľmi
potrebné je natretie kovovej konštrukcie tribúny a celá stavba tribúny – sociálnych zariadení. Betónové
ihrisko na Drieňovej je vo vyhovujúcom stave a slúži pre letné i zimné športy.
Športový areál pri ZŠ J. Kollára prešiel od septembra 2003 do správy tejto školy. V letnom období boli na
ňom uskutočnené Mestom BŠ nevyhnutné opravy v hodnote asi 25 000,-Sk.
Vážnym problémom v minulom roku bolo prevádzkovanie mestských kúpeľov. Vzhľadom na zvýšený
energetický výdaj (zdraženie cien, dlhšia zima) a nižšiu návštevnosť nestačili finančné prostriedky
poskytnuté mestom v hodnote 1,8 milióna Sk zabezpečiť nepretržité prevádzkovanie plavárne a preto boli
mestské kúpele v čase od polovice mája s výnimkou 2 týždňov v októbri zatvorené až do 20. decembra.
V súčasnosti sa hľadajú riešenia na zabezpečenie dlhodobejšie prevádzky mestských kúpeľov.
Na zabezpečovaní, podporovaní a koordinovaní telovýchovnej a športovej činnosti v našom meste sa
významnou mierou podieľa aj Komisia športu pri MsZ. Po voľbách od roku 2003 pracuje súčasná komisia
v 9-člennom zložení. Schádza sa spravidla raz mesačne a predmetom jej rokovania sú:
• vyhotovenie športového kalendára na ročné obdobie
• navrhovanie finančných požiadaviek na športovú činnosť do mestského rozpočtu a po ich
schválení rozdeľovanie
• vyhodnocovanie a pomoc pri zabezpečovaní športových akcií
• príprava a spracovanie podkladov do „Ankety primátora BŠ o najlepšieho športovca“
• otázky prevádzkovania a využívania športovísk a športových zariadení, patriacich pod mesto
• riešenie materiálnych, finančných a iných problémov oddielov a klubov
• riešenie ďalších záležitostí
Na športové služby bola v minulom roku odsúhlasená poslancami MsZ finančná čiastka 640 000,-Sk.
Na športové činnosti bolo vyhradené 300 000,-Sk a ostatné prostriedky boli určené na prevádzku štadióna
(transfer Technické služby) a klzísk a na údržbu štadióna.
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Komisia športu rozdelila finančné prostriedky na športovú činnosť – 300 000,-Sk na zabezpečenie potrieb
oddielov v dlhodobých súťažiach, na činnosť ďalších oddielov, školské súťaže a jednorázové športové
akcie v počte 21.
Telovýchovná a športová činnosť sa v B. Štiavnici v roku 2003 aj napriek zhoršeným ekonomickým
podmienkam udržala na dobrej úrovni vďaka nadšeniu, obetavosti a pomoci všetkých zainteresovaných do
športového diania. K tomuto stavu značným podielom prispel aj primátor B. Štiavnice, niektorí ďalší
predstavitelia mesta, ktorí boli častokrát ochotní pomôcť pri riešení športových problémov v našom meste.
V Banskej Štiavnici 6. 2. 2004

Kriminalita
V roku 2003 v dobe od 01.01. do 31.12. 2003 bolo na OO PZ štatisticky vykázaných 316 trestných činov.
Z tohto počtu bolo 175 trestných činov objasnených. V roku 2002 bolo štatisticky vykázaných 371
trestných činov, z ktorých bolo 238 objasnených. V roku 2003 sa nám podarilo zastaviť nápad trestnej
činnosti, čo znamená že bolo spáchaných o 55 trestných činov menej. Čo sa týka štruktúry trestnej
činnosti v r. 2003 tak najväčší podiel predstavujú majetkové trestné činy s počtom 167 trestných činov
z ktorých bolo 53 objasnených. V r. 2002 bolo evidovaných 197 tr. Činov a 80 objasnených. V prípade
majetkovej kriminality sme zaznamenali pokles spáchaných tr. Činov a to o 30 skutkov.
Pri majetkovej trestnej činnosti najviac bolo spáchaných trestných činov krádeží vlámaním a to 86,
z ktorých bolo 22 objasnených. Evidujeme aj 8 prípadov krádeží vlámaním do bytov, z ktorých boli 4
objasnené. Špecifickou oblasťou sú krádeže motorových vozidiel. V r. 2003 bolo spáchaných 14 takýchto
trestných činov, z ktorých sú ku dnešnému dňu 2 objasnené.
Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo spáchaných 41 trestných činov z ktorých bolo 33 objasnených.
Vraždy v r. 2003 v našom služobnom obvode neboli spáchané. Bolo spáchaných 6 lúpeží, z ktorých boli
policajtmi OO PZ 4 objasnené. Tak isto bol spáchaný jeden trestný čin znásilnenie, ktorý je tiež
objasnený. Mravnostných trestných činov evidujeme 7 a ku dnešnému dňu je 5 objasnených.
Ekonomická trestná činnosť je v r. 2003 zastúpená 24 prípadmi, z ktorých 15 prípadov policajti OO PZ
objasnili.
Z uvedeného vyplýva, že policajti OO PZ dosahujú dobré výsledky v objasňovaní závažných trestných
činov hlavne násilnej, mravnostnej, ale i ekonomickej kriminality. Problémy pretrvávajú hlavne
u majetkovej kriminality, kde sú páchané hlavne trestné činy krádeže a krádeže vlámaním v chatových
a rekreačných oblastiach.
Na úseku priestupkovosti evidujeme v roku 2003 spolu 498 priestupkov. V r. 2002 to bolo 404. Najväčší
počet priestupkov v počet 229 bolo proti majetku podľa § 50. Na úseku bezpečnosti v cestnej premávke
bolo zistených 110 priestupkov, 118 priestupkov bolo proti verejnému poriadku a občianskemu
spolunažívaniu, 39 priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Ďalších 80
priestupkov na úseku cestnej premávky a verejnému poriadku bolo riešených blokovo na mieste.
Na úseku dopravnej nehodovosti konštatujeme, že došlo k nárastu dopravných nehôd oproti roku 2002.
V roku 2003 bolo spôsobených 143 DN čo predstavuje nárast oproti r. 2002 o 22 DN. Pri nich bola jedna
osoba usmrtená, 8 ťažko zranených a 25 ľahko zranených so škodou
9 934 300,- Sk.
Medzi najčastejšie príčiny DN patrí spôsob jazdy, porušenie základných povinností vodiča a rýchlosť
jazdy.
Za veľmi podstatné je potrebné brať do úvahy pokles spáchaných trestných činov oproti roku 2002
v služobnom obvode oddelenia PZ Banská Štiavnica. Bola to jedna z priorít, ktoré si OO PZ Banská
Štiavnica určila na r. 2003. Je to výsledok zvýšeného výkonu dochádzkových služieb policajtov OO PZ
v služobných obvodoch, velenie hliadok do miest najčastejšieho páchania trestnej činnosti ako aj dobrej
spolupráce polície s občanmi okresu Banská Štiavnica. Medzi prioritné úlohy bude naďalej patriť zníženie
nápadu kriminality v služobnom obvode, zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti a hlavne plnenie úloh,
ktoré sú kladené na OO PZ Banská Štiavnica v súvislosti s reorganizáciou PZ.
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Na záver chcem opätovne upozorniť na dlhodobý podstav policajtov OO PZ Banská Štiavnica, pričom nie
je naplnený ani plánovaný stav policajtov. Podstav policajtov je dlhodobý jav a kompetentné orgány sa
daným problémom aj napriek upozorneniam nezaoberajú a daný stav neriešia.
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