ČASŤ I.
Samospráva mesta Banská Štiavnica
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
MsZ pracovalo v roku 2005 v 17- člennom zložení, pričom k zmene v zložení poslancov Mestského
zastupiteľstva v priebehu tohto roku nedošlo.
Zloženie Mestského zastupiteľstva bolo nasledovné:
Volebný obvod č. 1
1. Ing. Juraj Čabák, KDH
2. MUDr. Martin Mačaj, SNS
3. Ján Petrík, NEKA
4. Anton Greguss, SDĽ, KSS, SOP
5. MUDr. Oľga Ferjančíková, HZDS
6. Vladimír Poprac, SDĽ, KSS, SOP
7. Mgr. Jozef Schingler, SMER
Volebný obvod č. 2
8. MUDr. Martin Berlanský, SMER
9. PhDr. Jozef Labuda, CSc., KDH
10. Ivan Beňo, SMER
11. RNDr. Pavel Bačík, HZDS
12. Ľubomír Barák, NEKA
13. MVDr. Stanislav Ďurkan, HZDS
14. Ing. Marián Zimmermann, SMER
15. Ing. Ondrej Michna, ANO, SDKÚ, DS
Volebný obvod č. 3
16. Ing. Ivan Gregáň, HZDS
17. Juraj Foltán, KDH
Počet zasadnutí MsZ
Počet prijatých uznesení
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach

11 z toho 4 mimoriadne zasadnutia
157
92,5 % pre porovnanie rok 2004 88,2 %

Účasť jednotlivých poslancov na rokovaniach MsZ:
RNDr. Pavel Bačík 11x (100%), Ľubomír Barák 11x (100%), Ivan Beňo 11x (100%),
MUDr. Martin Berlanský 9x (81,8%), Ing. Juraj Čabák 9x (81,8%),
MVDr. Stanislav Ďurkan 9x (81,8%), MUDr. Oľga Ferjančíková 8x (72,7%),
Juraj Foltán 9x (81,8%), Ing. Ivan Gregáň 11x (100%), Anton Greguss 11x (100%)
PhDr. Jozef Labuda, CSc. 11x (100%), Ing. Ondrej Michna 9x (81,8%),
Ján Petrík 11x (100%), Vladimír Poprac 10x (90,9%), Mgr. Jozef Schingler 11x (100%),
MUDr. Martin Mačaj 11x (100 %) , Ing. Marián Zimmermann 11x (100%).
Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení: 9
1. VZN č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
2. VZN č. 2 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste
Banská Štiavnica
3. VZN č. 3, ktorým sa vydáva poriadok na cintorínoch v meste Banská Štiavnica
4. VZN č. 4 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Banská Štiavnica
5. VZN č. 5 o vodení psa a pohybe psa na verejných priestranstvách
6. VZN č. 6 o dani z nehnuteľnosti
7. VZN č. 7 o miestnych daniach
8. VZN č. 8 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. VZN č. 9 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Banská Štiavnica
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V roku 2005 prijalo MsZ nasledovné dodatky k VZN mesta Banská Štiavnica:
1. Dodatok č. 13 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/1996 o predaji bytov a nebytových priestorov v
Banskej Štiavnici
2. Dodatok č. 1/2005 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške
úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu
3. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2004 o miestnych daniach
Najdôležitejšie materiály prerokované v MsZ:
Informatívna správa k ústavnému zákonu č. 357/2004 a návrh na zriadenie komisie
Informatívna správa o činnosti ZUŠ v Banskej Štiavnici
Informatívna správa o partnerských mestách v zahraničí
Informatívna správa o postupe prác na spracovaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Informatívna správa o právach a povinnostiach samosprávy pri zabezpečovaní podmienok držania psa
Koncepcia bytovej politiky mesta Banská Štiavnica do roku 2010
Návrh cenníka služieb TS m. p., poskytovaných pre Mesto Banská Štiavnica na rok 2005
Návrh na konanie verejnej zbierky – Štiavnický Náco
Návrh na naloženie s majetkom mesta – bývalá budova polesia na p. č. C-KN 1392 v k. ú. Vyhe
Návrh na odpredaj majetku mesta – Kotolňa a prístrešok na Zigmund šachte
Návrh na odpredaj domu na Ul. Dolná Ružová č. 14
Návrh na odpredaj majetku mesta – Pitukov dom
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti na Nám. sv. Trojice č. 5 v Banskej Štiavnici – Limpacherovský dom
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti na Ul. Úvozná č. 4 v Banskej Štiavnici
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre p. Pavla Zátureckého
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti objektu bývalého zdravotného strediska v Hodruši Hámroch
Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
Návrh na rozvoj aktivít cestovného ruchu v historickom meste Banská Štiavnica
Návrh na schválenie členstva zástupcov mesta do orgánov neziskovej organizácie Kúpele – plaváreň Banská
Štiavnica
Návrh na schválenie predmetu podnikania pre Regionálnu nemocnicu n. o. so sídlom Bratská 17, Banská
Štiavnica
Návrh na schválenie projektu Mestskej televízie
Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2006
Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica pre
rok 2005
Návrh na vyhlásenie konkurzného konania na odpredaj nehnuteľností na Ul. Obchodná 1 v Banskej Štiavnici
Návrh na vyhlásenie Pamätného lesa Milana Kapustu
Návrh na zmenu predmetu činnosti Technických služieb m. p. Banská Štiavnica
Návrh na zmenu prevádzky zberne bielizne1e na Mládežníckej ulici
Návrh na zmenu sídla spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s. r. o.
Návrh riešenia zabezpečenia mechanizmov pre verejnoprospešné služby pre Mesto
Banská Štiavnica v roku 2005
Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica
Návrh na vyhlásenie konkurzu – dom na Ul. A. Sládkoviča č. 5
Návrh na zriadenie ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby
Návrh na zriadenie neziskovej organizácie „Akadémia životného prostredia v Banskej Štiavnici n. o.“
Návrh na zriadenie neziskovej organizácie, Domova Márie
Návrh na zriadenie neziskovej organizácie „Regionálna nemocnica n. o.“
Finančná prognóza Regionálnej nemocnice, n. o. Banská Štiavnica
Návrh na zrušenie Mestskej nemocnice Banská Štiavnica n. o. a vymenovanie likvidátora
Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2006
Návrh rozpočtu Technických služieb m. p. pre rok 2005
Návrh úpravy rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2005
Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1991
Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2005/2006
Petícia občanov mesta Banská Štiavnica za zníženie dane za psov v panelákových bytoch
Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 2005
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Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 2006
Podpora projektov výstavby lyžiarskeho areálu SKI Centra v Hodruši Hámroch, realizovaných firmou SKI
Centrum Banská Štiavnica, s.r.o. Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica
Postup samosprávy pri zabezpečovaní podmienok držania psa
Požiarny poriadok mesta Banská Štiavnica
Pravidlá zapojenia občanov do riešenia rozvojových problémov Banskej Štiavnice
Prerokovanie štúdie autobusových čakární na Križovatke
Prevod obchodného podielu spoločnosti 5 P, s. r. o.
Racionalizácia základných škôl v meste – štatistický prehľad počtu žiakov v základných školách
Riešenie problematiky rušenie nočného pokoja podnikmi s hudobnou produkciou
Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica k 30.06.2005
Rozbor hospodárenia Technických služieb m. p. Banská Štiavnica k 31.12.2004
Rozbor hospodárenia Technických služieb m. p. Banská Štiavnica za rok 2005
Rozpis dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica pre rok 2005
Spracovanie komplexného orientačného a informačného systému Geopark Banská Štiavnica
Správa k iniciatíve občanov Ul. Lintich k úprave časti tejto ulice – asfaltový povrch
Správa k návrhu na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie mesta Banská Štiavnica
Správa k predloženej koncepcii realizácie strediska cestovného ruchu SKI PARK Banská Štiavnica
Správa k predloženej štúdii výstavby polyfunkčného objektu na Križovatke v Banskej Štiavnici p. č. KN 4142/7
Správa k zámeru rekonštrukcie a nadstavby za „Hríbom“ na Ul. A. Kmeťa č. 3, Banská Štiavnica
Správa k zámeru rekonštrukcie objektu na Ul. Trúchleho – Sitnianskeho č. 2, Banská Štiavnica k jeho zmene
funkčného využitia a k zámeru výstavby športových plôch prislúchajúcich k objektu
Správa k zámeru umiestnenia výstavby radových garáží na pozemku p. č. 5333/1 v k. ú. Banská Štiavnica
Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Banská Štiavnica
Správa o činnosti MsTIK za II. polrok 2004
Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2005
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za II. polrok 2004
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2005
Správa o plnení úloh investičnej výstavby realizovanej mestom Banská Štiavnica v roku 2006, práce
zabezpečované oddelením výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP
Správa o postupe prác na realizácii územného plánu mesta Banská Štiavnica
Správa o postupe prác na stavbe „Úprava verejných priestranstiev v MPR Banská Štiavnica na
Ul. Novozámocká a Strieborná“
Správa o pripravovanej výstavbe 25 b. j. v Banskej Štiavnici – Povrazník
Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2005/2006
Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2004
Správa o stave objektov ATC – Počúvadlianske jazero
Správa o stave objektov v majetku mesta a návrh na ich ďalšie využitie
Správa o vyhodnotení možnosti vykurovania budovy MsÚ, Radničné nám. č. 1
Správa o výsledku konkurzného konania na odpredaj bývalej Knižnice
Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica v Mestskej nemocnici Banská
Štiavnica n. o.
Stanovisko Mesta Banská Štiavnica k materiálu Zvýšenie kapacity regionálneho rozvojového partnerstva
a vypracovanie stratégie a priorít rozvoja regiónu Banská Štiavnica a jej okolia vypracovaného firmou VVMZ
s.r.o. Bratislava
Súborné stanovisko a vyhodnotenie pripomienok ku Konceptu ÚPD mesta Banská Štiavnica
Upozornenie občanov mesta na nedodržiavanie VZN o Ochrane verejného poriadku v meste Banská Štiavnica
v zariadeniach s hudobnou produkciou
Ustanovenie za kronikára mesta Banská Štiavnica – PhDr. Eleonóra Bujnová, CSc.
Voľba prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici
Výkon lekárskej služby prvej pomoci v regióne Banská Štiavnica
Vzdanie sa písania kroniky Mesta Banská Štiavnica – Doc. PhDr. Irena Roháčová, CSc.
Zámer rekonštrukcie a modernizácie Regionálnej nemocnice, n. o. Banská Štiavnica
Zvoz zmesového komunálneho odpadu pre Mesto Banská Štiavnica
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Žiadosť Mestskej nemocnice, n. o. Banská Štiavnica o schválenie otvorenia kontokorentného účtu
Žiadosť Mestských lesov, s.r. o. Banská Štiavnica o krytie úveru
Žiadosť o poskytnutie príspevku – FK Sitno Banská Štiavnica
Žiadosť o poskytnutie príspevku – Kúpele plaváreň Banská Štiavnica, n. o.
Žiadosť o zriadenie neštátnej stanice záchrannej zdravotnej služby – Erste Savm, spol. s. r. o.
Žiadosť Regionálnej nemocnice n. o., Ul. Bratská 17, Banská Štiavnica o poskytnutie nenávratnej finančnej
výpomoci

Poslanci MsZ tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2005 riešili
najdôležitejšie úlohy týkajúce sa života a rozvoja mesta. Najdôležitejšou
oblasťou
z hľadiska verejného záujmu, a to nielen obyvateľov Banskej
Štiavnice, ale aj celého regiónu, bolo okrem iného zdravotníctvo, konkrétne
transformácia nemocnice, ako aj problematika zachovania Záchrannej
zdravotnej služby v Banskej Štiavnici. Ďalej to bola problematika zachovania
vysokého školstva v Banskej Štiavnici, príprava územnoplánovacej
dokumentácie mesta, otázky súvisiace s rozpočtom mesta, atď. Z hľadiska
rozvoja mesta poslanci vyslovili plnú podporu projektu výstavby lyžiarskeho
areálu Ski centra v Hodruši-Hámroch ako dôležitého prvku rozvoja cestovného
ruchu v regióne a žiadali Ministerstvo hospodárstva SR o uzatvorenie zmluvy na
uvedený projekt. Treba vysoko vyzdvihnúť poslancov MsZ za podporu projektu
pokračovania budovania vodovodu Červená studňa – Klinger – Štefultov, kde sa
podarilo v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Banská Bystrica zabezpečiť cestou štrukturálnych fondov EÚ finančné krytie
dobudovania vodovodu aj pre miestnu časť Sitnianska-Štefultov.
Mestská rada (MsR)
Mestská rada pracovala v roku 2005 v 5- člennom zložení.
Členovia MsR
1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – KDH
2. Ing. Ivan Gregáň, poslanec MsZ – HZDS
3. Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ – ANO, SDKÚ, DS
4. Vladimír Poprac, poslanec MsZ - SDĽ, KSS, SOP
5. Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – SMER
Počet zasadnutí
Počet prijatých uznesení
% účasti členov MsR na zasadnutiach
Účasť jednotlivých členov MsR:
Ing. Juraj Čabák
9x
Ing. Ivan Gregáň
12x
Ing. Ondrej Michna
Vladimír Poprac
14x
Ing. Marián Zimmermann

14 z toho 1 mimoriadne
162
84 % na porovnanie v roku 2004 bola 90 %

64,3 %
85,7 %
10x
71,4 %
100 %
14x
100 %

Komisie MsZ
V roku 2005 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, predseda 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
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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

Komisie sú zložené z poslancov MsZ a odborníkov z radov občanov mesta.
Komisie prerokovávali v rámci okruhu svojej pôsobnosti všetky najdôležitejšie
materiály týkajúce sa rozvojových úloh, ako aj ďalšej odbornej problematiky.
Poslanci MsZ pracovali v komisiách nasledovne:
Komisia regionálneho rozvoja – Ing. Ondrej Michna ako predseda, MUDr.
Martin Berlanský, podpredseda komisie, Mgr. Juraj Foltán ako člen komisie
Komisia obchodu, služieb a CR – Ľubomír Barák, predseda komisie
Komisia výstavby, ÚP a ŽP – Ján Petrík, predseda komisie
Komisia ekonomická – RNDr. Pavel Bačík, predseda komisie
Komisia sociálna a zdravotná – MUDr. Martin Berlanský, predseda komisie,
MUDr. Oľga Ferjančíková, podpredseda komisie
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania mládeže – RNDr. Pavel Bačík,
predseda komisie, Mgr. Juraj Foltán, podpredseda komisie
Komisia kultúry – PhDr. Jozef Labuda, CSc., predseda komisie, Ing. Marián
Zimmermann, podpredseda komisie
Komisia športu – Mgr. Jozef Schingler, predseda komisie, Ivan Beňo,
podpredseda, Ľubomír Barák, člen komisie
Komisia ochrany verejného poriadku – Anton Greguss, predseda komisie,
Vladimír Poprac, člen komisie
Komisia bytová – Ivan Beňo predseda komisie, MVDr. Stanislav Ďurkan,
podpredseda komisie
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 príslušnej komisie.

Primátor mesta
Funkciu primátora mesta zastáva Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý plní úlohu najvyššieho výkonného
orgánu, štatutárneho orgánu v majetkoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych vzťahoch mesta a funkciu
správneho orgánu v administratívno-právnych vzťahoch mesta.
V roku 2005 primátor mesta plnil najdôležitejšie úlohy súvisiace s výkonom samosprávy, rozvojom mesta
a úlohy, ktoré mu odporučilo MsZ. Rokoval s členmi vlády SR, poslancami NR SR, predstaviteľmi štátnej
správy, samosprávy, predstaviteľmi politických strán a ďalších orgánov a organizácií v súvislosti so
zabezpečovaním úloh týkajúcich sa rozvoja mesta Banská Štiavnica. Medzi najdôležitejšie patrili rokovania
k stabilizácii vysokého školstva, konkrétne riešenie zotrvania Fakulty ekológie a environmentalistiky TU Zvolen
v Banskej Štiavnici, rokovania k doriešeniu sídla Hlavného banského úradu, kde sa podarilo zabezpečiť vlastnú
budovu pre HBÚ, a to objekt na Ul. Kammerhofská 25 (býv. objekt Geofyziky), kde sa v roku 2005 začala
rekonštrukcia pre potreby tohto úradu. Počas roka sa uskutočnili viaceré rokovania s Ministerstvom ŽP, najmä
k zabezpečeniu získania finančných prostriedkov na dobudovanie vodovodu Štefultov. Na tieto rokovania
nadväzovali rokovania so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá je investorom
uvedenej akcie a spolu s mestom zabezpečovala dopracovanie projektu o rozšírenie vodovodu pre celú časť
Sitnianska-.Štefultov vrátane vetvenia. Dobrou spoluprácou mesta a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. , sa podarilo zabezpečiť úspešnosť projektu zo štrukturálnych fondov EÚ cestou Ministerstva ŽP a získať
finančné krytie na realizáciu diela v hodnote 101 mil. Sk s predpokladom začatia realizácie v marci 2006. Ďalej
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to boli rokovania s Ministerstvom kultúry SR, týkajúce sa najmä financovania obnovy kultúrnych pamiatok, kde
sa podarilo v spolupráci so Združením historických miest a obcí SR prerokovať nový postup pri posudzovaní
žiadostí o získanie finančných príspevkov z programu Obnovme si svoj dom pre rok 2006 a rozšírenie možností
získať prostriedky v rámci podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva. S Ministerstvom financií SR rokoval primátor mesta o zabezpečení finančných prostriedkov na
pokračovanie rekonštrukcie a úprav verejných priestranstiev, na čo mesto v roku 2005 získalo finančné
prostriedky vo výške 8,5 mil. Sk, ktoré boli v roku 2005 aj preinvestované. Primátor mesta rokoval so
zástupcami Ministerstva hospodárstva SR vo veci podpory zámeru vybudovania lyžiarskeho areálu Ski Centrum
Hodruša-Hámre, ktorý by mal veľký význam pre rozvoj cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica. Rokoval
so zástupcami SPÚ a investormi, resp. záujemcami o rekonštrukciu objektov v MPR s cieľom zabezpečiť
rekonštrukciu problematických budov v meste, napr. stará nemocnica, objekt 23/I (zošraubovaný dom), objekty
na Nám.sv.Trojice, atď. aby sa vytvorili podmienky pre výstavbu hotela pod SPŠ Mikovíniho, čím by sa zlepšili
i podmienky pre ďalší rozvoj CR. Primátor zabezpečoval úlohy súvisiace s osobitným postavením mesta Banská
Štiavnica ako svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, zastupoval mesto na medzinárodných
podujatiach v rámci Organizácie miest svetového dedičstva. Ďalej primátor zastupoval mesto v ZMOS, kde
zastáva funkciu predsedu revíznej komisie a v Združení historických miest a obcí SR, ktorého je predsedom.
Primátor pracoval na grantových projektoch z predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ. Pracoval v Združení
primátorov pre riešenie problematiky nemocníc, ktoré prešli pod riadenie miestnych samospráv. Riadenie mesta
bolo zabezpečované prostredníctvom gremiálnych porád primátora. Primátor prijímal významné návštevy
a delegácie, zabezpečoval akcie v rámci ZPOZ a významné akcie na úseku kultúry a športu. V roku 2005 prijal
primátor mesta v rámci stránkových dní 3 424 návštev.

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 na rokovaniach NR SR, ministerstiev a štátnych orgánov. 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 II. ročníka
festivalu Cap á l´Est, ktorý sa konal v našom meste. Podieľal sa aj na 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. Pracoval pri príprave Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Podieľal sa na realizácii materiálneho vybavenia (osobné a nákladné automobily) pre
potreby mesta, Technických služieb s. r. o. a Mestských lesov s. r. o.

Hlavný kontrolór
Vznik, postavenie a náplň práce hlavného kontrolóra mesta upravuje § 18 zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb.v 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 2005 vykonával Ing. Marián Láslo, ktorý bol do
funkcie zvolený mestským zastupiteľstvom dňom 27.02. 2003. Ako vyplýva z uvedenej právnej normy, tak
hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu a odborný dohľad nad hospodárskou činnosťou a narábaním
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.)
Práca hlavného kontrolóra bola zameraná aj 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
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•
•
•

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
kontroloval výber miestnych daní

b) navonok:
- vykonával kontrolu plnenia úloh, hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami
mesta v príspevkovej organizácii mesta TS m.p.
- vykonával kontrolu právnických a fyzických osôb, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté
účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
-

vykonával kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta vloženého do správy právnickým osobám, v ktorých má mesto majetkovú
účasť alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný na užívanie v rozsahu týkajúcom sa tohto
majetku.

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 a prenesený
výkon štátnej správy.
Mestský úrad v roku 2005 okrem povinnosti 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 a VÚC. Prednostka Mestského úradu pravidelne rokovala s jednotlivými ministerstvami,
poslancami NR SR, predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, s predstaviteľmi politických strán a ďalších
orgánov a organizácií k zabezpečeniu úloh a riešeniu problematiky rozvoja mesta, pamiatkovej obnovy,
k získaniu finančných prostriedkov, k zabezpečeniu jednotlivých projektov, ako aj k riešeniu problematiky
zdravotníctva a záchrannej zdravotnej služby a školstva. Mestský úrad vypracovával žiadosti o poskytnutie
účelových dotácií zo štátnych fondov a ministerstiev, ako aj žiadosti zo štrukturálnych fondov EÚ. Tu treba
spomenúť veľký podiel MsÚ na úspešnosti projektu dobudovania vodovodu Štefultov, kde v rámci spolupráce so
Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ako investorom akcie sa podarilo pripraviť podklady
k žiadosti o projekt a získať 101 mil. Sk na realizáciu tejto akcie v roku 2006.
Ďalším úspešným projektom bol projekt „S.I.S.M.A. – Integrovaný systém riadenia bezpečnostných činností pri
ochrane historických centier miest“, v rámci ktorého bola zakúpená nová rozhlasová ústredňa a komponenty pre
bezdrôtové spojenie mestského rozhlasu Drieňová a Štefultov s využitím pre potreby vyrozumenia a varovania
obyvateľstva. V rámci úspešnosti projektu operačný program Základná infraštruktúra – Lokálna infraštruktúra
„Stanovenie priorít rozvoja spracovania Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja
a rozvoja kultúry a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – lokality svetového
kultúrneho a technického dedičstva UNESCO“, na ktorý bol schválený grant a bude spracovaný v roku 2006 po
výbere dodávateľa. Program hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica,
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ktorý je od roku 2007 podmienkou pre podávanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, práve spomínaný
program by mal určiť priority hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta.
Mestský úrad pripravil podklady k žiadosti na Ministerstvo financií SR na zabezpečenie finančných
prostriedkov na pokračovanie úprav verejných priestranstiev, kde mesto v roku 2005 získalo finančné
prostriedky vo výške 8,5 mil. Sk. Ďalej bolo pripravených a podaných viacero žiadostí o finančný príspevok
z grantového programu Ministerstva kultúry SR na obnovu kultúrnych pamiatok a kultúrne podujatia. Bolo
podaných 8 žiadostí na Ministerstvo ŽP SR Sekcia environmentálnych programov, Recyklačný fond a žiadosti
o finančný príspevok na VÚC na kultúrne podujatia.
Po celý rok 2005 boli riešené zložité problémy v oblasti zdravotníctva, kde zriaďovateľská pôsobnosť prešla
na mesto. Keďže Mestská nemocnica, n.o. nepripravila projekt na získanie licencie na prevádzkovanie
záchrannej zdravotnej služby, musel MsÚ vypracovať a podať tento projekt na Ministerstvo zdravotníctva SR.
Podľa výsledku výberového konania Mesto Banská Štiavnica skončilo na druhom mieste. V tejto súvislosti
prebiehalo viacero rokovaní s Ministerstvom zdravotníctva SR a ďalej sa v tejto veci rokuje, pretože naše mesto
tak ako iné mestá, ktoré sa stali zriaďovateľmi malých nemocníc, a vo výberovom konaní na prevádzkovanie
ZZS neuspeli, má jednoznačný záujem o prevádzkovanie ZZS, nakoľko spĺňa všetky podmienky pre
prevádzkovanie ZZS a táto služba by bola pre nemocnicu ekonomicky výhodná. Iniciovali sme spoločné
rokovanie so zástupcami miest, ktoré sú zriaďovateľmi malých nemocníc, a prijali stanovisko, v ktorom žiadame
vládnych aj ústavných činiteľov o preskúmanie dodržania podmienok a transparentnosti výberového konania na
ZZS. Stanovisko k celej veci sme zatiaľ nedostali.
Mestský úrad v roku 2005 zabezpečoval aj agendu súvisiacu s transformáciou Mestskej nemocnice n.o. na
Regionálnu nemocnicu n.o. a vydanie jej povolenia – licencie na činnosť. Riešil oddĺženie nemocnice Veriteľom
za obdobie jej fungovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.
V oblasti sociálnych služieb v súvislosti so snahami VÚC pretransformovať Domov Márie v Banskej
Štiavnici zo samosprávy na neziskovú organizáciu, prednostka MsÚ vypracovala projekt so žiadosťou o prechod
zariadení sociálnych služieb Domova Márie v Banskej Štiavnici zo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na Mesto
Banská Štiavnica za účelom poskytovania sociálnych služieb pre banskoštiavnický región. Projekt bol
predložený na Zastupiteľstvo BBSK. Jeho cieľom a zámerom bolo zachovať služby v tejto oblasti dostupné pre
všetkých ľudí z regiónu, ktorí ich potrebujú, bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Nakoniec sa dosiahlo aspoň to,
že Domov Márie v Banskej Štiavnici zostal v riadení samosprávy BBSK.
Počas celého roka sa viedli rokovania so zástupcami TU Zvolen k zachovaniu Fakulty ekológie
a environmentalistiky a s UMB Fakultou prírodných vied Banská Bystrica k stabilizácii katedier v Banskej
Štiavnici. V roku 2005 MsZ schválilo založenie Akadémie životného prostredia v Banskej Štiavnici, n.o., kde
prednostka MsÚ Mgr. Nadežda Babiaková v spolupráci s ďalšími odborníkmi pripravuje podklady pre
akreditáciu tejto vysokej školy.
Mestský úrad spracovával koncepčné materiály súvisiace s ďalším rozvojom mesta hlavne v súvislosti so
spracovávaným novým územným plánom mesta, na jeho spracovávaní sa ďalej pokračuje. V roku 2005 boli
pripravené projekty a stavebné povolenie na realizáciu rekonštrukcie DMII Povrazník na byty. K zabezpečeniu
tejto úlohy MsÚ rokoval s Ministerstvo výstavby a RR SR a Štátnym fondom rozvoja bývania za účelom
získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu, s ktorou sa začne v roku 2006.
Mestský úrad zabezpečoval aj nákup mechanizmov pre TS m.p., kde z rozpočtu mesta zabezpečil nákup
nového viacúčelového posypového vozidla, ktoré bude dodané v marci 2006.
V záujme doriešiť autobusové nástupište sa rokovalo s predstaviteľmi BILLA a.s. a je spracovaná štúdia
riešenia, kde finančné krytie realizácie bude s účasťou tejto spoločnosti. Realizácia – v roku 2006.
Mestský úrad pripravoval podklady pre rokovania vlády, ministerstiev a ďalších štátnych orgánov
k problematike rozvoja a pamiatkovej obnovy Banskej Štiavnice, k zabezpečeniu finančných prostriedkov
a vypracovával podklady pre medzirezortnú komisiu na 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 zabezpečoval všetky agendy na úseku samosprávnych funkcií, miestnych daní, správu
mestského majetku, úlohy, ktoré prešli prechodom kompetencií na úseku pozemných komunikácií, vodného
hospodárstva, vedenia matrík, ochrany prírody, školstva, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, CR,
opatrovateľskej služby, územného plánovania, stavebného poriadku, agendy ŠFRB, atď. V roku 2005 zákonom
prešli povinnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnej kuratele.
V roku 2005 v ekonomickej oblasti školstva u škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Štiavnica sa podarilo oddĺženie škôl a školských zariadení, tieto do roku 2006 prešli bez dlhov.
Mestský úrad spolupracoval s organizáciami zriadenými MsZ a bol nápomocný pri riešení ich problémov. Tu
treba spomenúť spoluprácu s Mestskými lesmi s.r.o. pri riešení súdneho sporu o vlastníctvo mestských lesov
s obcou Hodurša-Hámre. MsÚ zabezpečoval v zmysle uznesení MsZ majetkoprávne vysporiadania,
zabezpečoval tiež vymáhanie pohľadávok a exekúcií voči dlžníkom. MsÚ vypracovával materiály pre MsZ
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a MsR, primátora mesta a zabezpečoval celú administratívnu, ekonomickú a technickú agendu mesta, agendu
týkajúcu sa predaja majetku, atď. V roku 2005 MsÚ zabezpečoval splácanie úveru za bývalý MsBP s.r.o.
V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2005 zaevidovaných 9019 záznamov, v protokole primátora
mesta 622 záznamov.

Oddelenie pre veci organizačné – vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar
Počet pracovníkov 14,5 z toho 5 v kategórii „R“
Oddelenie zabezpečuje agendu MsZ, MsR, sekretariát primátora mesta, sekretariát zástupcu primátora a
prednostky MsÚ, personalistiku, mzdy zamestnancov mesta, pokladňu, vedenie registratúry, archív, evidenciu
obyvateľstva, volebnú agendu, číslovanie stavieb, evidenciu stavieb, vydanie listiny o určení, zmene alebo
zrušení súpisného a orientačného čísla, sociálnu pomoc, osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi a prídavku na
dieťa, opatrovateľskú služba, poradenskú služba obyvateľom mesta, jednorazovú dávka v hmotnej núdzi,
sociálnu pôžička, agendu vyplývajúcu pre mesto zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele, prevádzku klubov dôchodcov Banská Štiavnica a Štefultov, osvedčovanie listín
a podpisov na listinách, overovanie žiadostí o výpis z registra trestov a odpis z registra trestov, matričný úrad –
plnenie úloh podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, zákona č. 36/2005 Z.z.
o rodine, zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; požiarnu ochrana mesta, hasičský zbor, preventívnu
požiarnu kontrolu, administratívu orgánom samosprávy, agendu CO, prevádzku motorových vozidiel,
vyúčtovanie PHM, materiálno-technické zabezpečenie MsÚ, správu a budovanie informačného systému úradu,
internetovú stránku mesta, správu budov Radničné nám.1, Radničné nám. 5, Nám.sv.Trojice 1.

Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia Ing. Kamila Lievajová
počet pracovníkov: 9
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 a likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ekonomické a finančné vzťahy k priamo
riadeným organizáciám a organizáciám založeným Mestským zastupiteľstvom, financovanie škôl a školských
zariadení. Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na kontrolnej činnosti v riadených organizáciách, školách
a školských zariadeniach.

Oddelenie správy majetku a podnikateľskej činnosti,
vedúci oddelenia: Oľga Nigríniová, poverená vedením oddelenia
počet pracovníkov: 3,5
Oddelenie plní úlohy na úseku správy majetku mesta, evidencie majetku daného do správy, nájmu a výpožičky
organizácií zriadených MsZ,zabezpečuje 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, dáva súhlas
k ordinačným hodinám lekárov, koordinuje činnostˇ Ms. TIK, Mestských kúpeľov, ktoré počas roku 2004 prešli
na základe zmluvy do správy neziskovej organizácie, oddelenie v rámci svojej činnosti zabezpečuje koordináciu
aj s touto neziskovou organizáciou prevádzkujúcou krytú plaváreň, organizujee verejno-prospešné práce pre
potreby mesta, spolupracuje s organizáciami zriadenými MsZ, zabezpečuje nákup zariadení v rámci
kapitálových výdavkov pre potreby MN n. o. a koordinuje činnosti medzi mestom a MN Banská Štiavnica n. o.
Zúčastňovalo sa konkurzných predajov, ktoré uskutočňovalo mesto Banská Štiavnica.

Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP, vedúci oddelenia Ing. Dušan Kavický
počet pracovníkov: 8 vrátane projektového manažéra pre spracovávanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.
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, pamiatkovú obnovu, agendu 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,
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vypracovávanie strategických plánov rozvoja mesta, vypracovávanie materiálov pre medzirezortnú komisiu na
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. Od roku 2003 plní toto oddelenie aj úlohy v rámci prechodu kompetencií na úseku výkonu úloh
štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, t. z. úlohy stavebného úradu ako aj výkon úloh na úseku štátnych komunikácií
a v roku 2004 v zmysle zákona prešla na toto oddelenie v rámci prechodu kompetencií aj agenda Štátneho fondu
rozvoja bývania.

Oddelenie mestskej kultúry, vedúci oddelenia Mgr.Peter Danáš
počet pracovníkov: 7 z toho 3 v kat.“R“
Oddelenie zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí a koordináciu ostatných mestských kultúrnospoločenských aktivít, výstav, kurzov na území mesta, miestnu tlač, vydávanie Štiavnických novín, správu
mestského rozhlasu, propagačnú činnosť, prevádzku amfiteátra s letným kinom a amatérsku umeleckú činnosť,
prevádzku kina Akademik, kde okrem stálych pracovníkov zabezpečujú úlohy súvisiace s prevádzkou kina aj 3 a
pracovníci na dohodu. Pod oddelenie patrí aj Mestská knižnica, ktorá sídli v priestoroch objektu Rubigall na
Nám. sv. Trojice. Jej činnosť zabezpečujú 3 pracovníčky, z ktorých 1 má na starosti aj činnosť pobočky na
sídlisku Drieňová. Podujatia, ktoré oddelenie kultúry organizovalo v roku 2005, sú osobitne rozpísané v Časti
III. tejto správy v odd. kultúra.

Školský úrad, PaedDr. Ján Jochlík
Počet pracovníkov: 1
Školský úrad bol zriadený mestom 16.augusta 2004 pre všetky školy a školské zariadenia okresu Banská
Štiavnica, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica a príslušných obcí.
Školský úrad zabezpečuje nasledovné úlohy:
- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania,
- rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
ktorej zriaďovateľom je mesto alebo pričlenené obce,
- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok,
- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam vo svojej územnej
pôsobnosti.

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 Mestskú radu a Mestské zastupietľstvo týkajúce sa predaja majetku mesta.
Zúčastňovala sa konkurzných predajov, ktoré uskutočňovalo mesto Banská Štiavnica.

Asistent primátora mesta: PhDr.Miron Breznoščák
Je asistentom primátora pre spoluprácu so zahraničím v nasledujúcich oblastiach:
• tlmočenie a preklady 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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Projektový manažér
Funkciu projektového manažéra mesta vykonáva Ing. Jozef Herčko. Spracovanie projektov vychádza z priorít
pre čerpanie prostriedkov z fondov Európske únie, schválených MsZ, ktoré boli rozdelené do nasledovných
oblastí:
1. Technická infraštruktúra mestskej pamiatkovej rezervácie
2. Vodovodná a kanalizačná sieť s prioritou oblastí, kde nie je vodovod
3. Dopravný systém obslužný
4. Humanizácia prostredia
5. Športové aktivity
6. Oblasť kultúry
7. Propagačno-informačný systém mesta
8. Školská infraštruktúra
9. Zdravotníctvo
Okrem uvedených priorít sa pri spracovaní projektov vychádza z aktuálne vypísanej grantovej schémy.
Zoznam podaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a z Grantových schém:
Operačný program Základná infraštruktúra Lokálna infraštruktúra
„ Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry za účelom znižovania energetickej náročnosti a skvalitňovania
školských zariadení v Banskej Štiavnici“
Žiadaný príspevok : 37 572 tis. Sk - spolufinancovanie: 1 978 tis. Sk
Projekt je v štádiu hodnotenia
Operačný program Základná infraštruktúra Environmentálna infraštruktúra
„ Banská Štiavnica – Štefultov – vodovod II. a III. tlakové pásmo“
Žiadaný príspevok : 95 370 tis. Sk - spolufinancovanie: 5 019 tis. Sk
Projekt spracovaný v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou bol schválený, realizácia v roku
2006
Sektorový operačný program Ľudské zdroje
„Využívanie moderných informačno-komunikačných technológií vo výučbe pri doškoľovaní a preškoľovaní
obyvateľov“
Žiadaný príspevok : 2 637 tis. Sk - spolufinancovanie: 139 tis. Sk
Projekt nebol úspešný
Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov
„Príprava miestnych projektov v Banskej Štiavnici“
Žiadaný príspevok : 3 370 tis. Sk - spolufinancovanie: 175 tis. Sk
Projekt nebol úspešný
Grantová schéma rovnosti príležitostí a podpora sociálnej inklúzie
„ Súčasná žena – moderná a vzdelaná“
Žiadaný príspevok : 7 210 tis. Sk - spolufinancovanie: 379 tis. Sk
Projekt nebol úspešný
Operačný program Základná infraštruktúra Lokálna infraštruktúra
„ Stanovenie priorít rozvoja, spracovanie Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja
a rozvoja kultúry a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – lokality svetového
kultúrneho a technického dedičstva UNESCO“
Žiadaný príspevok : 2 748 tis. Sk - spolufinancovanie: 145 tis. Sk
Projekt bol úspešný a schválený vo výške 2 193 tis. SK, spolufinancovanie vo výške 110 tis. SK. Projekt bude
realizovaný v roku 2006
Operačný program Základná infraštruktúra Lokálna infraštruktúra
„Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia za účelom zlepšenia ekonomických ukazovateľov
a podmienok poskytovania zdravotníckych služieb v regióne Banská Štiavnica“
Žiadaný príspevok : 47 884 tis. Sk - spolufinancovanie: 2 520 tis. Sk
Projekt je v štádiu hodnotenia.
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Interreg IIIB CADSES
„ S.I.S.M.A. – Integrovaný systém riadenia bezpečnostných činností pri ochrane historických centier miest“
Spoluúčasť v projekte s partnermi z Talianska, Grécka, Slovinska a Geologickým ústavom Dionýza Štúra
v Bratislave. Pre plnenie úloh v meste Banská Štiavnica je vyčlenených 73 500 EUR, t.j. cca 2 867 tis. Sk

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 1.6. bol prijatý nový pracovník na absolventskú prax, ktorá činila 20
odpracovaných hodín týždenne. Týmto 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 sobota 8.00
– 18.00, nedeľa 10.00 – 18.00 hod., vrátane sviatkov. Mimo letnej turistickej sezóny boli otváracie hodiny
pondelok až piatok 8.00 – 16.00 hod. , nedeľa 10.00 – 15.00 hod.
Letná turistická sezóna začala 1.5. 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, laminovanie tlačív, , predpredaj vstupeniek na
kultúrne podujatia v meste i mimo neho / Festival Bažant Pohoda, Cap á l´Est, koncert Honzu Nedvěda, atď. /,
predaj kinofilmov, predaj poštových známok a kolkov, predaj hodinových parkovacích kariet, výdaj ročných
parkovacích kariet, predaj karty EURO<26. Počas roka pribudli dve nové služby: predaj medzinárodných
telefónnych kariet ( 2 druhy ) a zberňa pečiatok.
Bezplatné poskytovanie informácií predstavuje hlavnú činnosť pracovníkov MsTIK.
V rámci propagácie mesta a regiónu pokračovala spolupráca s viacerými periodikami a médiami, so
zahraničnými vydavateľmi turistických sprievodcov po SR a tiež s internetovými cestovateľskými portálmi.
Pred LTS bola pripravená a vydaná farebná skladačka o meste v slovenskom a anglickom jazyku, ktorá bola pre
turistov bezplatne k dispozícii v MsTIK. Ďalej 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. SACR poskytla bezplatný materiál o Slovensku
vo 8 jazykoch. Do predaja bol zaradený aj nový sprievodca po meste a orientačná mapa v nemeckom jazyku.
Naďalej bola pripravovaná a aktualizovaná séria bezplatných informačných letákov o meste, prehľady
ubytovacích a stravovacích zariadení, otváracie hodiny v múzeách ( 1 strana A4 ) v slovenskom, anglickom
a nemeckom jazyku .
Súčasťou našej práce bola aj pravidelná mesačná aktualizácia údajov na internetovej stránke mesta / informácie
pre návštevníkov mesta, kultúrne, športové a spoločenské podujatia /.Počas celého roka 2005 MsTIK
pokračovala vo vydávaní mesačníka 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. Na začiatku januára 2005 bol vydaný
špeciálny Informačný spravodaj na rok 2005 – obsahoval špeciálny súhrn najvýznamnejších podujatí v meste a v
jeho okolí. Distribúcia bola uskutočnená tak ako pri mesačnom Informačnom spravodajovi. Počas letnej
turistickej sezóny prebiehal prieskum návštevnosti MsTIK a taktiež prieskum spokojnosti návštevníkov mesta
s poskytovanými službami v zariadeniach cestovného ruchu formou anketových lístkov. Na začiatku sezóny bol
zrealizovaný Kartičkový informačný systém, ktorý zaznamenal veľký úspech u turistov. Kartičky v slovenskom,
anglickom a francúzskom jazyku boli umiestnené v špeciálnych stojanoch v MsTIK, kde boli voľne dostupné pre
turistov. V budúcnosti plánujeme tento systém ďalej rozširovať o ďalšie zariadenia a jazykové mutácie. Vo
vstupných priestoroch do budovy CMK Rubigall boli umiestnené skrinky na úschovu batožiny, ktoré sú
k dispozícii pre turistov za poplatok v otváracích hodinách ako MsTIK. Pre zlepšenie orientácie a zviditeľnenie
kancelárie bol na fasádu budovy Rubigall umiestnený nový vývesný štít so symbolom . Na začiatku sezóny sa
nám podarilo zapožičať DVD pre potreby MsTIK. Návštevníci tak majú možnosť vzhliadnuť záznamy
z kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v meste a v obciach okresu, čo určite pomôže propagácii
mesta a podujatí.

Mestská polícia
-

V roku 2005 pracovala Mestská polícia v tomto zložení:
Ing. Ivan Kopál - náčelník
Mikuláš Holička – zástupca náčelníka
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- 6 inšpektorov Mestskej polície
- 1 pracovníčka Mestskej polície
V hodnotenom období bolo na MsP objasňovaných 431 priestupkov .( v roku 2004 ich bolo
objasňovaných 415 ).
Z toho bolo 309 dopravných priestupkov, spáchaných neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy
cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami. z toho v blokovom konaní 155, pokarhaním 112 ,
odstúpené 13, odovzdaná poštová poukážka 8 , v riešení 12.
Na základe porušenia zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo
riešené:
- podľa §-u 45 – 1 priestupok proti životnému prostrediu,
- podľa §-u 47 – 10 priestupkov budenie verejného pohoršenia a rušenia nočného pokoja, z toho
vybavené v blokovom konaní 5, pokarhaním 3, v riešení 1,
odstúpený 1,
- podľa §-u 49 – 9 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, z toho odstúpené 7,
odloženie veci 1, v riešení 1,
- podľa §-u 50 – 46 priestupkov proti majetku a krádeže, z toho v blokovom konaní 10,
odstúpené 9, pokarhaním 3, odloženie veci 4, uloženie veci 12, v riešení 8,
- podľa §-u 48 porušenie VZN Mesta Banská Štiavnica a to 12 priestupkov proti VZN
č. 1/2002 o verejnom poriadku, hlavne pri prevádzkovaní reštauračných zariadení,
z toho v blokovom konaní 9, pokarhaním 2, v riešení 1,
- 34 priestupkov za parkovanie bez parkovacej karty
6 priestupkov porušovania VZN č. 2/2003 o vodení psa na verejných priestranstvách, z toho
v blokovom konaní 4, v riešení 1, uloženie veci 1.
Na OO PZ v Banskej Štiavnici bol odstúpený 1 trestný čin lúpeže, 1 trestný čin týrania v rodine,.32
priestupkov bolo odstúpených príslušným orgánom k správnemu konaniu.
Na požiadanie Okresného súdu bolo doručených 49 doporučených zásielok. V 12 prípadoch bola poskytnutá
súčinnosť pri exekúciách na požiadanie Exekútorského úradu.
V 118 prípadoch bola MsP požiadaná OO PZ SR v Banskej Štiavnici o súčinnosť pri pátraní po
páchateľoch trestných činov a odcudzených veciach.
V 62 prípadoch bolo za porušenie nesprávneho parkovania v zákazových značkách založené blokovacie
zariadenie.
V uplynulom roku pracovníci Ms. polície odchytili 12 psov, ktoré boli umiestnené v karanténnej stanici na
technických službách.
Činnosť MsP bola zameraná aj na spoluprácu s oddelením SMaPČ na kontrolu verejného osvetlenia,
čistenia komunikácií a chodníkov, kontrolu vytvárania divokých skládok domových odpadov a ich
likvidáciu v celom regióne mesta, časti Banky a Počúvadlianskeho jazera.
Mestská polícia zabezpečovala aj všetky kultúrno – spoločenské a športové akcie konané na území mesta a
na Počúvadlianskom jazere, ktorých konanie bolo vopred oznámené na MsP.
K vyriešeniu niektorých priestupkov pomohol aj kamerový systém, ktorý monitoruje dvomi kamerami
centrum mesta. Do budúcna sa plánuje rozšírenie tohto monitoringu do ďalšej časti mesta.

ZPOZ
12 akcií jubilanti spoločné prijatie 1 000 občanov
Jubilanti individuálne prijatie 10 prijatí s počtom 500 ľudí
Sobáše: 37
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Pohreby: 26
Uvítanie do života individuálne 5 počet 72 ľudí
Prijatie športovcov: 50 ľudí
MDŽ 2 x50 žien
Deň učiteľov : 35 ľudí
Deň poézie: 45 ľudí
Sládkovičova Štiavnica: 40 ľudí
Vyhodnotenie najvýznamnejších kultúrnych akcií: 52 ľudí
Prijatie zahraničných delegácií z Ukrajiny, Nemecka, Rakúska: 150 ľudí
Prijatie účastníkov Environfilmu: 45 ľudí
Prijatie delegácie z Belgicka: 10 ľudí
Prijatie delegácie z Dánska: 29 ľudí
Prijatie samosprávnych škôl Slovenska: 40 ľudí
Prijatie delegácie z Nórska: 35 ľudí
Pomaturitné stretnutie po 45 rokoch SPŠCH: 39 ľudí
Pomaturitné stretnutie po 50 rokoch SPŠB: 20 ľudí
Pomaturitné stretnutie Učiteľský ústav: 30 ľudí
Prijatie návštevy z Anglicka: 25 ľudí
Prijatie návštevy z Francúzska a Maďarska: 60 ľudí
Prijatie návštevy z Poľska: 30 ľudí
Prijatie návštevy Český štatistický úrad: 30 ľudí
Pomaturitné stretnutie Lesnícka škola po 45 rokoch: 27 ľudí
Zlatý sobáš Žarnovičanovci: 45 ľudí
Prijatie návštevy z Japonska – japonský veľvyslanec: 10 ľudí
Prijatie generálneho riaditeľa UNESCO: 10 ľudí
Prijatie členov SZPB: 45 ľudí
Pomaturitné stretnutie SVŠ po 40 rokoch: 20 ľudí
Prijatie maďarskej delegácie: 50 ľudí
Prijatie delegácie z Poľska: 10 ľudí
Prijatie nemeckých hudobníkov 30 ľudí
Prijatie absolventov učňovskej školy Pleta: 30 ľudí
Prijatie návštevy z Alsaska: 40 ľudí
Prijatie návštevy z dolného Rakúska: 20 ľudí
Prijatie vedeckej rady: 2 x 50 ľudí
Prijatie návštevy z Juhoafrickej republiky: 10 ľudí
Prijatie plavcov – Štiavnický kahanec: 35 ľudí
Zlatý sobáš Turányovci: 50 ľudí
Prijatie Dr. Zsambokiho: 10 ľudí
Deň nevidiacich: 40 ľudí
Prijatie členov SČK – 2x50 ľudí
Prijatie zamestnancov MsÚ: 15 ľudí
Október mesiac úcty k starším: 1 300 ľudí
Prijatie rektorov: 60 ľudí
Pamiatka zosnulých: 112 ľudí

ČASŤ II.
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MAJETOK MESTA A HOSPODÁRENIE S MAJETKOM
MESTA
Majetok mesta v roku 2005
Dopravné prostriedky
Porasty

6 437 203,00 Sk
267 000,00 Sk

spolu :

306 713 736,55 Sk

Dlhodobý hmotný majetok drobný

15 755 241,23 Sk

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

411 490,37 Sk

531 827 284,00 Sk
2 786 830,00 Sk
344 000,00 Sk

Prenajatý majetok

172 306 796,45 Sk

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou
Dlhodobý nehmotný majetok
Drobný dlhodobý nehmotný majetok

685 126,50 Sk

Dlhodobý hmotný majetok
Budovy, stavby
Stroje a strojné zariadenia

86 646 918,00 Sk
1 692 837,95 Sk

spolu :

88 339 755,95 Sk

Dlhodobý hmotný majetok drobný

7 696 319,85 Sk

Majetok v správe TS m.p. B. Štiavnica
Dlhodobý hmotný majetok
Budovy, stavby
Stroje a stroj. zariadenia
Dopravné prostriedky
Porasty

77 388 355,00 Sk
5 815 693,80 Sk
7 843 784,00 Sk
3 487,00 Sk

spolu :

91 051 319,80 Sk

Dlhodobý hmotný majetok drobný

1 348 213,69 Sk

15

Rekapitulácia majetku mesta :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok drobný
Materiál
Lesy
Pozemky
Umelecké diela
Prenajatý majetok
Nedokončené investície
Vklady v obchodných spoločnostiach

2 636 427,40 Sk
486 104 812,30 Sk
24 799 774,77 Sk
411 490,37 Sk
531 827 284,00 Sk
2 786 830,00 Sk
344 000,00 Sk
172 306 796,45 Sk
42 978 018,44 Sk
67 099 000,00 Sk

Majetok mesta spolu :

1 331 294 433,73 Sk

Výnosy z majetku mesta :
Predaj budov
Predaj pozemky
Predaj bytov
Predaj hnuteľného majetku
Príjem z prenájmov

14 145 727,00 Sk
2 108 434,50 Sk
459 672,50 Sk
50 000,00 Sk
5 241 267,90 Sk

Výnosy z majetku mesta spolu :

22 005 101,90 Sk

Rozpočet mesta pre rok 2005
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Rozpočet mesta
Bežný rozpočet
Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2005
Položka
100 Daňové príjmy
z toho:
výnos dane pre územnú samosprávu
daň z nehnuteľností
domáce dane a poplatky
iné dane
200 Nedaňové príjmy
z toho:
prenájom majetku
administratívne poplatky
dividendy
úroky
iné nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
z toho:
sponzorské príspevky
peňažná cena

rozpočet tis. Sk
67 914

skutočnosť tis. Sk
72 065

49 700
10 100
8 095

55 192
9 831
7 027

19

15

9 381

8 948

5 726
1 600

5 241
1 611

240

240

10
1 805

23
1 833

29 414

31 197

17

58

-

20
131

zbierka Štiavnický Nácko
dotácia na propagáciu a kultúru

-

770

16

16

dotácia BBSk - Salamander

100

100

dotácia BBSk - Živé šachy

26

26

dotácia BBSK - kronika

30

30

800

940

24 898

25 168

samosprávnych funkcií

784

659

matrika
Osobitný príjemca rodinné
prídavky a soc. dávky

263

268

1 600

1 809

800

857

dotácia z recyklačného fondu

grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond
Decentralizačná dotácia:
školy
na prenesený výkon

Hmotná núdza - školy
Dotácie z Ministerstva kultúry SR:
Strunobranie

17

80

76

Knižnica

-

50

voľby

-

214

Regionálny podporný fond - Salamander

5

Bežné príjmy spolu

106 709

112 210

rozpočet tis. Sk
20 627

skutočnosť tis. Sk
21 008

19 136

19 357

120

134

32

32

539

539

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2005
Položka
01 Všeobecné verejné služby
z toho:
obce
finančná a rozp. oblasť
zahraničná oblasť
matrika
voľby

212

splátky úrokov z úverov
02 Civilná ochrana
03 Verejný poriadok a bezpečnosť
z toho:
Mestská polícia
Mestský hasičský zbor
04 Ekonomická oblasť
z toho:
veterinárna oblasť
cestná doprava
cestovný ruch
05 Ochrana životného prostredia
z toho:
nakladanie s odpadmi
údržba kanalizácie
06 Bývanie a občianska vybavenosť
z toho:
Územný plán mesta
čistenie mesta
údržba verejnej zelene

18

800

734

188

173

3 100

2 990

2 848

2 841

252

149

8 142

8 801

130
7 353

137
7 307

659

1 357

7 121

6 414

7 011

6 350

110

64

7 835

7 177

196
1 422

193
1 386

449

404

aktivačné práce

1 230

1 222

zásobovanie vodou
verejné osvetlenie

185
3 801

86
3 389

490

436

70

66

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

8 861

8 733

2 734

2 582

kultúrny dom Štefultov a Banky
Rubigall - správa kultúry

90
3 778

24
3 789

knižnica

746

767

amfiteáter a kino

496

471

ostatné kultúrne služby

623

692

50

47

správa cintorínov

242

254

členské príspevky mesta a iné

102

107

2 165

2 151

2 021

2 030

iné školy

54

27

školenia

90

94

10 Sociálne zabezpečenie
z toho:

5 181

5 427

Mesiac úcty k starším

100

115

140
2 340

148
2 409

1 600

1 809

135

102

pochovávanie na trovy obce

43

43

príspevky na sociálnu oblasť

13

13

dávky deťom v hmotnej núdzi

800

782

63 290

62 940

občianska vybavenosť
07 Zdravotníctvo

miestny rozhlas

09 Vzdelávanie
z toho:
materské školy

Kluby dôchodcov
opatrovateľská služba
Vyplácanie rodinných prídavkov
a sociálnych dávok
jednorázové dávky soc. pomoci

Bežné výdavky spolu:
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Kapitálový rozpočet
Plnenie príjmovej časti k 31.12.2005
Položka
230 Kapitálové príjmy
z toho:
predaj budov

rozpočet tis. Sk
17 474

skutočnosť tis. Sk
16 764

15 072

14 146

352
2 000

460
2 108

50

50

12 180

12 179

8 500

8 500

180

179

700
2 800

700
2 800

29 654

28 943

rozpočet tis. Sk

skutočnosť tis. Sk

1 061

725

326

326

50

14

rekonštrukcia radnice

300

-

nákup kopírky

240

240

umel. dielo - Jašterice

100

100

45

45

1 000

712

55

55

12 409

9 139

predaj bytov
predaj pozemkov
iný predaj
300 Kapitálové granty a transfery
z toho:
úprava verejných priestranstiev
Krajské športové centrum
Environmentálny fond - kanalizácia Štúra
Recyklačný fond
Kapitálové príjmy spolu:

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2005
Položka
01 Obce
z toho:
nákup výpočtovej techniky
nákup pozemkov

nákup softvéru
02 Civilná ochrana
vyrozumievací systém
03 Ochrana pred požiarmi
nákup špeciálneho zariadenia
04 Ekonomická oblasť
z toho:
vybudovanie komunikácií:

20

-

-

Ul. 1. Mája

215

215

Ul. SNP - výjazd

287

187

147
8 500

147
8 500

50

50

720

40

2 000

-

autobusové čakárne

300

-

chodník TU - stanica

190

-

1 197

1 055

odvodňovacie mreže

462

317

kanalizácia Štúra

735

738

9 410

8 966

3 155
5 955

2 981
5 955

300

30

46

46

nákup zdravotníckej techniky

46

46

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
z toho:

780

779

oprava terasy v plavárni

90

90

skateboard

90

89

291

291

82

82

227

227

102

-

26 060

21 477

Ul. Tótha
úprava verejných priestranstiev
nákup parkovacieho automatu
GO mechanizmov na TS
nákup sypača

05 Ochrana životného prostredia
z toho:

06 Bývanie a občianska vybavenosť
z toho:
Projektové dokumentácie
splátky vozidiel pre TS
projekty obč. iniciatívy
07 Zdravotníctvo

dobudovanie tribúny
nákup softvéru pre knižnicu
nákup čítačích zariadení pre kino
09 Rekonštrukcia strechy MŠ Bratská
Kapitálové výdavky spolu:
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Finančné operácie
Príjem k 31.12.2005
Položka
292 Prevody z peňažných fondov

rozpočet tis. Sk
2 239

skutočnosť tis. Sk
2 251

2 239

2 251

rozpočet tis. Sk
1 648

skutočnosť tis. Sk
1 663

670
3 000

478
3 000

20

20

5 338

5 161

Spolu:

Výdavky k 31.12.2005
Položka
821 splácanie úverov
814 splácanie lízingu na autá
812 finančná výpomoc pre Regionálnu nemocnicu
814 vklad mesta Reg. Nemoc. a Agentúra vzdelávania
Spolu:
Príjmy mesta spolu k 31.12.2005:

143 404

tis. Sk

Výdavky mesta spolu k 31.12.2005:

89 578

tis. Sk

Dotácie pre školy k 31.12.2005

44 138

tis. Sk

Technické služby m.p. Banská Štiavnica
Technické služby, mestský podnik v Banskej Štiavnici bol zriadený ako príspevková organizácia mesta
za účelom zabezpečenia verejných služieb pre Mesto Banská Štiavnica.

Riaditeľom organizácie je

Peter Heiler.
V roku 2005 plnil svoju funkciu a zabezpečoval verejnoprospešné služby pre mesto, občanov ako i obce okresu.
Poskytované služby bola zabezpečované cez činnosť jednotlivých stredísk podniku, a to:
stredisko č. 1 - dopravno-mechanizačné služby, vývoz odpadu, separovaný zber, skládka ZKO.
Stredisko zabezpečuje zákazkové práce pre iné subjekty, najmä v letnom období, výkonovo vykrýva potreby
stabilizácie pracovníkov. Zákazky v sumárnom vyjadrení predstavujú cca 3 mil. Sk. Stredisko zabezpečovalo
zvozy komunálneho odpadu podľa zvozových plánov. V priebehu roka 2005 došlo k zmene vývozných liniek.
Nasadením nového integrovaného vozidla Renault Prémium sa dosiahlo zefektívnenie zvozov. V II. polovici
roka bol zavedený separovaný zber i do IBV formou vriec. Oslovením hotelových, reštauračných a jedálenských
zariadení, škôl a inštitúcií (písomnou formou i osobným kontaktom) sme rozšírili ponuku na spoluprácu pri
separovanom zbere. V podniku boli vypracované podklady do VZN v oblasti odpadového hospodárstva
v zmysle novej legislatívy s dôrazom na oblasť nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Započali sme
projektové práce a výber staveniska pre mestské kompostovisko. V jesenných mesiacoch sme zriadili v areáli
HDTS tzv. „zberný dvor“ pre obyvateľov a inštitúcie mesta. Zimná údržba je zabezpečovaná podľa Operačného
plánu ZÚ. Pre zvýšenie operatívnosti ZÚ MK boli v mesiaci december 2005 zriadené dispečerské služby.
stredisko č. 2 - verejné osvetlenie, čistenie mesta, verejné WC, zberňa šatstva
Čistenie mesta: V roku 2005 bola činnosť strediska zameraná v prvom rade na vlastné čistenie verejných
priestranstiev a komunikácií. Okrem tejto činnosti pracovníci strediska zabezpečovali aj drobné opravy a údržbu
miestnych komunikácií, ako sú opravy ciest a chodníkov, opravy dopravného značenia, opravy kanalizačných
vpustov a rigolov a v menšej miere aj práce v rámci podnikateľskej činnosti nad rámec služieb pre mesto.
V zimnom období sa pracovníci strediska podieľali na výkone zimnej údržby. Uvedené činnosti stredisko
zabezpečovalo prostredníctvom 6-tich kmeňových zamestnancov a 2 zamestnancov vykonávajúcich činnosť na
dohodu o vykonaní práce (ručné čistenie schodov), pričom sa ich počet upravoval podľa potreby z aktivačných

22

pracovníkov, avšak spoľahlivosť týchto pracovníkov nie je na požadovanej úrovni, čo sa prejavovalo aj na
kvalite práce.
Verejné osvetlenie: Činnosť je zameraná na opravu a údržbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.
V rámci podnikateľských aktivít sa realizovali práce pre okolité obce. Rekonštrukcie VO sa realizovali na Ul.
Štúra, Slovanská, Matušku, Hatalu, Krasku, Dobšinského, Bernolákova, 8.mája, Križovatka, Dolná,
Mládežnícka, Dolná ružová, Moyzesa. Za účelom zníženia elektrickej energie sa týmto aj úspory finančných
nákladov znížili. Táto činnosť bude pokračovať aj v r. 2006 podľa pridelených finančných prostriedkov.
Zberňa šatstva a bielizne: Činnosť bola zabezpečovaná jedným zamestnancom na čiastočný úväzok, pričom
prevádzková doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 8.00-16.00 hod. Táto stratová činnosť
nahradzuje chýbajúce podnikateľské aktivity a služby čisto len na zber a výdaj šatstva a bielizne, pričom vlastné
čistenie je vykonávané dodávateľsky. Pre skvalitnenie služieb v meste sa v priestoroch zberne uvažovalo aj
o zberni obuvi, opravách obuvi a kabeliek, výmenách zipsov, avšak z hygienického hľadiska a nákladov
podnikateľský subjekt od zámeru odstúpil.
Mestské WC: Stredisko pracuje v dvoch prevádzkach v meste (pod hríbom) a na Križovatke (Billa) pričom
činnosť je zabezpečovaná dvomi kmeňovými zamestnancami. Vzhľadom na technický stav sociálneho
zariadenia v CMZ (pod hríbom) je potrebné uvažovať o jeho rekonštrukcii. Počas letnej turistickej sezóny
v r.2005 stredisko zabezpečuje aj údržbu na Počúvadlianskom jazere, pričom vlastnú prevádzku realizuje
podnikateľský subjekt.
stredisko č. 3 - kompletná ekonomika podniku, personalistika, mzdy, register, archív, správa a ochrana majetku,
BOZP a PO. Od 1.5.2005 boli do dočasnej správy TS, m.p. zverené sociálne zariadenia (WC Billa) a v mesiaci
september 2005 (uznesením MsZ) bola do správy TS, m.p. zverená karanténna stanica túlavých zvierat.
Zariadenie WC Billa zostalo v správe naďalej. V r. 2005 správa karanténnej stanice zostala v štádiu
rozpracovanosti, riešil sa technický projekt a jej dovybudovanie.
V roku 2005 na úseku strediska č. 3 jeho chod zabezpečovali dve pracovníčky. Chod podniku zabezpečuje 5
riadiacich pracovníkov. Celkový počet zamestnancov k 31.12.2005 bol 39 zamestnancov (v trvalom pracovnom
pomere + zamestnanci pracujúci na dobu určitú). Pri nárazových prácach – pri jarnom čistení mesta ako i pri
zimnej údržbe MK, ručnom čistení schodov a ZÚ v časti Banky podnik zamestnal zamestnancov na dohodu
o vykonaní práce (300 hod.). Na jarnom čistení (zametanie) bol Mestom Banská Štiavnica poskytnutý finančný
príspevok vo výške 40.000,- Sk na mzdy pre väčší počet zamestnancov na dohodu (300 hod.).V podniku má
svoje pracovisko i koordinátor zabezpečujúci MOS. Na aktivačnej činnosti MOS v roku 2005 v priemere pre
TS pracovalo 64 pracovníkov, ktorí pracovali 16 hodín týždenne. Títo boli rozdelení do nasledovných druhov
činnosti: úprava verejných priestranstiev, pomocné práce pri prevádzke sociálnych zariadení, pomocné práce pri
separovanom zbere, zabezpečenie ochrany a stráženia budov (vrátnici TS,m.p.), pomocné administratívne práce.
Z dôvodu uvoľnenia priestorov pre Mestské lesy v Banskej Štiavnici sa TS presťahovali do I. nadzemného
podlažia, čo si vyžadovalo menšie stavebné úpravy. V mesiaci marec 2005 boli ukončené všetky nájomné
zmluvné vzťahy a boli uzatvorené nové nájomné zmluvy pre 4 podnájomníkov. Kontrolná činnosť: v mesiaci
december 2005 sa uskutočnila v podniku kontrola na vybavovanie sťažností, vykonaná hlavným kontrolórom
mesta. V priebehu roka boli vykonané dve kontroly RÚVZ v Žiari nad Hronom na podnet – sťažnosť občanov
mesta. Po vykonaní kontrol boli podnety - sťažnosť uznané ako neopodstatnené.V priebehu roka vykonal riaditeľ
podniku niekoľko kontrol, a to: verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie mesta, kontrola skládky a HDTS.
Ekonomické ukazovatele o činnosti podniku sú rozpracované v ročnej uzávierke podniku.

Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica
Bytová správa spol. s r. o. (ďalej len "spoločnosť ") bola založená podľa prijatého uznesenia MsZ č.
50/2000 zo dňa 31. 5. 2000. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 12. 12. 2000. Jediným
spoločníkom v spoločnosti je Mesto Banská Štiavnica. Konateľom spoločnosti je Ing. Marian Jakubovie.
Spoločnosť má 28 zamestnancov a 7 na dohodu počas vykurovacieho obdobia.
Hlavnými predmetmi činnosti sú: správa bytového fondu a nebytových priestorov v majetku mesta na
základe nájomnej zmluvy, výroba, rozvod a dodávka tepla z tepelného hospodárstva mesta Banská Štiavnica.
Ďalej spoločnosť vykonáva správu bytov, ktoré sú vo vlastníctve občanov. Na všetky predmety činnosti
zapísané do obchodného registra má spoločnosť živnostenské oprávnenia a licencie. Riadne valné zhromaždenie
spoločnosti sa konalo 24.5.2005, predmetom ktorého bolo prerokovanie hospodárskych výsledkov spoločnosti
za rok 2004. Dozorná rada zasadala 17.5.2005 a 21.12.2005 s programom kontrolnej činnosti podľa stanov
spoločnosti a prerokovanie materiálov do valných zhromaždení. Činnosť spoločnosti bola prednostne zameraná
na zabezpečenie dodávok tepla, na vykonávanie najnutnejšej údržby bytového fondu, odstraňovanie
havarijných stavov. Rozsah údržby bol limitovaný najmä z hľadiska udržania ekonomickej stability spoločnosti.
V oblasti udržania ekonomickej stability spoločnosť nemala v priebehu roka závažné problémy s plnením
svojich záväzkov voči dodávateľom energií, vody a služieb. Nepriaznivý vplyv na hospodársky výsledok
spoločnosti za rok 2005 mal celoročný nárast ceny plynu. V kategórii odberu V bola v januári cena 6,04 Sk/m3
a v decembri 8,82 Sk/m3. V kategórii odberu S bola v januári cena 7,08 Sk/m3 a v decembri 9,86 Sk/m3. Zvýšené
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náklady na výrobu tepla v štvrtom štvrťroku spoločnosť kryla z finančnej rezervy, ktorú mala vytvorenú na
zaplatenie nájomného za tepelné hospodárstvo a Sobov 7 Mestu Banská Štiavnica za rok 2005, čím ostala
v omeškaní s nájmom v sume 1.170.080,-Sk. Ďalší nepriaznivý faktor na udržanie ekonomickej stability
spoločnosti je pretrvávajúci pokles výroby tepla z dôvodu, že klesá odber teplej úžitkovej vody. V roku 2002
bolo vyrobené 82.534 GJ, v roku 2003 bolo vyrobené 79.217 GJ, roku 2004 bolo vyrobené 75.207 GJ a v roku
2005 bolo vyrobené len 73.289 GJ, čo má vplyv na výšku fixných nákladov. Za rok 2005 predpokladáme
hospodársky výsledok stratu cca 2,3 mil. Sk. V oblasti riešenia pohľadávok bola najzávažnejším problémom
platobná disciplína niektorých priamych odberateľov tepla, užívateľov bytov – neplatičov nájomného a služieb
poskytovaných s užívaním bytu. Najväčšie evidované pohľadávky voči ZŠ Kollára, MŠ Bratská, Domovu Márie
boli do konca roku uhradené. Osobitná pozornosť bola venovaná platobnej disciplíne užívateľov bytov, najmä na
zníženie počtu neplatičov nájomného a preddavkov za poskytované služby. Vymáhanie je málo účinné z dôvodu,
že mesto nemá žiadne bytové náhrady pre neplatičov. V tejto oblasti je závažná skupina neplatičov - sociálne
odkázaných občanov, prevažne obyvateľov mestskej pamiatkovej rezervácie, bytoviek na Šobove, nájomcov
nepredaných bytov Exnára 3. Stav nedoplatkov je nasledovný:
- nájomné byty v majetku mesta (mimo Šobova), kde je 15 dlžníkov s dlžobami od 40 tis. Sk do 225 tis.
Sk., 25
dlžníkov s dlžobami od 10 tis. Sk do 225 tis. Sk., celková dlžná čiastka je cca 2 mil Sk.
Predpísané platby v r. 2005 nájomníci bytov platia na 85%. Priemerne mesačne nezaplatia cca 26 tis.
Sk.
- nájomné byty v majetku mesta, lokalita Šobov), kde je 23 dlžníkov s dlžobami od 40 tis. do 98 tis. Sk,
29 dlžníkov od 10 tis. Sk do 40 tis. Sk., celková dlžná čiastka je cca 2 mil. Sk. Predpísané platby v r.
2005 nájomníci bytov platia na 64%. Priemerne mesačne nezaplatia cca 28 tis. Sk. Ani jeden nájomník
nie je bez dlžoby.
- byty vlastníkov vo výkone správy, kde je 8 vlastníkov s dlžobami od 40 tis. do 154 tis. Sk, 48
dlžníkov s dlžobami od 10 tis. Sk do 40 tis. Sk., celková dlžná čiastka je cca 1,4 mil. Sk. V mesiaci
september bola všetkým dlžníkom nad 10 tis. Sk, aj do FO poslaná preddražobná výzva, 25 dlžníkov
po výzve podpísalo uznanie a splátky dlhu a začali ho splácať, ostaní dlh vyrovnali. Na dobrovoľnú
dražbu bytu je predbežne vybratý 1 prípad.
Výmeny bytov sú ojedinelé. Osobitný príjemca sociálnych dávok Mesto Banská Štiavnica, k 31.1.2006, mesačne
poukazuje Bytovej správe s.r.o. 38 000,-Sk od 28 poberateľov. Bytové domy v lokalite Šobov sa postupne
devastujú. Nájomníci majú zriadené individuálne kúrenie na pevné palivo s vyvedením komínov cez okná
a steny. Väčšina bytov je odpojených od elektrickej energia z dôvodu neplatenia. Správa domov je náročná na
údržbu a na udržiavanie domu v riadnom stave vplyvom asociálneho správania sa niektorých jeho obyvateľov a
ich návštevníkov. Vyskytujú sa krádeže a lúpeže. Zo spoločných priestorov a bytov pokradli dvere a vybavenie
bytov. Na dvoch páchateľov podala bytová správa trestné oznámenie a boli odsúdení. V bytových domoch
Śobov 9 a 10 v januári 2005 úplne zamrzli rozvody vody a kanalizácia, ktoré po skončení zimy budú
v havarijnom stave. V oblasti údržby bytových domov, okrem bežných udržiavacích prác, neboli vykonané
žiadne väčšie opravy z dôvodu nedostatku voľných finančných prostriedkov. V oblasti opráv tepelného
hospodárstva boli vykonané všetky udržiavacie práce, bežné opravy, prehliadky, revízie, atesty a overenie
meračov tepla. V mesiaci máj 2005 bola vykonaná oprava komína kotolne Mierová 13, vyvložkovanie a oprava
fasády v hodnote 450 tis. Sk.

Mestské lesy Banská Štiavnica ,s.r. o.

Konateľom spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. je Ing.
Jaroslav Dudík. 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 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
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
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3. Lesy osobitného určenia nie sú na obhospodarovanej ploche zastúpené.
Organizačné členenie lesov obhospodarovaných spoločnosťou Mestské lesy je na päť lesníckych obvodov,
a to LO:
Roveň,
Banky,
Vyhne,
Rybníky a
Hodruša.
Spoločnosť má vytvorené i stredisko verejnej zelene, pod ktoré prešlo škôlkárske 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 pozemky
7,08 ha

Pestovateľská činnosť
Pestovateľské činnosti boli v roku 2005 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na
základe vypracovaných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu.
1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 32,58 ha, z toho umelé zalesňovanie bolo 21,62 ha a prirodzené
zalesnenie 10,96 ha.
2. Odstraňovanie haluziny – na ploche 16,84 ha.
3. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri bola vykonaná na
96,89 ha
burine bola vykonaná na 112,29 ha
4. Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch na ploche
63,99 ha
Ochrana lesa proti hmyzím škodcom bola vykonaná za
Celkové náklady na pestovateľskú činnosť predstavovali v roku 2005 výšku 1 270 tisíc Sk.
Ťažbová činnosť
Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2005 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol stanovený
vo výške 10 700 m3. Skutočne bolo vyťažených 10 919 m3 dreva. V roku 2005 bolo v rámci spracovania
náhodnej ťažby 2178 m3 dreva, čo je 20% z celkovej ťažby. Podiel náhodnej ťažby ovplyvnil plánovanú
sortimentnú skladbu dreva, čo sa prejavilo i na priemernom speňažení. Náklady na ťažbovú činnosť
predstavovali 4 130 tisíc Sk.
Zamestnanosť
V roku 2005 mali ML 12 stálych zamestnancov. Vedúci LO vykonávajú činnosť ako SZČO. V rámci
pestovateľských a ťažbových prác ML zamestnávali približne 70 osôb.

Regionálna nemocnica Banská Štiavnica n. o.

Riaditeľom Regionálnej nemocnice, n. o. Banská Štiavnica je Ing. Štefan
Šulek. Regionálna nemocnica, n.o. Banská Štiavnica bola Krajským úradom v Banskej Bystrici, odborom
všeobecnej vnútornej správy zaregistrovaná dňa 23.8.2005 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby v zmysle zákona NR SR č. 35/2002 Z.z. Bola založená na poskytovanie služieb zdravotnej
starostlivosti a s tým súvisiacich služieb v regióne Banská Štiavnica. Nezisková organizácia poskytuje zdravotnú
starostlivosť v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú pôvodne poskytovalo štátne zdravotnícke zariadenie, resp.
Mestská nemocnica Banská Štiavnica, n.o.
Regionálna nemocnica začala poskytovať služby zdravotnej starostlivosti od 1.10.2005 pre spádové územie
okresu Banská Štiavnica. Akčný rádius poskytovaných služieb je však širší než samotná hranica okresu, nakoľko
do nemocnice prichádzajú i mnohí občania z okolitých obcí susedných okresov a nezanedbateľný jej aj počet
študentov stredných a vysokých škôl sídliacich v Meste Banská Štiavnica s trvalým bydliskom mimo okresu.
Toto znamená nárast počtu o cca 4000 občanov.
V čase začatia činnosti Regionálnej nemocnice, n.o. na Ministerstve zdravotníctva SR prebiehalo výberové
konanie na pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby a v zmysle platnej legislatívy nebolo možné
udeliť povolenie na výkon rýchlej lekárskej pomoci nášmu zdravotníckemu zariadeniu. Do doby udelenie
nového povolenia na výkon tejto činnosti bolo nevyhnutné zachovanie služieb vtedajším poskytovateľom,
ktorým bola Mestská nemocnica Banská Štiavnica, n.o. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že
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v období od 1.10.2005 do 31.12.2005 bolo v rámci platnej právnej úpravy nutné zachovať paralelné fungovanie
obidvoch nemocníc (regionálnej a mestskej).
Regionálna nemocnica, n.o. okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich služieb
(dopravnej zdravotnej služby a služieb stravovania ) vykonáva aj podnikateľskú činnosť v oblasti prenájmu
nehnuteľností a nebytových priestorov, prania a žehlenia bielizne, stravovania, služieb penziónu pre príbuzných
našich pacientov, dopravy, fyzioterapeutických služieb.
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k začiatku činnosti RN, n.o. bol 161 a tento zostal nezmenený aj
k 31.12.2005.
Regionálna nemocnica, n.o. poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na nasledovných oddeleniach s počtom
lôžok :
Internom oddelení ....................................... 24 lôžok
Doliečovacom oddelení .............................. 12 lôžok
Odd. dlhodobo chorých .............................. 14 lôžok
Gynekologicko – pôrodníckom oddelení ... 15 lôžok
Chirurgickom oddelení ............................... 15 lôžok
Oddelení AIM ............................................. 5 lôžok
Novorodeneckom oddelení ......................... 3 lôžka
Spolu ........................................................... 88 lôžok
Okrem ústavnej zdravotnej starostlivosti regionálna nemocnica poskytuje aj ambulantné služby špecialistov
v odboroch detskej neurológie, ženského lekárstva, tuberkulózy a respiračných chorôb, algeziológie, interného,
chirurgie a kožných chorôb. Taktiež sa vykonávajú USG vyšetrenia ciev.
Na úseku spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytujeme služby v odboroch klinickej
biochémie, hematologicko – transfúznych služieb, fyziatricko – rehabilitačných a radiodiagnostických služieb.
Od vzniku RN, n.o., a teda v období od 1.10.2005 do 31.12.2005, sme pre zlepšenie služieb pacientom
a obyvateľom zakúpili na oddelenie AIM ventilačný ( dýchací prístroj ) vrátane kompresora za 400 tis. Sk a na
gynekologicko – pôrodnícke oddelenie tzv. kardiotokograf na monitorovanie dvojičiek za 220 tis. Sk.
Regionálna nemocnica, n. o. v spolupráci s mestským úradom vypracovala projekt na komplexnú obnovu
budovy nemocnice ( stavba sedlovej strechy, výmena okien, rekonštrukcia kotolne, rekonštrukcia spoločných
komunikačných priestorov, oplotenie areálu nemocnice a parkové úpravy ) a uchádza sa o finančné prostriedky
zo štrukturálnych fondov EÚ.

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 sa od 31.12.2004 stala Silvia Ondrišová. Za Mesto Banská
Štiavnica je od 31.12.2004 členom predstavenstva Ing. Ivan Gregáň a členom dozornej rady Ing. Ondrej
Michna. Základné imanie spoločnosti je 8.668.000,- Sk, počet akcií 8.668 v menovitej hodnote 1000,- Sk.
Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom 2947 akcií, čo predstavuje 28,40 % podiel v spoločnosti.

Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina
Dňom 16.12.1992 bola do obchodného registra zapísaná Prvá komunálna banka a.s. so sídlom Hodžova
11, Žilina. Neskôr sa akcionárom Dexia banky Slovensko a.s. stala nadnárodná finančná skupina Dexia. Jej
vstup do štruktúry banky sa uskutočnil prostredníctvom dcérskej spoločnosti Dexia Kommunalkredit Holding so
sídlom vo Viedni, ktorú tvorí európska banková skupina Dexia (51 %) a Komunalkredit Austria (49 %) a dňom
1.10.2003 bola do obchodného registra zapísaná Dexia banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina.
Podpredsedom predstavenstva je od 20.5.2004 p. Marc Lauwers, Belgicko. Základné imanie spoločnosti je 1
202 400 000 Sk. Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v menovitej hodnote 12.000,- Sk.
Akcionármi spoločnosti sú: Dexia Kommunalkredit Holding: 79,0 %, slovenské mestá a obce: 19,1%, súkromné
osoby: 1,7%, právnické osoby: 0,2%. K 31. 12.2005 mala Dexia banka Slovensko, a.s. 51 pracovísk a 706
zamestnancov. K 31.12.2006 banka dosiahla zisk 233 911 tisíc Sk.
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5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s.r.o., Žiar nad
Hronom
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 29.12.1997. V roku 2005 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. V roku 2005 sa všetci členovia spoločnosti rozhodli o odpredaji svojho
obchodného podielu. Mesto ponúklo svoj podiel na odpredaj prednostne ostatným členom, z ktorých však ani
jeden o kúpu neprejavil záujem.

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.

Mesto
Banská Štiavnica v Regionálnom združení zastupujú Ing. Ivan Gregáň a Ing.
Jaromír Piliar, ktorí sú členmi Rady združenia Región Sitno. 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. V auguste 2005 MsZ prerokovalo materiál
Zvýšenie kapacity regionálneho rozvojového partnerstva a vypracovanie stratégie a priorít rozvoja regiónu
Banská Štiavnica a jej okolia vypracovaného firmou VVMZ s.r. o. Bratislava a uložilo prednostke MsÚ
písomne oznámiť predsedovi Združenia región Sitno, že uvedený materiál nespĺňa náležitosti PHSR v zmysle §u 10 Zákona č. 503/2001 Z. z. a požiadať ho o dopracovanie predloženého materiálu v súlade so Zákonom č.
503/2001 Z. z., t. j. o vypracovanie PHSR so všetkými náležitosťami a výstupmi vrátane finančného,
administratívneho a vecného zabezpečenia. Požadovaný dopracovaný materiál do dnešného dňa mestu
predložený nebol.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica
Vznikla 1.9. 2002 transformáciou Stredoslovenských vodární a kanalizácií, š.p. Banská Bystrica na
akciovú spoločnosť. Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. riadi Predstavenstvo spoločnosti a kontroluje
dozorná rada. Hlavnou činnosťou podniku je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd. Nadväzuje na takmer 600-ročnú vodohospodársku tradíciu na území, v ktorom sa vykonávajú
vodohospodárske činnosti. Jej svedectvom sú stredoveké vodovody pre mestá Kremnicu, Banskú Štiavnicu a
Banskú Bystricu, ktoré boli budované v 15. a 16. storočí. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s,. v
súčasnosti zásobujú pitnou vodou obyvateľstvo i ostatných odberateľov Banskobystrického kraja (12
kompletných okresov a 9 obcí okresu Revúca), ako aj okres Prievidza v Trenčianskom kraji.
Na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou využíva StVS 730 zdrojov podzemnej vody a 5 odberov z
vodárenských nádrží - Hriňová, Klenovec, Málinec, Rozgrund a Turček. .Kostru vodovodov tvorí
Stredoslovenská vodárenská sústava, ktorou sa realizuje dodávka vody cez oblastné, skupinové a miestne
vodovody. Táto sústava predstavuje kvalitatívne vyšší stupeň využívania vodných zdrojov a riadenia distribúcie
pitnej vody. Umožňuje uskutočniť prevod vody do vodárensky pasívnych oblastí a vytvára možnosti
ekonomicky optimálneho využívania zdrojov vody a riadenia prevádzky pomocou vodárenských dispečingov s
využitím výpočtovej techniky Základné imanie spoločnosti predstavuje 4 337 421 000 Sk rozdelených do 4 337
421 akcií v menovitej hodnote 1000 Sk. Obce a mestá vlastni
a 99,94 % akcií a 0,06 % je majetkom Fondu národného majetku SR.Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom 61
158.
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ČASŤ III.
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Demografia obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2004 bol
z toho: mužov
žien
Mesiac/text
Zomrelí
Narodení
Odsťahovaní
Prisťahovaní
Spolu:

I.
12
6
21
20
10564

II.
11
9
17
7
10552

III.
9
12
10
12
10557

10 571
5 363
5 208.
IV.
13
6
10
3
10543

V.
10
12
13
12
10544

VI.
7
7
8
9
10545

VII.
7
10
18
4
10534

VIII.
16
13
18
6
10519

IX.
13
10
15
15
10516

X.
11
11
26
24
10514

Prehľad podľa pohlavia:
Text
Zomrelí
Narodení
Odsťahovaní
Prisťahovaní
Rozdiel

Muži
49
55
102
60
-36

Ženy
85
54
105
69
-67

Spolu
134
109
207
129
-103

Počet obyvateľov k 31.12.2005 bol
z toho: mužov
žien

10 468
5 327
5 141

Politické strany, hnutia, občianske združenia
V roku 2005 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia:
Okresné centrum KDH
Kresťansko-demokratický klub
Okresná organizácia SNS
Mestská organizácia SNS
Okresná organizácia KSS
Mestská organizácia KSS
Okresná organizácia ĽS-HZDS
Mestská organizácia ĽS-HZDS
Okresná organizácia SDKÚ
Okresná organizácia SMER-SD
Okresná organizácia DS
Mestská organizácia DS
Okresná organizácia ANO
Okresná organizácia SRK
Mestská organizácia SRK

predseda Ing. Juraj Čabák
predseda Mgr. Monika Tisovčíková
predseda Ing. Jozef Karabelly
predseda MUDr. Martin Mačaj
predseda Ing. Pavol Mojžita
predseda Ján Petro
predseda RNDr. Nadežda Kvaková
predseda Marta Borošková
predseda Ing. Ondrej Michna
predseda Ing. Marián Zimmarmann
predseda Norbert Kaník
predseda Mgr. Vladimír Nemčok
predseda Ing. Anton Vančo
predseda Ján Ličko
predseda Miroslav Bartoš
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XI.
13
8
25
13
10497

XII.
12
5
26
4
10468

Štátna správa
Obvodný úrad Životného prostredia v Banskej Štiavnici
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici je v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť
1.1.2004, orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia
v Banskej Štiavnici v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úsekoch
posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy,
štátnej správy rybárstva, štátnej ochrany prírody a krajiny, na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
a tiež ako príslušný povodňový orgán v okrese Banská Štiavnica, kde má svoje sídlo a v okresoch Žarnovica
a Žiar nad Hronom.Tam má svoje stále pracoviská, a to podľa nasledovných osobitných predpisov:
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( s účinnosťou od 1.2.2006).
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a súvisiacich zákonov, a to: zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov ( vodný zákon) a súvisiacich zákonov, a to: zákon č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov, zák. č. 538/2005 Z. z., o prírodných liečivých
vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré dopĺňa
Nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových
vôd a osobitných vôd, Vyhl. MŽP SR č. 457/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej
stavby, vyhl. MŽP SR č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výkone odborného technicko – bezpečnostného dohľadu nad vodnými
stavbami a o výkone technicko – bezpečnostného dozoru, vyhl. 100/2005 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd, vyhl. č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných
kanalizácií, vyhl. č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
výkone vodnej stráže, vyhl. Č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných
vodovodov a verejných kanalizácií, vyhl. č. 315/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a
vykonávanie rozborov odpadových vôd, vyhl. č. 384/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a
aktualizácii, vyhl. č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej
povodňovej služby, vyhl. č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní
a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných
opatreniach, vyhl. č. 387/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác,
povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov
na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami, vyhl. č.
392/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností
vo vyhlásených zraniteľných oblastiach, vyhl. č. 433/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných
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tokov, vyhl. č. 605/2005 Z. z., o podrobnostiach poskytovania údajov z
majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vyhl. č. 617/2004 Z. z., ktorým
sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, vyhl. č. 636/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejných vodovodoch, Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.
z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a
podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č.
587/2004 Z. z. a podľa súvisiacich zákonov, a to: zákon č. 237/2002 Z.
z. o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov.
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona 246/2003 Z. z., zák. č. 246/2003 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, vyhl. č. 238/2002 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
a súvisiace zákony: zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme.
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Obvodný úrad životného prostredia plní ďalej tieto úlohy:
vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých
v správnom konaní v prvom stupni koná obec,
- poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
- poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
- upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie,
- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 525/2003 Z.z.
(v znení neskorších právnych prepisov)
Úsek prevencie závažných priemyselných havárií:
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici obdržal 18 oznámení v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zaradení podnikov do
jednotlivých kategórii. Z oznámení vyplýva, že v okrese Banská Štiavnica sa nenachádza ani jeden podnik
zaradený do kategórie A alebo kategórie B.
Úsek štátnej vodnej správy:
Na úseku štátnej vodnej správy bolo v roku 2005 prijatých 158 podaní. Bolo vydaných 50 rozhodnutí a 108
vyjadrení. Bolo vykonaných viacero kontrol, vrátane štátneho dozoru. Zaznamenaných a riešených bolo
niekoľko upozornení na porušovanie zákona o vodách.
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné vodné zdroje pre hromadné zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou, vrátane súvisiacich objektov (vodojemov, čerpacích staníc a pod.), u ktorých je
potrebné podľa druhu, miesta a rozsahu zabezpečiť ich ochranu a podľa potreby monitorovanie kvality vôd:
1. Banská Štiavnica – vodojem Červená studňa 2 x 650 m³ a vodojem 1 x 650 m³ - prepojenie na Pohronský
skupinový vodovod
2. Banská Štiavnica – vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo
3. Banská Štiavnica – VN Rozgrund – toho času je VS po rekonštrukcii, začína napúšťanie
4. Úpravňa vody Rozgrund – toho času mimo prevádzky /opäť uvedená do prevádzky po napustení nádrže/
5. Banská Štiavnica, Svätý Anton – DVZ Antol,
6. Svätý Anton – obecný vodovod
7. Banský Studenec – ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, vodovod
8. Prenčov – vodovod pre obec Prenčov, miestne pramene
9. Obec Vysoká – vodovod, vodojem
10. Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné významné vypúšťania odpadových vôd, resp. firmy
zaobchádzajúce so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami/recipient:
-
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1. AKUTRADE s.r.o., Banská Štiavnica – septik, neutralizačná stanica – výroba galvanických článkov,
metalurgia neželezných kovov/tok Štiavnica
2. StVS a. s, Banská Bystrica – ČOV Banská Štiavnica – skúšobná prevádzka/tok Štiavnica
3. Rudné bane š.p., Banská Bystrica – odkalisko sedem, žien/tok Beliansky potok
4. StVS a.s, Banská Bystrica – ČOV Banská Belá/tok Jasenica , výusť č. 1/tok Beliansky potok
5. DINAS Banská Belá a.s. – sklad min. olejov, zásobná nádrž a nádrž na sulfátový výluh a vápno, sklad
nebezpečného odpadu a odpadových olejov
6. Školské lesy, Banská Štiavnica – sklad motorových, prevodových, hydraulických olejov a sklad odpadových
olejov, nádrž na stáčanie a výdaj motorovej nafty
Správca verejných vodovodov v okrese Banská Štiavnica – StVS a. s. Banská Bystrica, OZ 07 Žiar nad
Hronom, rovnako ako aj prevádzkovatelia vodných stavieb prevádzkujú vodné stavby v svojej správe v zmysle
prevádzkového a manipulačného poriadku vodných stavieb. Povinnosť vypracovať manipulačný poriadok
vodnej stavby je zakotvená v ustanoveniach § 57 vodného zákona.
Firmy, ktoré zaobchádzajú so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, sú povinné v zmysle §
39 ods. 3 vodného zákona mať vypracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného
úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Havarijný
plán schvaľuje v zmysle § 62 ods. ods. 6 písm. a) vodného zákona SIŽP.
Úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve:
V rámci okresu Banská Štiavnica boli podľa „Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ za rok 2004
vyprodukované nasledovné množstvá odpadov:
OSTATNÉ ODPADY:
Množstvo odpadov pôvodca:

8 896,692 t

Množstvo odpadov držiteľ:

247,875 t

Množstvo odpadov zber

11 604,600 t

Množstvo odpadov zhodnotenie:

106,300 t

Celkové množstvo odpadov:

20 855,467 t

NEBEZPEČNÉ ODPADY:
Množstvo odpadov pôvodca:

337,542 t

Množstvo odpadov držiteľ:

9 168,778 t

Množstvo odpadov zber

94,942 t

Celkové množstvo odpadov:

9 601,262 t

Poznámka:
Vzhľadom na to, že v zmysle zákona o odpadoch hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2005 sa
podávajú do konca januára 2006, množstvá vyprodukovaných odpadov v roku 2005 budú známe až po
spracovaní údajov v informačnom systéme RISO, a to cca o dva mesiace.
V okrese Banská Štiavnica pôsobia firmy oprávnené na zhodnocovanie odpadov, a to: AKUTRADE,
s.r.o. Banská Štiavnica (odpady obsahujúce iné nebezpečné látky - nebezpečné odpady), FABA, s.r.o. Banská
Štiavnica (piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy - ostatné
odpady), ROTOBALANCE, s.r.o. Banská Štiavnica (olovo a neželezné kovy - ostatné odpady).
V okrese Banská Štiavnica sa nachádza aj skládka odpadov, ktoré nie sú nebezpečné.
Prevádzkovateľom tejto skládky odpadov sú Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica.
Konkrétne podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi má každý pôvodca odpadov, alebo
prevádzkovateľ zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov určené v podmienkach rozhodnutia,
ktoré hovoria o tom, že každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom o odpadoch. Ide hlavne o kvapalné odpady, ktoré môžu byť výbušné alebo vysoko horľavé, infekčné
odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení. Odpady takéhoto typu musia spĺňať rovnaké technické
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a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov
s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú nebezpečné odpady. V prípade akejkoľvek havárie je
organizácia povinná postupovať v zmysle „Opatrení pre prípad havárie“, ktoré tvoria jeden z podkladov pri
vydávaní súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, čím by mala byť dostatočne zabezpečená ochrana
životného prostredia.
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia:
Do pôsobnosti Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici patria nasledovné stredné zdroje
znečisťovania ovzdušia a 1 veľký zdroj znečisťovania ovzdušia nachádzajúce sa v okrese Banská Štiavnica.:
Podľa najaktuálnejšej evidencie v NEIS:
Počet prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia:
Počet veľkých zdrojov:
Počet prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia:
Počet stredných zdrojov:

1
1
35
50

Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií znečisťujúcich látok sú
ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ stredného ZZO: Kotolňa na
spaľovanie tuhých palív – hnedé uhlie mostecký orech II. (TZL, SO2, NOx, CO, ∑C), Dinas Banská Belá, a.s.,
prevádzkovateľ 1 stredného (PK) a 1 veľkého ZZO – Výroba keramických výrobkov (TZL, SO2, NOx , CO,
∑C), FABA, s.r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ stredného ZO – Výroba drevných brikiet (TZL, NOx, CO,
∑C), S.I.S.-TEPLO, spol. s r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ stredného ZZO – Kotolňa na drevné palivo
(TZL, NOx, CO, ∑C), FOUR TRADE, s.r.o., Žiar nad Hronom, prevádzkovateľ stredných ZZO – predovšetkým
zlievareň neželezných kovov (TZL, SO2, NOx, CO, ∑C, HCL, F, HF) a POĽNONÁKUP HONT, a.s.,
Hontianske Nemce, prevádzkovateľ stredných ZZO – chovy ošípaných (NH3).
Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. h) zákona
č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov povinní zastaviť bezodkladne alebo obmedziť
prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri
vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný
obvodný úrad ŽP, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdrojov znečisťovania ovzdušia;
súčasne sú povinní vhodným spôsobom informovať verejnosť.
Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny:
Celé územie okresu Banská Štiavnica sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, kde platí
druhý stupeň ochrany. Na území okresu Banská Štiavnica sa ďalej nachádzajú nasledovné chránené územia:
5 Chránených areálov:
- Arborétum Kysihýbel
- Jurajova štôlňa
- Banskoštiavnická botanická
záhrada
- Michalštôlnianske rašelinisko
- Banskoštiavnická kalvária
4 Prírodné rezervácie:
- Jabloňovský Roháč
- Gajdošovo
Holík
Kamenný jarok
Národná prírodná rezervácia: - Sitno
Prírodná pamiatka:
- Žakýlske pleso
Na území okresu Banská Štiavnica sa nachádza celkom 5 chránených stromov v 2 lokalitách. Sú to:
Por. č.
1.

Druh dreviny
Smrekovec opadavý malolistá
(Larix decidua)
Sekvojovec mamutí
(Sequoiadendron giganteum )
Gaštan jedlý
(Castanea sativa)
Lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos)

Katastrálne územie
Banská Štiavnica

4.

Názov
Smrekovce opadavé na Hornej
Rovni
Sekvojovec za Botanickou
záhradou
Gaštan v Štiavnických
Baniach
Lipa na Hornej Rovni

5.

Lipy pri bývalej strelnici

Lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos)

Banská Štiavnica

2.
3.
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Banská Štiavnica
Štiavnické Bane
Štiavnické Bane

Stupeň a spôsob ich ochrany vyplýva zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
Úsek štátnej správy ochrany pred povodňami:
Ľudská činnosť a rušivé zásahy do rovnováhy prírody okrem iného značne zmenili situáciu v povodiach riek,
a tým do značnej miery ovplyvnili riziko povodní, ktoré sú spôsobené extrémnym počasím. Dôsledky povodní,
najmä pokiaľ ide o ľudské zdravie a hospodárske straty, sa stále zvyšujú.. Spoločnosť sa stala voči týmto
prirodzeným katastrofám zraniteľnejšou, a tak je nutné podniknúť všetky kroky na vytvorenie stabilných
právnych, administratívnych a hospodárskych štruktúr, ktoré umožnia, aby v ich rámci verejný, súkromný, ale
i tretí sektor prispeli k prevencii proti povodniam, zníženiu nepriaznivých dôsledkov povodní, k ochrane
ľudského zdravia a bezpečnosti, ako aj k ochrane majetku. Požiadavkám na ochranu proti povodniam a zníženiu
nebezpečenstva povodní je potrebné prispôsobiť aj urbanistické plánovanie, ako aj mestský a vidiecky rozvoj,
ale i stavebníctvo.
Organizáciu ochrany pred povodňami, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami, práva
a povinnosti PO a FO pri činnostiach súvisiacich s poskytovaním pomoci pri ochrane pred povodňami a pri
koordinácii týchto činností u nás upravuje zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami. Tento zákon
zároveň ustanovuje sankcie za porušenie povinností daných týmto zákonom.
Ochranu pred povodňami zákon vymedzuje ako súbor technických opatrení a organizačných opatrení
orgánov štátnej správy a obcí, povodňových komisii, správcov vodohospodársky významných vodných tokov,
a správcov drobných vodných tokov, vlastníkov a správcov vodných stavieb, iných PO a FO na predchádzanie
vzniku povodne a na zmiernenie jej následkov.
Opatrenia na ochranu pred povodňami sú dané v §4 zákona a patria sem:
a) povodňové plány
b) povodňové prehliadky
c) predpovedná povodňová služba a varovná povodňová služba
d) hliadková služba
e) povodňové zabezpečovacie práce
f) povodňové záchranné práce
Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne,
počas povodne a po povodni.
Zákon podrobne popisuje jednotlivé opatrenia na ochranu pred povodňami.
Ochranu pred povodňami zabezpečujú (podľa § 3 ods. 2 zák.) subjekty na území celého povodia.
Povodie je vymedzené v § 4 ods. 13 vodného zákona 364/2004 Z. z. – vodný zákon. ( Povodím je územie,
z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov alebo jazier do mora v jednom ústí, estuári
alebo delte. Čiastkovým povodím je územie, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov
alebo jazier do určitého profilu vodného toku).
Rozhodujúcim opatrením na ochranu pred povodňami sú povodňové plány, do ktorých sa zahŕňa
príprava ochrany pred povodňami. Povodňové plány vyhotovujú orgány štátnej správy ochrany pred
povodňami na všetkých stupňoch.
Povodňový plán je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorý obsahuje
úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami, správcov vodných tokov, vlastníkov
a správcov vodných stavieb a iných PO a FO pri ochrane pred povodňami. Povodňový plán sa skladá
z povodňového plánu zabezpečovacích prác a z povodňového plánu záchranných prác.
Schválené povodňové plány sa každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú, tak aby sa zmeny
a doplnky mohli schváliť do konca príslušného kalendárneho roka.
V § 15 povodňového zákona sú vymedzené orgány štátnej správy ochrany pred povodňami,
ktorými sú: MŽP SR, KÚ ŽP, OÚ ŽP a obce, ktoré sú povinné zriadiť na výkon povodňovej ochrany svoje
povodňové komisie. V ďalších ustanoveniach povodňového zákona sú potom vymedzené práva a povinnosti
jednotlivých povodňových orgánov a povodňových komisii ako i povinností ostatných orgánov vrátane
povinností PO a FO pri ochrane pred povodňami. Povinnosti obce ako povodňového orgánu sú vymedzené v §
19 povodňového zákona a povinnosti povodňovej komisie obce sú vymedzené v § 23 povodňového zákona.
V § 40 povodňový zákon hovorí o Nákladoch na ochranu pred povodňami a v § 42 a § 43 hovorí
o zodpovednosti za porušenie povinností daných týmto zákonom.
Dňom 1. októbra 2005 nadobudla účinnosť VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 384/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov,
o ich schvaľovaní a aktualizácii (ďalej len vyhláška). Podľa § 5 tejto vyhlášky povodňové plány
zabezpečovacích prác a povodňové plány záchranných prác vypracované podľa doterajších všeobecne záväzných
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právnych predpisov sa museli uviesť do súladu s touto vyhláškou do 31. decembra 2005. Podrobný obsah
povodňových plánov je daný prílohami č. 1 až 3 k tejto vyhláške. Vyhláška stanovuje povinnosť povodňové
plány každoročne v stanovených termínoch aktualizovať.
Dňom 1. októbra 2005 nadobúdajú účinnosť i ďalšie vyhlášky MŽP SR týkajúce sa povodňovej
ochrany, ktoré boli zverejnené v zbierke zákonov v čiastke číslo 163, a to:
- Vyhláška č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
a hlásnej a varovnej služby,
- Vyhláška č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych
správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach,
- Vyhláška č. 387/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových
zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť
orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami.
V roku 2005 bolo na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Štiavnici zaevidovaných 2130
záznamov, 443 spisov. Vydaných bolo 189 rozhodnutí. V priebehu celého roka pracovníci vykonávali kontroly
v zmysle príslušných právnych predpisov. V jarných mesiacoch prebehla akcia “Metla“, pri ktorej pracovníci
úradu zisťovali výskyt nelegálnych skládok v katastroch jednotlivých obcí. Zistené skládky boli riešené
s jednotlivými starostami aj s termínmi ich odstránenia.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici evidoval k 31.12.2005 v okrese Banská
Štiavnica v absolútnom počte

1 516 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ), čo je v porovnaní so

skutočnosťou k 31.12.2004 viac o 37 UoZ (mierny nárast o 2,5 %). Vývoj v okrese ovplyvňovali najmä
realizované hromadné prepúšťania zamestnancov v 1. polroku 2005.
Za okres Banská Štiavnica evidovaná miera nezamestnanosti (z disponibilného počtu UoZ) v stave
k 31.12.2005 dosiahla 18,18 %, čo je v porovnaní so skutočnosťou. k 31.12.2004 (l7,33 %) nárast o 0,85 %.
Dosiahnutou evidovanou mierou nezamestnanosti sa okres zaraďuje na 8. miesto z 13 okresov
Banskobystrického kraja (nižšiu mieru nezamestnanosti dosiahli len okresy Detva, Žiar nad Hronom,
Brezno, Zvolen a Banská Bystrica). V rámci SR obsadzuje okres ku koncu roka 2005 17. miesto zo 79.
okresov SR.
S trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2005 je evidovaných v absolútnom počte
celkom 846 uchádzačov o zamestnanie. V medziročnom porovnaní k stavu ku koncu roka 2004 zaznamenalo
mesto mierny nárast o 19 UoZ (zvýšenie o 2,3 %). Tento nárast nezamestnanosti je len mierne nižší ako
zaznamenaný nárast za okres Banská Štiavnica.
Vývoj základných ukazovateľov nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica v porovnaní s vývojom v
okrese je nasledovný :
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Grafické znázornenie základnej štruktúry absolút. počtu UoZ za mesto B. Štiavnica je
nasledovné :

Z uvedeného absolútneho počtu 846 UoZ je 408 mužov ( 48,2 %) a 438 žien ( 51,8 %). V
medziročnom porovnaní došlo k zníženiu počtu nezamestnaných mužov ( - 12 ) a zvýšeniu počtu
nezamestnaných žien ( + 31). Mesto Banská Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu,
zaznamenáva k 31.12.2004 celkom 55,9 %-tný podiel na počte UoZ evidovaných v okrese.
Mesto Banská Štiavnica s mierou nezamestnanosti z absol. počtu UoZ 17,85 % v porovnaní
s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR dosahuje po meste Kremnica (10,89 %) a Novej Bani
(17,08 %) tretiu najnižšiu mieru nezamestnanosti (mesto Žiar nad Hronom 17,87 % a mesto Žarnovica 22,00
%).
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Ku koncu roka eviduje ÚPSVaR z obyvateľov mesta Banská Štiavnica 109 UoZ uvoľnených
z organizačných dôvodov od rôznych zamestnávateľov. V medziročnom porovnaní tento počet
zaznamenal tiež nárast o 35 osôb (zvýšenie o 47,3 %). Počet UoZ občanov ZP poklesol za rok 2005 o 23
osôb (zníženie o 23,2 %).
Najväčšiu skupinu evidovaných UoZ podľa dĺžky evidencie v okresnom meste Banská Štiavnica
tvoria evidovaní do 1 roka 521 UoZ (60,4 %-tný podiel), od 1 do 2 rokov 127 UoZ (15,0 %-tný podiel)
a nad 2 roky je v evidencii

203 UoZ

(24,6 %-tný podiel). Podrobnejšie členenie UoZ podľa veku,

vzdelania, dĺžky evidencie a klasifikácie zamestnaní je uvedené v tabuľke, ktorá tvorí prílohu tejto
informácie.
V roku 2005 boli za okres Banská Štiavnica realizované alebo sa začali realizovať aktivity
národných projektov (NP) a nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) pre 1 088 UoZ vo finančnom
objeme 19 mil. 537 tis. Sk.
Z aktivizovaných 1 088 UoZ cez NP a APTP (štatisticky sledovaných UoZ podľa pohlavia a kategórie
znevýhodnení UoZ) bolo aktivizovaných 570 žien (52,4 %) a 518 mužov (47,6 %). Z celkového počtu 1 088
UoZ bolo

636 znevýhodnených UoZ (58,5 %). Zo skupiny znevýhodnených UoZ najväčšiu početnosť

zaznamenali dlhodobo nezamestnaní

394 UoZ (61,9 %), vo veku nad 50 rokov

138 UoZ (21,7 %)

a absolventi škôl 116 UoZ (18,2 %)
Najvyšší počet UoZ bol zaznamenaný pri realizácii NP 5 – Aktivačná činnosť UoZ, ktorej sa
v okrese zúčastnilo 584 UoZ, z toho 469 UoZ poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Na realizáciu aktivačnej
činnosti UoZ boli použité finančné prostriedky v objeme 2 mil. 981 tis. Sk.
Vzdelávania a prípravy na trh práce sa v okrese za rok 2005 zúčastnilo celkom 243 UoZ pri
finančných nákladoch 1 944 tis. Sk. Priemerné náklady na jedného UoZ predstavovali 7 999,- Sk.
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) podľa §-u 49 v rámci NP 1 bol poskytnutý 115
UoZ pri finančných nákladoch 7 mil. 601 tis. Sk. Priemerný príspevok bol vo výške 66 100,- Sk.
Príspevok zamestnávateľom na zamestnávanie znevýhodnených UoZ (§ 50) bol poskytnutý na
zamestnanie 14 UoZ v celkovom finančnom objeme 947 tis. Sk.
Na absolventskej praxi bolo aktivizovaných 120 UoZ - absolventov škôl v rámci NP 9 (o 129 viac
ako v roku 2004). Na realizáciu absolventskej praxe boli vynaložené finančné prostriedky v objeme 1 mil.
633 tis. Sk. Priemerne na 1 UoZ na absolventskej praxi boli vynaložené náklady v objeme 13 604,- Sk.

Ostatné nástroje APTP (§ 53, § 56, § 57 a 59) boli v uplynulom roku uplatňované v menšej
miere. Ich uplatnenie bolo podmienené záujmom evidovaných UoZ, zamestnávateľov a
podmienkami ich poskytnutia.
Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Banskej Štiavnici evidovali k 31.12.2005 v okrese
Banská Štiavnica celkom 766 poberateľov dávok v hmotnej núdzi a ďalších 772 spoločne posudzovaných
poberateľov. Príspevky k dávkam v hmotnej núdzi boli v decembri poskytnuté 2 141 poberateľom,
z toho najviac 1 342 poberateľom na zdravotnú starostlivosť, 384 poberateľom aktivačný príspevok
a 339 poberateľom príspevok na bývanie.
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V okrese B. Štiavnica bolo k 31.12.2005 evidovaných 2 855 poberateľov štátnych sociálnych
dávok, z toho je najviac

2 378 poberateľov prídavku na dieťa a 429 poberateľov rodičovského

príspevku. V mesiaci decembri bolo poskytnutých 329 peňažných príspevkov na kompenzáciu občanom so
ZP, z toho najviac 146 príspevkov na diétne stravovanie,136 príspevkov na hygienu a ošatenie a 47
príspevkov na prevádzku osobného motorového vozidla.
Za okres Banská Štiavnica boli v roku 2005 v oblasti sociálnej pomoci vynaložené finančné
prostriedky v objeme 87 mil. 538 tis. Sk, z toho na pomoc v hmotnej núdzi 29 mil. 179 tis. Sk, na podporu
rodiny 48 mil. 812 tis. Sk, na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťakého zdravotného postihnutia 8 mil. 240
tis. Sk a na náklady náhradnej starostlivosti o deti 1 mil. 5 tis. Sk.
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STRUČNÝ PREHĽAD
o vývoji nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica v stave k 31. 12. 2005.

Ukazovateľ
a

Skutočnosť
k
31.12.2003

Skutočnosť
k
31.12.2004

Skutočnosť
k
31.12.2005

1

2

3

ABSOLÚTNY POČET UoZ
V OKRESE BANSKÁ ŠTIAVNICA :

Porovnanie skutočnosti
k 31.12.2005 a 31.12.2004
Rozdiel stĺ.
3 - 2 (+ -)

Podiel stĺ.
3 : 2 (%)

4

5

1 628

1 479

1 516

+ 37

102,5

907

827

846

+ 19

102,3

1 547

1 323

1 350

+ 27

102,0

865

725

751

+ 26

103,6

MIERA NEZAMESTN. Z ABSLÚTNEHO POČTU
UoZ V OKRESE BANSKÁ ŠTIAVNICA :

21,03

19,37

20,41

+ 1,04

105,4

z toho : v meste BANSKÁ ŠTIAVNICA

18,41

17,00

17,85

+ 0,85

105,0

EVIDOVANÁ MIERA NEZAM. Z DISPONIB.
POČTU UoZ V OKRESE BANSKÁ ŠTIAVNICA :

19,98

17,33

18,18

+ 0,85

104,9

z toho : v meste BANSKÁ ŠTIAVNICA

17,56

14,90

15,84

+ 0,94

106,3

z toho : v meste BANSKÁ ŠTIAVNICA
DISPONIBILNÝ POČET UoZ
V OKRESE BANSKÁ ŠTIAVNICA :
z toho : v meste BANSKÁ ŠTIAVNICA

ŠTRUKTÚRA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE (UoZ)
V MESTE BANSKÁ ŠTIAVNICA
Porovnanie k 31.12. 2004

Ukazovateľ

Skut. za mesto
B.Štiavnica
k
31.12.2003

Skut. za mesto
B.Štiavnica
k
31.12.2004

Skut. za mesto
B.Štiavnica
k
31.12.2005

Rozdiel stĺ.
3 - 2 (+ -)

Podiel stĺ.
3 : 2 (%)

a

1

2

3

4

5

492
54,24

420
50,79

408
48,23

POHLAVIE : MUŽI
- podiel mužov (%)

ŽENY

- 12

97,1

- 2,56

95,0

415

407

438

+ 31

107,6

45,76

49,21

51,77

+ 2,56

105,2

119

99

76

- 23

76,8

93

74

109

+ 35

147,3

v tom : - robotníci (tr. 6-9 KZAM)

419

334

283

- 51

84,7

- POP (tr. 5 KZAM)

94

70

81

+ 11

115,7

91
303

80
343

79
403

-1
+ 60

98,8
117,5

15 - 24 rokov

183

170

160

- 10

94,1

25 - 34 rokov
35 - 49 rokov
nad 50 rokov

228

205

218

+ 13

106,3

334
162

304
148

300
168

-4
+ 20

98,7
113,5

- podiel žien (%)

Počet UoZ občanov ZPS
Uvoľnení z organizačných dôvodov
PROFESNÁ ŠTRUKTÚRA UoZ :

- ostatní (tr. 1 - 4 KZAM) "THP"
- osoby bez prac. zaradenia

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA UoZ :

DOBA EVIDENCIE UoZ :
- DO 1 ROKA
- podiel na celkovom počte UoZ (%)

- OD 1 - 2 ROKOV
- podiel na celkovom počte UoZ (%)

- NAD 2 ROKY
- podiel na celkovom počte UoZ (%)

577

482

511

+ 29

106,0

63,62

58,28

60,40

+ 2,12

103,6

148

152

127

- 25

83,6

16,32

18,38

15,01

- 3,37

81,7

182

193

208

+ 15

107,8

20,07

23,34

24,59

+ 1,25

105,4
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ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ZA MESTO B A N S K Á Š T I A V N I C A
V STAVE K 31. 12. 2003 až 2005
Skutočnosť k
Ukazovateľ

31. 12.
2003

31. 12.
2004

31. 12.
2005

Rozdiel
stĺpec
3-2
(+-)

Podiel
stĺpec
3:2
(%)

1

2

3

4

5

17,56

14,90

15,84

+ 0,94

106,3

18,41

17,00

17,85

+ 0,85

105,0

Disponibilný počet UoZ ku koncu roka

865

725

751

+ 26

103,6

Absolútny počet UoZ ku koncu roka

907

827

846

+ 19

102,3

Muži

492

420

408

- 12

97,1

Ženy

415

407

438

+ 31

107,6

ZPS

119

99

76

- 23

76,8

93

74

109

+ 35

147,3

7

4

5

+1

125,0

5
10
52
24
94
11
147
75
186
303
0

5
21
35
19
70
6
97
71
160
343
0

4
9
39
27
81
4
85
75
119
403
0

-1
- 12
+4
+8
+ 11
-2
- 12
+4
- 41
+ 60
+0

80,0
42,9
111,4
142,1
115,7
66,7
87,6
105,6
74,4
117,5
0,0

0
27
5
182
33
59
2
324
241
34

0
34
6
172
42
54
3
270
216
30

0
26
3
203
42
72
4
272
195
29

+0
-8
-3
+ 31
+0
+ 18
+1
+2
- 21
-1

0,0
76,5
50,0
118,0
100,0
133,3
133,3
100,7
90,3
96,7

212
137
50
66
30
35
23
24

127
90
58
76
37
38
26
30

156
75
48
82
31
61
30
28

+ 29
- 15
- 10
+6
-6
+ 23
+4
-2

122,8
83,3
82,8
107,9
83,8
160,5
115,4
93,3

577

482

511

+ 29

106,0

55
50
23
20
26
20
22
14
13
7
8
8
30
34

56
57
19
20
22
24
14
9
18
15
13
7
30
41

30
43
22
32
19
30
11
14
15
16
8
8
38
49

- 26
- 14
+3
+ 12
-3
+6
-3
+5
-3
+1
-5
+1
+8
+8

53,6
75,4
115,8
160,0
86,4
125,0
78,6
155,6
83,3
106,7
61,5
114,3
126,7
119,5

330

345

335

- 10

97,1

122
40
157
177
116
112
97
86

98
50
137
167
93
112
92
78

98
70
123
177
95
123
92
68

+0
+ 20
- 14
+ 10
+2
+ 11
+0
- 10

100,0
140,0
89,8
106,0
102,2
109,8
100,0
87,2

ŠTRUKTÚRA
UoZ

Evidovaná miera nezamestnanosti z disponibilného počtu UoZ
Miera nezamestnanosti z absolútneho počtu UoZ

Uvoľnení z organizačných dôvodov
Mladiství

ŠTRUKTÚRA UoZ
PODĽA KLASIFIKÁCIE
ZAMESTNANÍ

Predchádzajúce zamestnanie KZAM (klasifikácie zamestnaní)
KZAM=1 zákonodar., riad. a ved. prac.
KZAM=2 ved.a odbor. dušev. pracovn.
KZAM=3 techn., zdrav., pedag. pracov.
KZAM=4 nižší admin. pracov., úradníci
KZAM=5 -prac.v služb. a obchode
KZAM=6 kvalif.prac. v poľnoh., lesníctve
KZAM=7 remeselníci a kvalif. robotn.
KZAM=8 obsluha strojov a zariadení
KZAM=9 pomoc. a nekvalif. pracovníci
KZAM=A - ostatní, nezaradení
KZAM=0

ŠTRUKTÚRA UoZ
PODĽA VZDELANIA

Dosiahnutý stupeň vzdelania
vzd.9 ved. výchova
vzd.8 vysokoškolské
vzd.7 vyššie
vzd.6 úpl.str.odb. s mat.
vzd.5 úpl.str.všeob. s mat.
vzd.4 úpl.str. s mat.
vzd.3 str.odb.bez mat.
vzd.2 vyučenie
vzd.1 úplne základné
vzd.0 nedok.zákl. a bez vzdel.

Doba evidencie uchádzačov o zamestnanie

DOBA EVIDENCIE

do 3 mesiacov (vrátane)
do 3 mesiacov (vrátane)
4 - 6 mesiacov
4 - 6 mesiacov
7 - 9 mesiacov
7 - 9 mesiacov
10 - 12 mesiacov
10 - 12 mesiacov

M
Z
M
Z
M
Z
M
Z

Počet UoZ evidovaných do 1 roka
12 - 18 mesiacov
12 - 18 mesiacov
18 - 24 mesiacov
18 - 24 mesiacov
24 - 30 mesiacov
24 - 30 mesiacov
30 - 36 mesiacov
30 - 36 mesiacov
36 - 42 mesiacov
36 - 42 mesiacov
42 - 48 mesiacov
42 - 48 mesiacov
nad 48 mesiacov
nad 48 mesiacov

M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M
Z

Počet UoZ evidovaných viac ako 1 rok
ŠTRUKTÚRA UoZ
PODĽA VEKU

Štruktúra UoZ podľa veku
vek 50 r. a viac
vek 50 r. a viac
vek 35 až 49 r.
vek 35 až 49 r.
vek 25 až 34 r.
vek 25 až 34 r.
vek 15 až 24 r.
vek 15 až 24 r.

M
Z
M
Z
M
Z
M
Z

39

Vývoj absolútneho počtu UoZ za okres a mesto Banská Štiavnica v roku 2005
XII
Okres B.Štiavnica
Mesto B. Štiavnica

IX

X

XI

XII

1 479

I
1 553

II
1 553

III
1 519

IV
1 422

V
1 382

VI
1 355

VII
1 358

VIII
1 324

1 335

1 359

1 442

1 516

827

879

866

855

812

804

786

796

775

772

777

823

846

Absolútny počet UoZ za okres a mesto
Banská Štiavnica v roku 2005

1 700
1 550

1 519

1 400

1 516

1 479
1 355

1 250

1 335

1 100
950

879

800

866

855

812

804

796

786

775

823

777

772

846

827

Okres B.Štiavnica

650

Mesto B. Štiavnica

500
XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Štruktúra UoZ za mesto Banská Štiavnica v stave k 31. 12. 2005

Muži

ženy

ZP

Organ.
dôvody

Absolventi

Mladiství

408

438

76

109

65

5

Muži

450
400
350

MUŽI

408

Ženy

ŽENY

ZP

438

300
250

ZP

Organiz.
dôvody

Organ.dôvody
Absolventi

Absolventi

200

Mladiství

150
100
50

109
76

0

40

65

5

XII

ŠTRUKTÚRA UoZ v meste BANSKÁ ŠTIAVNICA V STAVE k 31. 12. 2005
Štruktúra UoZ podľa vzdelania :
Vzdelanie

Štruktúra UoZ podľa vzdelania
29

12/2005

9) Vedecká výchova

Podiel v %

0

8) VŠ vzdelanie

0,00

26

3,07

3

0,35

6) ÚSO s maturitou

203

24,00

5) ÚSV s maturitou

42

4,96

4) ÚS s maturitou

72

8,51

4

0,47

7) Vyššie vzdelanie

3) SO bez mat.
2) Vyučenie

272

32,15

1) Úplné základné

195

23,05

0) Neuk. zákl. a bez.

29

SPOLU : počet UoZ

3,43

846

100,00

0

26

3

6)
203 UoZ
24,00 %

1)
195 UoZ
23,05 %
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4)
72 UoZ
8,51 %

2)
272 UoZ
32,15 %

9) Vedecká výchova
6) ÚSO s maturitou
3) SO bez mat.
0) Neuk. zákl. a bez.

8) VŠ vzdelanie
5) ÚSV s maturitou
2) Vyučenie

7) Vyššie vzdelanie
4) ÚS s maturitou
1) Úplné základné

Štruktúra UoZ podľa veku
vek 15-24
rokov
160 UoZ

Štruktúra UoZ podľa veku :
Vekové skupiny

12/2005

Podiel
v%

vek 15 - 24 rokov

160

18,91

vek 25 - 34 rokov

218

25,77

vek 35 - 49 rokov

300

35,46

vek nad 50

168

SPOLU : počet UoZ

vek nad 50 rokov
168 UoZ

19,86

846

100,00

vek 24-34
rokov
218 UoZ

vek 35-49
rokov
300 UoZ

vek 15 - 24 rokov

vek 25 - 34 rokov

vek 35 - 49 rokov

Štruktúra UoZ podľa dĺžky evidencie

Nad 2 roky
208 UoZ
24,59 %

Štruktúra UoZ podľa dĺžky evidencie :
Dĺžka evidencie

12/2005

Podiel
v%

Do 12 mesiacov

511

60,40

Od 1- 2 rokov

127

15,01

Nad 2 roky

208

24,59

SPOLU : počet UoZ

846

100,00

Do 12 mes.
511 UoZ
60,40 %

Od 1-2 rokov
152 UoZ
18,38 %
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vek nad 50

POČET UoZ A MIERA NEZAMESTNANOSTI PODĽA MIEST A OBCÍ
OKRESU BANSKÁ ŠTIAVNICA v rokoch 2004 a 2005

Poradie

(poradie sídiel v okrese podľa MN v stave k 31.12.2005)
Územie

Stav k 31.12.2004

Stav k 31.12.2005

Počet
UoZ

Počet
UoZ

MN

MN

Rozdiel
v počte
UoZ

Rozdiel
v miere
nezam.
+ 7,08

1.

Baďan

35

36,08

41

43,16

+6

2.

Počúvadlo

22

39,29

21

39,62

-1

+ 0,34

3.

Vysoká

19

28,79

22

34,92

+3

+ 6,13

4.

Kozelník

23

26,14

29

32,95

+6

+ 6,82

5.

Banský Studenec

64

30,33

67

32,84

+3

+ 2,51

6.

Štiavnické Bane

82

23,30

105

31,16

+ 23

+ 7,86

7.

Podhorie

41

24,55

38

23,17

-3

- 1,38

8.

Svätý Anton

138

27,17

115

22,73

- 23

- 4,44

30

19,87

32

22,38

+2

+ 2,51

105

19,13

111

20,63

+6

+ 1,51

Dekýš

20

18,18

21

20,19

+1

+ 2,01

Beluj

11

15,94

12

18,18

+1

+ 2,24

827

17,00

846

17,85

+ 19

+ 0,85

Prenčov

50

18,05

45

17,37

-5

- 0,68

Močiar

12

17,65

11

16,42

-1

- 1,23

1 479

19,37

1 516

20,41

+ 37

+ 1,04

9.

Ilija

10.

Banská Belá

11.
12.
13.

Banská Štiavnica

14.
15.

Okres Banská Štiavnica
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STRUČNÝ PREHĽAD
O VÝVOJI NEZAMESTNANOSTI ZA ÚPSVaR V BANSKEJ ŠTIAVNICI
V STAVE K 31. 12. 2003, 2004 a 2 0 0 5
Ukazovateľ
a

DISPON. POČET UoZ ZA ÚPSVaR :

Skutočnosť
k 31. 12.
2003

Skutočnosť
k 31. 12.
2004

Skutočnosť
k 31. 12.
2005

1

2

3

Porovnanie
k 31.12.2004

Porovnanie
k 31.12.2003

Rozdiel
3 - 2 (+ -)

Podiel
3 - 2 (%)

4

5

Rozdiel
3-1 (+ -)

Podiel
3:1 (%)

6

7

10 264

8 391

7 423

- 968

88,5

- 2 841

72,3

v tom : - Okres Banská Štiavnica

1 547

1 323

1 350

+ 27

102,0

- 197

87,3

- Okres Žarnovica
v tom : región Žarnovica
región Nová Baňa

3 689
1 919
1 770

2 975
1 534
1 441

2 509
1 299
1 210

- 466
- 235
- 231

84,3
84,7
84,0

- 1 180
- 620
- 560

68,0
67,7
68,4

- Okres Žiar nad Hronom
v tom : región Žiar n/Hronom
región Kremnica

5 028
4 307
721

4 093
3 468
625

3 564
3 021
543

- 529
- 447
- 82

87,1
87,1
86,9

- 1 464
- 1 286
- 178

70,9
70,1
75,3

ABSOLÚTNY POČET UoZ
ZA ÚPSVaR v B. ŠTIAVNICI :

10 648

9 004

8 045

- 959

89,3

- 2 603

75,6

v tom : - Okres Banská Štiavnica

1 628

1 479

1 516

+ 37

102,5

- 112

93,1

- Okres Žarnovica
v tom : región Žarnovica
región Nová Baňa

3 790
1 974
1 816

3 155
1 628
1 527

2 688
1 404
1 284

- 467
- 224
- 243

85,2
86,2
84,1

- 1 102
- 570
- 532

70,9
71,1
70,7

- Okres Žiar nad Hronom
v tom : región Žiar n/Hronom
región Kremnica

5 230
4 465
765

4 370
3 684
686

3 841
3 231
610

- 529
- 453
- 76

87,9
87,7
88,9

- 1 389
- 1 234
- 155

73,4
72,4
79,7

EVID. MIERA NEZAMESTNANOSTI
ÚPSVaR Z DISPON. POČTU UoZ :

23,34

19,48

17,71

- 1,77

90,9

- 5,62

75,9

v tom : - Okres Banská Štiavnica

19,98

17,33

18,18

+ 0,85

104,9

- 1,81

91,0

- Okres Žarnovica
v tom : región Žarnovica
región Nová Baňa

27,43
30,19
24,95

22,80
24,88
20,94

20,01
21,95
18,28

- 2,79
- 2,94
- 2,66

87,7
88,2
87,3

- 7,42
- 8,24
- 6,67

73,0
72,7
73,3

- Okres Žiar nad Hronom
v tom : región Žiar n/Hronom
región Kremnica

22,06
23,83
15,28

18,29
19,53
13,50

16,25
17,39
11,89

- 2,04
- 2,14
- 1,61

88,8
89,0
88,1

- 5,81
- 6,44
- 3,39

73,6
73,0
77,8

24,21

20,91

19,20

- 1,71

91,8

- 5,01

79,3

MN na ÚPSVaR z celkov. počtu UoZ

P O H Y B UoZ NA ÚPSVaR v BANSKEJ ŠTIAVNICI
- NOVOZAEVIDOVANÍ UoZ :
v tom : - Okres Banská Štiavnica

9 684
1 584

7 503
1 409

7 084
1 456

- 419
+ 47

94,4
103,3

- 2 600
- 128

73,2
91,9

- Okres Žarnovica
v tom : región Žarnovica
región Nová Baňa

2 960

2 210

1 987
1 006
981

- 223

89,9

- 973

67,1

- 243
- 84
- 159

93,7
97,3
79,1

- 1 499
- 1 218
- 281

70,8
71,4
68,2

043
419
454
230
224

- 1 104
- 139
- 391

87,9
91,1
86,3

- 1 106
- 262
- 436

87,9
84,4
84,9

4 170
3 491
679

- 574
- 412
- 162

- Okres Žiar nad Hronom
v tom : región Žiar n/Hronom
región Kremnica
- VYRADENÍ UoZ :
v tom : - Okres Banská Štiavnica
- Okres Žarnovica
v tom : región Žarnovica
región Nová Baňa
- Okres Žiar nad Hronom
v tom : región Žiar n/Hronom
región Kremnica

.
.

.
.
5 140
4 256
884

3 884
3 122
762

3 641
3 038
603

9 149
1 681
2 890

9 147
1 558
2 845

8
1
2
1
1

.
.

.
.
4 578
3 613
965

4 744
3 903
841

.
.

.
.

.
.

.
.
87,9
89,4
80,7

.
.

.
.

.
.

.
.

- 408
- 122
- 286

91,1
96,6
70,4

- 1 937

65,2

VYBRANNÉ UKAZOVATELE ŠTRUKTÚRY UoZ ÚPSVaR v BANSKEJ ŠTIAVNICI
POHLAVIE : MUŽI
- podiel mužov (%)
ŽENY
- podiel žien (%)
Počet UoZ - občanov ZPS

5 561

4 328

3 624

- 704

83,7

52,2

48,1

45,0

- 3,02

93,7

- 7,18

5 087

4 676

4 421

- 255

94,5

- 666

86,9

47,8

51,9

55,0

+ 3,02

105,8

+ 7,18

115,0

691

502

377

- 125

75,1

- 314

54,6

549

622

612

- 10

98,4

+ 63

111,5

- DO 1 ROKA
- podiel na počte UoZ (%)

6 343

4 452

4 065

- 387

91,3

- 2 278

64,1

59,6

49,4

50,5

+ 1,08

102,2

- 9,04

84,8

- OD 1 - 2 ROKOV
- podiel na počte UoZ (%)

1 779

1 953

1 222

- 731

62,6

- 557

68,7

16,7

21,7

15,2

- 6,50

70,0

- 1,52

90,9

- NAD 2 ROKY
- podiel na počte UoZ (%)

2 526

2 599

2 758

+ 159

106,1

+ 232

109,2

23,7

28,9

34,3

+ 5,42

118,8

+ 10,56

144,5

ABSOLVENTI ŠKOL CELKOM :

86,3

DOBA EVIDENCIE UoZ NA ÚPSVaR :
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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 bývalého 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. 2005 celkový počet zamestnancov 16. Z tohto počtu je 5 kontrolórov, 6 správcov, 1
účtovník štátnych príjmov, 1 exekútor, 1 registrátor a 1 administratívny a hospodársky pracovník.
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 v oblasti správy
súdnych poplatkov vykonáva ich vrátenie, informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach
daní, ako aj ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.
V zmysle organizačnej štruktúry Daňového riaditeľstva SR je Daňový úrad Banská Štiavnica zaradený
v kategorizácii podľa veľkosti daňových úradov medzi malé daňové úrady, čo vyplýva z počtu zamestnancov
daňového úradu a z počtu registrovaných daňových subjektov.
Celkový počet registrovaných daňových subjektov
11 953
z toho: fyzické osoby celkom
11 218
právnické osoby celkom
735
Uvedené počty zahŕňajú jednak daňové subjekty miestne príslušné nášmu daňovému úradu, ale aj ostatných,
prevažne platcov jednorazových daní (daň z prevodu a prechodu nehnuteľností), ktorí sú z iných častí SR.
Podľa jednotlivých druhov daní boli k 31.12.2005 registrované nasledovné počty platiteľov:
Daň z pridanej hodnoty
367
Daň z príjmov fyzických osôb
6066
Daň z príjmov právnických osôb
400
Daň z motorových vozidiel
477
Daň zo závislej činnosti
1203
Daň z dedičstva
2018
Daň z darovania
1278
Daň z prevodu a prechodu
3440
Výber daní do štátneho rozpočtu a do rozpočtu vyššieho územného celku (daň z motorových vozidiel) za daňové
subjekty miestne príslušné daňovému úradu za rok 2005:
Údaje v tis. Sk
Druh dane
Rok 2005
Rok 2004
Daň z príjmov fyz. osôb zo závislej činnosti
41.717
35.428
Daň z príjmov fyz. osôb z podnikania
5.567
1.536
Daň z príjmov právnických osôb
11.687
13.700
Daň z pridanej hodnoty
294.239
142.363
Daň vyberaná zrážkou
159
2.610
Majetkové dane
2.058
5.194
Spotrebné dane
0
423
Daň z motorových vozidiel a cestná daň
5.743
5.342
SPOLU
361.170
206.596
Daňový úrad Banská Štiavnica v zmysle § 2 a § 4 ods. 6 zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázal miestne príslušným
obciam v rozpočtovom roku 2005 výnos dane z príjmov fyzických osôb v nasledovnej výške:
Údaje v Sk
Druh dane
Rok 2005
Rok 2004
Daň z príjmov fyz. osôb
82.492.506
26.862.829
Daň z príjmov právnických osôb
0
5.549.771
Daň z motorových vozidiel
0
2.965.864
PREVOD SPOLU
82.492.506
35.378.464
Jednotlivým obciam miestne príslušným daňovému úradu bolo z tejto sumy v roku 2005 poukázané:
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Baďan
Banská Belá
Banská Štiavnica
Banský Studenec
Beluj
Dekýš
Ilija
Kozelník

1.290.748
5.430.105
55.192.348
2.226.117
459.570
695.064
1.894.695
552.872

Močiar
Podhorie
Počúvadlo
Prenčov
Svätý Anton
Štiavnické Bane
Vysoká
SPOLU

452.798
1.990.522
350.327
2.662.504
4.928.040
3.941.231
425.565
82.492.506

Priemysel
V roku 2005 bol v meste najrozvinutejší strojársky, textilný, drevársky a nábytkárky priemysel, ktoré
reprezentujú najmä Štiavnické strojárne, spol. s r.o., Svetro s.r.o., Ransan, 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. v likvidácii, 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., DAEMON – p. Ihring, Rotobalance – Ing. Pavlovič.
Stavebníctvo – v dôsledku útlmu stavebníctva na území nepôsobí žiadna veľká firma. Stavebníctvo
je zastúpené firmami Combin, s.r.o.; Stavasta, s.r.o.; Bačíkstav a Simkor, s.r.o.
s drobnými
prevádzkami pôsobiacimi hlavne v rekonštrukciách a obnove objektov.
Drevospracujúci priemysel – je zastúpený firmou DUŽINA, a.s. – 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.
Spracovaním dreva, výrobou nábytku a bytových doplnkov sa na území nášho mesta zaoberajú aj malé firmy,
ako napr. v miestnej časti Jôrgyštôlňa – pán Blahút a na Štefultove páni Burian, Blaško a Svetlík.
Potravinárska výroba :
V našom meste majú sídlo pekárne Concop – Čunderlík a Veľká, na Ul. Železničiarskej, Pekáreň pod bránou
– Mészárošová na Dolnej ul.
V roku 2005 bola na Antolskej ulici umiestnená aj prevádzka pekárne ANTON – ANTOL, ktorá v meste
Banská Štiavnica otvorila aj 3 nové predajne chleba a pečiva z vlastnej produkcie.
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. V roku 2005 bol na Ul. Tabaková uvedený do prevádzky aj nový veľkosklad piva
a nealkoholických nápojov spoločnosti Eduard Rada, a.s.-Pivovar Steiger.

Obchod a služby
V roku 2005 bolo živnostenským úradom vydaných približne 300 živnostenských listov a 4 koncesné
listiny pre právnické a fyzické osoby. 78 živnostníkov oznámilo v roku 2005 ukončenie podnikania a dvaja
požiadali o zrušenie živnostenského oprávnenia. Celkovo sa dá povedať, že podnikateľská sféra v Banskej
Štiavnici sa rozširuje a živností pribúda.
Z celkového počtu vydaných živnostenských oprávnení je približne 18 % z oblasti výrobných činností, 35 % sú
obchodné činnosti, 33 % služby, 17 % cestovný ruch a 4 % doprava.Mesto Banská Štiavnica v roku 2005
vydalo 94 rozhodnutí o umiestnení prevádzky. Prevádzkovatelia 4. obchodných zariadení ohlásili ukončenie
činnosti a v 5 prípadoch došlo k zmene sídla prevádzky v rámci mesta. V roku 2005 bolo schválené VZN Mesta
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Banská Štiavnica č. 2/2005 , o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v meste Banská Štiavnica.

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.
Celková výmera Katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky je 4673,1 ha.
Poľnohospodársky pôdny fond :
Poľnohospodárska pôda zaberá 1823,9 ha, čo predstavuje 39,0% z celkovej výmery.
Podľa jednotlivých kultúr a účelu využitia rozdeľujeme poľnohospodársku pôdu na ornú pôdu, trvalé
trávnaté porasty, záhrady a ovocné sady.
Orná pôda zaberá 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.
Lesný pôdny fond :
Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2192,3 ha, čo predstavuje 47,0% z celkovej výmery a
prevyšuje poľnohospodárske využitie o 8,0%.
Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj vodné plochy, ktoré 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 v katastri Banská Štiavnica zhruba polovičné zastúpenie (50,8%)
V katastrálnom území Banky tvorí orná pôda 18,2 % a trvalé trávne porasty 10,1% z celkovej výmery
poľnohospodárskej pôdy.
Ovocné sady majú vzhľadom na podnebné podmienky mizivé zastúpenie (4,8% )
V miestnej časti Štefultov, na parcelných číslach 7038, 7039 a 7040 je zriadená záhradkárska osada.
Viac ako polovicu (55,2%) celkovej výmery ornej pôdy v katastrálnom území obhospodaruje firma
AGROCOM, s.r.o.,. Hlavnými plodinami, ktoré táto firma pestuje na rozlohe 158 ha, sú krmoviny a obiloviny.
AGROCOM, s.r.o. so sídlom v Banskej Štiavnici, 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, čo predstavuje 71,0% z celkovej výmery TTP v k. ú. Banská Štiavnica. 60% TTP tvoria jednokosné
lúky a zvyšok pasienky.

Okrem pestovania krmovín a obilovín ( rastlinná výroba) sa firma AGROCOM, s.r.o. zaoberá aj
živočíšnou výrobou so zameraním na chov hovädzieho dobytka.
Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj malí a strední podnikatelia (farmári) a samostatne hospodáriaci
roľníci (SHR), ktorí užívajú celkovo 250 ha pôdy.
V roku 2005 z celkového počtu 27 odhlásili svoju podnikateľskú činnosť dvaja samostatne hospodáriaci
roľníci, a to pán Pavol Tereň, ktorý obhospodaroval 11,83 ha poľnohospodárskej pôdy a pán Milan Kašiar.
Zo zostávajúcich 25. SHR najviac poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Banská Štiavnica obhospodaruje Rodinná
farma Nikolaj (199,75 ha) a Horváthová Terézia (33, 6 ha).
V katastrálnom území Banky hospodári na 18,42 ha Pavlenda Peter a na 23,53 ha Bartko Pavel .
Živočíšnou výrobou - chovom hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných sa zaoberá 16 a rastlinnou výrobou 9
SHR.

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. Ďalšími užívateľmi lesov sú v záujmovom
území Školské lesy Banská Štiavnica a Lesy SR, š.p., Odštepný závod Žarnovica, ktorý užíva lesy neznámych
vlastníkov.
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Sieťové odvetvia
– zásobovanie el. energiou
V investorstve Stredoslovenskej energetiky as. boli zrealizované stavby:
• Kiosková trafostanica na Ul. Dolná Resla s prípojkou VN z trafostanice na Ul. A. Pecha. Účelom
stavby je zlepšiť zásobovanie el. energiou v oblasti ulíc Horná Resla, Dolná Resla, Kamenná,
Družicová .
• Kabelizácia siete NN na Ulici Novozámocká
Práce na stavbe začali v októbri 2005, práce sú neukončené a bude sa v nich pokračovať v roku 2006.
Cieľom stavby je vylúčiť vzdušné vedenia z ulice Novozámocká a nahradiť ich káblovými vedeniami,
vrátane prípojok k rodinným domom a zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť rozvodov NN na Ulici
Novozámocká.
•

Rekonštrukcia rozvodne 110/22 kV na Ul. Energetikov
Zrealizovaná bola výmena strešnej konštrukcie a úpravy technologických zariadení rozvodne. Súčasťou
tejto stavby bolo aj prestrešenie troch trafostaníc 22/0,4 kV na sídlisku Drieňová.

Vodovod
V investorstve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti za účinnej pomoci mesta bol vypracovaný
projekt stavby „Banská Štiavnica – vodovod II. a III. tlakové pásmo“. Projekt bol úspešný a na
realizáciu sa získali prostriedky z fondov EÚ. Stavba začne v mesiaci marec – apríl 2006. Doba
výstavby je stanovená na 2 roky. Mesto sa podieľalo v rozhodujúcej miere na spracovaní
predkladaného projektu potrebného k žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondov EÚ a prispelo
finančne k úhrade nákladov súvisiacich so spracovaním projektu stavby pre územné rozhodnutie,
stavebné povolenie a realizáciu stavby.

- káblové rozvody
•

•
•

Spoločnosť POMA pokračovala v realizácii projektu rozvodov káblovej televízie a ku koncu roka malo
možnosť napojenia sa na káblový rozvod cca 1800 domácností. Ďalej v štádiu rozpracovanosti je
projekt na rozšírenie vysielania káblovej televízie bezdrôtovým systémom, s cieľom pokryť čo
najväčšie územie mesta signálom. Za tým účelom sa pripravuje výstavba 2 prevádzačov pre pokrytie
územia Štefultova a Sitnianskej a oblasti Starého mesta a Resly.
Spoločnosť Orange realizovala na Ulici Vodárenská zariadenie na zlepšenie príjmu v oblasti Starého
mesta a Resly a ďalšie zariadenie bolo vybudované v miestnej časti Banky.
V investorstve mesta bola zrealizovaná výmena rozhlasovej ústredne v budove MsÚ a zakúpené
komponenty na rádiové prepojenie ústrední v budove MsÚ, v miestnej časti Štefultov a na sídlisku
Drieňová.

Stavebníctvo
•

•

Územný plán
V roku 2005 bol spracovaný a schválený v mestskom zastupiteľstve Koncept územného plánu mesta
Banská Štiavnica. Po jeho schválení bol firmou AGS Gabriel Szalay spracovaný Návrh územného
plánu a začali jeho odsúhlasovania príslušnými orgánmi a organizáciami. Schválenie Návrhu územného
plánu v mestskom zastupiteľstve bude v priebehu prvého polroku 2006.
Cestné stavby
V roku 2005 sa realizovali práce investičného charakteru a projektovej prípravy len na miestnych
komunikáciách v investorstve mesta Banská Štiavnica. Zrealizované boli stavby:
- Povrchová úprava ulice 1. mája , I. časť
- Napojenie miestnej komunikácie ul. SNP na štátnu cestu II/525
- Odvodnenie Ulice Mládežnícka
- Vybudovanie oporného múru na Ulici I. Tótha
- Z projektovej prípravy boli zabezpečené projektu stavieb – úprava Ulice SNP, chodník
k SOUL
- Pre údržbu miestnych komunikácií bol uskutočnený výber dodávateľa na dodávku viac
účelového vozidla – sypač, nakladač a valník. Doplnková výbava – snehová radlica. Dodávka
mechanizmu sa uskutoční vo februári 2006.
- Regionálna správa ciest, ktorá spravuje cesty II. a III. triedy na území mesta, nerealizovala
žiadne investičné projekty na území mesta.
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•

V súvislosti s prípravou realizácie lyžiarskeho vleku z jazera Hornohodrušského do Veterného
sedla boli zrealizované práce Regionálnou správou ciest na križovatke cesty Banská Štiavnica
– Žarnovica, s prístupovou cestou na skupinu Hodrušských jazier.
Pozemné stavby
- Ukončená rekonštrukcia usadlosti na Kremenisku v investorstve N.I.K. Slovakia sro.
- Do užívania bola daná Lekáreň a štyri bytové jednotky na sídlisku Drieňová v investorstve
pani RNDr. Puskajlerovej a pána RNDr. Bencku.
- Firma TOPKY sro. Levice skolaudovala stavbu rekonštrukcie chaty Veronika na
Počúvadlianskom jazere.
- Na území mesta bolo skolaudovaných 12 rodinných domčekov a začalo sa s výstavbou 9
rodinných domčekov.
- Do užívania boli dané 4 garáže individuálnych stavebníkov.
- Začali sa práce na rekonštrukcii objektu bývalého riaditeľstva š. p. Rudné bane pre účely
Obvodného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dodávateľom je firma Váhostav a.s. Žilina.
- Pán Ján Krátky začal s rekonštrukciou zariadenia prevádzky Ametyst na Križovatke.
- V investorstve mesta sa vykonali zabezpečovacie statické práce na objekte tribúny na štadióne.

Technická infraštruktúra
Miestne vodovody – výmena potrubia na vodovode Čekančok na Ulici Kríková, v miestnej časti Sitnianska
v investorstve mesta a ukončená a skolaudovaná I. časť Kanalizácia na Ulici Ľ. Štúra v investorstve mesta.

Ochrana pamiatok
Bytové spoločenstvo Centrum zrealizovalo úpravu fasády na objekte s. č. 39 na Radničnom námestí a stavba ako
celok bola kolaudovaná. Práce boli čiastočne financované z grantu Ministerstva kultúry SR – Obnov si svoj dom.
Movita sro. so sídlom v Bratislave za výraznej pomoci fondu – Obnov si svoj dom realizovala práce na
statickom zabezpečení objektu s. č. 333 na Akademickej ulici.
Delta Company as. so sídlom v Bratislave pokračovala v prácach na archeologickej lokalite Dominikánsky
kláštor, z dôvodov prípravy výstavby hotelového zariadenia v tomto priestore, kde následne bola spracovaná
štúdia tohto zariadenia, model a projekt pre územné rozhodnutie na umiestnenie stavby.
V investorstve SLTŠ Banská Štiavnica bola obnovená fasáda na objekte národnej kultúrnej pamiatky Fortúna na
Akademickej ulici súpisné číslo 351.
Akciová spoločnosť Joergesov dom ukončila práce na obnove domu s. č. 18 na Námestí sv. Trojice
a pokračovala v prácach v interiéroch stavby, ktorá bude sídlom Súkromnej hotelovej akadémie.
V mestskej pamiatkovej rezervácii bola ukončená rekonštrukcia objektu č. 863 na Zvonovej ulici (bývalý objekt
v. d. i. Oslany). Pokračovali práce na rekonštrukcii objektu súpisné číslo 36 na Ulici Starozámocká. Na Ulici
Dolná Ružová sa rekonštruuje objekt s. č. 217. Na Ul. A. Kmeťa bola ukončená rekonštrukcia hotelovej časti
objektu Bristol súpisné číslo 123 a oprava objektu súpisné číslo 128 (Besedovský dom).
Firma UNION TRAVEL kolaudovala penzión na Starozámockej ulici súpisné číslo 31.
Pokračujú práce na obnove domu s. č. 42 na Radničnom námestí (pán Doletina).
Pripravený je projekt rekonštrukcie Kaufhauss šachty, s cieľom znížiť účinky radónu na návštevníkov
Glanzenberg štôlne a zabezpečiť stabilitu banského diela, aby nedošlo k statickému narušeniu stavieb na
povrchu.
Pokračujú práce na rozšírení penziónu Kachelman v objekte s. č. 193 na Kammerhofskej ulici, pán Imrich
Kecskés.
Ukončená bola komplexná rekonštrukcia objektu s. č. 3 na Novozámockej ulici.

Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi
o sociálnej pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2005
realizovali:
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici
- 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
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Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych životných situácií do hmotnej núdze, a to
formou jednorazovej dávky sociálnej pomoci, jednorazových dávok pre deti a sociálnych pôžičiek
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, poskytovaná prostredníctvom dotácií z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny (štipendiá, stravné a školské potreby)
Opatrovateľskú službu
Dávky v hmotnej núdzi vyplácané prostredníctvom osobitného príjemcu dávok a prídavkov na deti,
zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku.

Pre Kluby dôchodcov bol v r. 2005 poskytnutý finančný príspevok pre:
Klub dôchodcov Štefultov
Klub dôchodcov Banská Štiavnica

77 tis. Sk
71 tis. Sk

Spolu:

148 tis. Sk

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 jednorazové 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 s lekárskou starostlivosťou
detí, dochádzaním do školy a ošatením detí, poskytovanie sociálnej pôžičky na základné životné potreby
a zabezpečenie pohrebného. Celkovo bolo občanom mesta v r. 2005 poskytnutých 186 výpomocí a 74 sociálnych
pôžičiek.
Čerpanie finančných prostriedkov na uvedené účely v r. 2005 bolo v celkovej výške 276 tis. Sk.
Členenie čerpania bolo nasledovné:
1. Nenávratná sociálna dávka
z toho:
- jednorazové dávky pre dieťa (školské potreby,
cestovné, zabezpečenie základných životných potrieb dieťaťa
ošatenie, zabezpečenie výživy)
- jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých
(zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie,
zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky,
vianočné darčeky pre osamelých a občanov
v hmotnej núdzi, zabezpečenie základných životných potrieb
2. Bezúročná pôžička na preklenutie nedostatku
finančných prostriedkov
(základné životné potreby pre dieťa, úhrada el. energie, ošatenie, cestovné
základné životné potreby
3. Bezúročná pôžička na zabezpečenie pohrebu
4. Príspevky na sociálnu oblasť
(príspevky pre občianske združenia: Únia nevidiacich a Materské
centrum Čistinka)
5. Zariadenia sociálnych služieb (Rómsky klub)

102 tis. Sk
36 tis. Sk
66 tis. Sk

112 tis. Sk
43 tis. Sk
13 tis. Sk
6 tis. Sk

Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom
v hmotnej núdzi vo výške:
782 tis. Sk
Z toho:
- štipendiá
178 tis. Sk
- stravné
496 tis. Sk
- školské potreby
108 tis. Sk
V r. 2005 bola poskytovaná opatrovateľská služba celkom 44 opatrovaným občanom s celkovými
výdavkami na opatrovateľskú službu vo výške 2.409 tis. Sk.
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Činnosť Zariadenia sociálnych služieb - Domova Márie
Súčasná kapacita zariadenia Domova MÁRIE v B. 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 neďaleko obce Sv. Anton
s lôžkovou kapacitou 54 lôžok.
Domov MÁRIE – Svobodu 38 – na sídlisku Drieňová s celkovou kapacitou 64 lôžok.
Klienti ZSS Domov Márie v Banskej Štiavnici a ich vzťah k tomuto zariadeniu závisí predovšetkým od
ich schopnosti adaptovať sa na podmienky zariadenia, od toho, či ich nástup do zariadenia bol dobrovoľný alebo
si ho vynútila ich sociálna situácia. Klienti Domova Márie sú v prevažnej miere spokojní s komplexnou
starostlivosťou v zariadení. Prispôsobenie sa komunite a kolektívu je problematické najmä u obyvateľov, ktorí
žili dlho osamelo, z dôvodu neschopnosti samostatnej existencie boli prijatí do zariadenia. Ich psychický
a zdravotný stav už býva zložitý a ťažký. Toto sťažuje prácu zdravotnému personálu a svojou
neprispôsobivosťou následne i spolužitie s ostatnými klientmi. Hlavne na oddelení so zvýšeným psychiatrickým
dozorom (DM Špitálska 3 – 18 miest).
Záujmové aktivity organizované pre klientov zariadenia:
a/ kultúrne programy, s ktorými pri príležitosti sviatkov prichádzajú žiaci materských, základných
a stredných škôl, vystúpenia jednotlivcov, umeleckých zoskupení, fašiangové veselice, na ktorých sa aktívne
zúčastňujú v rámci svojich možností a schopností aj samotní obyvatelia.
b/ športové a pracovné aktivity v rámci ergoterapie – výroba ozdôb z modulitu, sezónne zdobenie
vajíčok, výroba vianočných ozdôb, pečenie tortičiek pre jubilantov.
Športové aktivity sú zahrnuté v rehabilitačných cvičeniach (raňajšie desaťminútovky, dychové cvičenia,
masáže, chodenie na chodítkach).
c/ individuálne aktivity podľa individuálneho záujmu klienta – ručné práce, čítanie, muzikoterapia.
d/ účasť na spoločenskom živote a iné aktivity, ako sú občasné výlety do blízkeho okolia, návštevy
múzeí, výstav, kultúrnych podujatí, sledovanie televíznych programov, katolícke a evanjelické pobožnosti.
Ďalšou sociálnou prácou v ZSS je spolupráca s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi v predadaptačnej
fáze – rozprávanie sa o zariadení, jeho režime, príprava klienta pred prijatím. Po nástupe do zariadenia je to
spolupráca vo fáze adaptácie (prvé tri mesiace častejší kontakt s klientom, pomoc pri adaptácii na nové životné
podmienky, pomoc pri kontaktovaní sa s ostatnými klientmi v zariadení. Na základe toho sa volí ďalší prístup
k jeho individuálnym potrebám. Sociálny pracovník sprostredkováva kontakt klienta nielen s jeho rodinou, ale
i vonkajším prostredím (napr. čítanie z regionálnej tlače, diskusie na aktuálnu tému).
Dôležitá je i aktivácia obyvateľov mimo zariadenia. Tieto formy aktivácie obyvateľov nie sú zatiaľ
dostatočne rozvinuté, hlavne z dôvodov imobility a zdravotného stavu obyvateľov. Cieľom všetkých
zamestnancov, sociálnych pracovníkov i zdravotného personálu je motivovať a stimulovať obyvateľov
s prihliadnutím na ich možnosti a schopnosti tak, aby oni sami vyvíjali aktivitu, ktorá by ich uspokojovala.
Štatistické údaje za rok 2005
Zariadenie

Domov MÁRIE Banská Štiavnica
Povrazník
Strieborná

Spolu

64
32
11

146
98
70

Kapacita
Stav obyvateľov k 1. 1. 2005
Prijatí obyvatelia v r. 2005

54
43
42

Odišli

6

Zomreli
Stav obyvateľov k 31.12.2005
z toho muži
ženy

27
54
15
39

11
27
6
21

2
38
13
25

0

-1

-26

Rozdiel oproti kapacite

28
23
17
+ 2 priemiestn.
2

Drieňová

50

1

9
- 2 premiestn.
40
119
34
85
-27

Veková štruktúra
Do 39 rokov
40-59 rokov
60-74 rokov
75-89 rokov
nad 90 rokov
% využitia lôžkovej kapacity

1
0
17
32
4

0
0
11
15
1

0
6
14
17
1

100 %

96 %

59 %

1
6
42
64
6
81,50 %

Činnosť Slovenského Červeného kríža, Územný spolok v Banskej Štiavnici
Opatrovateľská služba
V priebehu roka 2005 SČK opatroval v domácnosti 8 klientov, o ktorých sa staralo 8 opatrovateliek.
Tieto opatrovateľky boli kombinovane z VÚC a aktivačnej činnosti ÚPSVaR. Starali sa o starých a chorých
klientov ,ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Pracovali u klientov na 4 hodiny.
Ďalšou časťou opatrovateľskej služby je rozvoz stravy pre starých a imobilných občanov nášho mesta a okolia.
V roku 2005 priemerne denne rozvážali 30 obedov v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. Obedy varí
kuchyňa pri súkromnej hotelovej škole. Kvalita obedov je dobrá, o čom svedčí nárast klientov.
Finančné zdroje na túto činnosť boli získané z VÚC Banská Bystrica, z poplatkov od klientov, sponzorských
príspevkov a od ÚPSVaR, kde sa Červený kríž zapojil do Národného projektu č. V. Aktivačná činnosť v zmysle
zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých.
Toto zariadenie s denným pobytom navštevuje 10 klientov s mentálnym a čiastočným telesným
postihom vo veku od 6 rokov do 33 rokov.
Klienti, ktorí sú školopovinní, navštevujú pomocnú triedu, vyučuje v nej špeciálny pedagóg, pracovník
Špeciálnej školy v Banskej Štiavnici. O ostatných klientov sa starajú dve opatrovateľky, ktoré s klientom pracujú
či už vo vzdelávacej činnosti, alebo pracovnej a rehabilitačnej činnosti. Tretia opatrovateľka sa stará o poriadok,
čistotu a stravu tohto zariadenia. O údržbu zariadenia sa stará vodič – údržbár.
Klienti zariadenia sa venujú rôznej činnosti, či sú to ručné práce, pobyt v prírode, športové aktivity,
nacvičovanie kultúrnych programov k rôznym udalostiam, s ktorými sa prezentujú na rôznych akciách.
Financovanie tejto sociálnej služby je z väčšej časti financované z VÚC v Banskej Bystrici, z príspevkov
klientov a sponzorov..
V r. 2005 bolo dokúpené vybavenie priestorov: šatníkové skrine, koberce, rehabilitačné kreslo a pod. Na
výchovu klientov boli zakúpené rôzne spoločenské hry, hry na počítač, kazety do videa a materiál na výchovu
klientov.

Školstvo
Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom 3 základných škôl (so školskými klubmi a školskými jedálňami), 4
materských škôl (so školskými jedálňami), Základnej umeleckej školy a Centra voľného času.Z celkového počtu
škôl a školských zariadení majú všetky základné školy, 2 materské školy, Základná umelecká škola a Centrum
voľného času - právnu subjektivitu, 2 materské školy sú bez právnej subjektivity. Od 1.3.2004 bolo zrušené
Stredisko služieb škole.

Základné školy (s právnou subjektivitou):
Základná škola A. Sládkoviča
G.- Gollnerovej č. 9, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Mgr. Peter Koštial, riaditeľ ZŠ
počet žiakov
: 206 žiakov, z toho 1.stupeň: 78 žiakov, 2.stupeň: 128 žiakov
počet tried
: 11 tried, z toho 1.stupeň: 4 triedy, 2.stupeň: 7 tried
školský klub
: 45 žiakov, 2 oddelenia
školská jedáleň
: 295 stravníkov
prepočítaný počet
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pedagog. zamestnan.: 18,0
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan. : 11,1
Základná škola realizuje projekt Zelená škola (zaradený do celoslovenskej siete Škôl podporujúcich zdravie).
Škola rozvíja alternatívnu formu vyučovania Lego Dacta, je zapojená do projektu Infovek a realizuje výučbu
informatiky. V ZŠ je zriadená špeciálna trieda pre žiakov s vývinovými chybami učenia s asistentkou učiteľa.
Základná škola J. Horáka
Dobšinského č.17, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Mgr. Ján Maruniak, riaditeľ školy
počet žiakov
: 478 žiakov, z toho 1.stupeň: 224 žiakov, 2.stupeň: 254 žiakov
počet tried
: 20 tried, z toho 1.stupeň: 9 tried, 2.stupeň: 11 tried
školský klub
: 120 žiakov, 3 oddelenia
školská jedáleň
: 311 stravníkov
prepočítaný počet
pedagog. zamestnan. : 30,4
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan. : 11,8
Základná škola realizuje projekt Škola podporujúca zdravie. Zároveň je zapojená do projektu Infofek, Otvorená
škola a ďal. Žiaci majú možnosť pracovať s internetom a stavebnicovým systémom Robo Lab, Lego Dacta.
Škola umožňuje učiteľom a žiakom sebarealizáciu prostredníctvom európskeho programu Comenius.
Základná škola J. Kollára
L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : PaedDr. Nadežda Dobrovičová, riaditeľka ZŠ
počet žiakov
: 260 žiakov, z toho 1.stupeň: 88 žiakov, 2.stupeň: 172 žiakov
počet tried
: 12 tried, z toho 1.stupeň: 4 triedy, 2.stupeň: 8 tried
školský klub
: 80 žiakov, 3 oddelenia
školská jedáleň
: 294 stravníkov
prepočítaný počet
pedagog. zamestnan. : 20,3
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan. : 9,6
Základná škola realizuje alternatívny projekt Regio so zameraním na regionálnu výchovu a výučbu
enviromentálnej a výtvarnej výchovy v nadväznosti na rozvoj regiónu zapísaného na Listinu kultúrneho
dedičstva UNESCO. Škola v tomto projekte spolupracuje s Fakultou prírodných vied UMB v spoločných
výchovných projektoch. Zároveň je zapojená do projektu Infovek s výučbou informatiky.
Základná umelecká škola
Nám. sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Pavol Macák, riaditeľ školy
počet žiakov
: 355 žiakov
počet tried
: 18 tried
prepočítaný počet
pedagog. zamestnan. : 19,0
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan. : 3,0
Základná umelecká škola ponúka umelecké vzdelanie v 4 odboroch: hudobnom, výtvarnom, literárnodramatickom a tanečnom.
Centrum voľného času
L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca
: Mgr. Marián Berešík, riaditeľ CVČ
počet žiakov v krúžkoch : 190 žiakov
počet krúžkov
: 15 krúžkov
prepočítaný počet
pedagog. zamestnan.
: 3,5
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan.
: 0
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Centrum voľného času vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež v oblasti
pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti v 13 krúžkoch: Texasky (mladší a starší), pohybová príprava,
práca s bičom a lasom, Írsko, balet, americký step, diskotance, rybár, poľovník, sokoliar, karate, letecký
modelár, práca s počítačom, strelecký krúžok.

Materské školy (s právnou subjektivitou):
Materská škola
1.mája č. 4, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Marta Gašparová, riaditeľka školy
počet detí
: 116 detí
počet tried
: 6 tried
školská jedáleň
: 163 stravníkov
prepočítaný počet
pedagog. zamestnan. : 11,5
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan. : 8,2
Materská škola je zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie so zameraním na ekologickú výchovu a ochranu
životného prostredia. Rozvíja alternatívnu formu vyučovania v programe Lego Dacta.
Materská škola
Bratská č. 9, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Jana Kruteková, riaditeľka školy
počet detí
: 106 detí
počet tried
: 5 tried
školská jedáleň
: 124 stravníkov
prepočítaný počet
pedagog. zamestnan. : 10,5
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan. : 7,2
Materská škola je zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie so zameraním na regionálnu výchovu, výtvarnú
výchovu a ochranu životného prostredia . Zároveň zabezpečuje výučbu nemeckého a anglického jazyka.

Materské školy (bez právnej subjektivity):
Materská škola
Mierová č. 2, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Jana Trilcová, riaditeľka školy
počet detí
: 38 detí
počet tried
: 1,5 triedy
školská jedáleň
: 43 stravníkov
prepočítaný počet
pedagog. zamestnan. : 3,0
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan. : 2,2
Materská škola je zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie so zameraním na ochranu životného prostredia.
Materská škola
Nám. padlých hrdinov č. 2, miest. časť Štefultov, Banská Štiavnica
štatutárny zástupca : Eleonóra Luptáková, riaditeľka školy
počet detí
: 20 detí
počet tried
: 1 trieda
školská jedáleň
: 18 stravníkov
prepočítaný počet
pedagog. zamestnan. : 2,0
prepočítaný počet
prevádz. zamestnan. : 1,2
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Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Banská Bystrica:
Gymnázium A. Kmeťa
G.-Gollnerovej č. 6, Banská Štiavnica
Riaditeľ školy : PaedDr. Milan Klauz
Počet tried:
Počet žiakov:
Spolu :
16
441
z toho: klasické gymnázium:
8
216
8-ročné gymnázium :
8
225
Výučba cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský.
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho
Akademická č. 11, Banská Štiavnica
Riaditeľka školy: RNDr. Mária Gubrianska
Počet tried:
Spolu:
14
Študijné odbory:
- životné prostredie
- polytechnika
- geodézia, kartografia a kataster
- kozervátorské a reštaurátorské práce
- technické a informatické služby.

Počet žiakov:
339

Stredná priemyselná škola S. Stankovianskeho
Akademická č. 13, Banská Štiavnica
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Počet tried:
Počet žiakov:
Spolu:
9
215
Študijné odbory:
- chémia (odborné zameranie biotechnológia)
- konzervátorské a reštaurátorské práce (odborné zameranie papier, staré tlače, knižné väzby)
- textilné výtvarníctvo (odborné zameranie pletiarska výroba)
- modelárstvo a návrhárstvo odevov
- technické a informatické služby (textil, odevníctvo, odevný dizajn).
Stredná lesnícka škola
Akademická č. 16, Banská Štiavnica
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Počet tried:
Počet žiakov:
Spolu:
12
337
z toho:
- maturitné štúdium:
9
281
- vyššia odborné štúdium:
3
56
Študijné odbory:
- lesnícka prevádzka
- krajinná ekológia
Študijný odbor vyššieho odborného štúdia:
- lesnícka prevádzka
- lesníctvo a lesnícky manažment
Domov mládeže pri SLŠ: ubytovaných 216 žiakov SŠ.
Združená stredná škola obchodu a služieb
Špitálska č. 4, Banská Štiavnica
Riaditeľ školy: RNDr. Pavel Bačík
Počet tried:
Spolu:
21
z toho:
- 2-ročné odbory:
2
- 3-ročné odbory:
7
- 4-ročné odbory:
8

Počet žiakov:
471
54
152
173
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- nadstavbové štúdium:
3
67
- vyššie odborné štúdium:
1
25
2-ročné učebné odbory:
- stavebná výroba
- výroba konfekcie
3-ročné učebné odbory:
- murár
- kuchár-čašník
- cukrár
- krajčírka
4-ročné učebné odbory:
- operátorka odevnej výroby
- obchod a podnikanie
odbory nadstavbového štúdia:
- stavebníctvo
- spoločné stravovanie
- drevárska a nábytkárska výroba
- vyššie odborné štúdium: odbor cestovný ruch
Domov mládeže pri ZSŠ: ubytovaných 322 žiakov SŠ a 65 študentov VŠ.
Stredné odborné učilište lesnícke
Riaditeľ školy: Ing. Koloman Šmondrk
Počet tried:
Počet žiakov:
Spolu:
11
238
3-ročné učebné odbory:
- mechanik-opravár pre lesné stroje a zriadenia
- mechanik-opravár pre cestné motorové vozidlá
- mechanizátor lesnej výroby
4-ročné učebné 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
Domov mládeže pri SOUL: ubytovaných 137 žiakov SŠ.
Škola v prírode pod Sitnom
Počúvadlianske jazero č. 43
Riaditeľ školy: Mgr. Pavol Michal
Kapacita: 75 lôžok, 80 osôb – jedáleň.

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu
Špeciálna základná škola
Novozámocká č. 11, Banská Štiavnica
Riaditeľka: Mgr. Beata Rafajová
Počet tried/odelení:
Spolu:
6
- školský klub
2
- prepočítaný počet
pedagog. zamestnan.:
9
- prepočítaný počet
prevádz. zamestnan.:
4

Počet žiakov:
43
20

Pedagogicko-psychologická poradňa
Dolná č. 2, Banská Štiavnica
Riaditeľka: PaedDr. Ivica Moravčíková
Počet zamestnancov: 5
- odbornosti: 2 psychologičky, 1 špeciálny pedagóg, 1 logopéd, 1 sociálny pracovník.
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Spojená katolícka škola sv. Františka Asisského je v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcibiskupského úradu v
Trnave
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy
Počet tried:
Počet žiakov:
Spolu:
13
271
z toho:
klasické gymnázium:
4
101
základná škola:
9
170

Súkromné školy:
Súkromná hotelová akadémia
Zriaďovateľ: Joargesov dom a.s.
Drieňová č. 12, Banská Štiavnica
Riaditeľka školy: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Počet tried:
Spolu:
7
z toho:
- maturitné štúdium:
5
- pomaturitné štúdium:
1
- vyššie odborné štúdium:
1
Študijné odbory:
- hotelová akadémia
- hotelový manažment
- manažment hotelov a cestovných kancelárií.

Počet žiakov:
145
125
10
10

Súkromná materská škola
Zriaďovateľ: Občianske združenie Kruh
Dolná ružová 22, Banská Štiavnica
Počet: tried: 1, detí: 24

Vysoké školstvo
Pracovisko FPV UMB Banská Bystrica v Banskej Štiavnici
V Banskej Štiavnici pôsobia dve katedry Fakulty prírodných vied UMB, a to Katedra krajinnej ekológie
a Katedra ekomuzeológie. Vedúca katedry krajinnej ekológie je RNDr. Zdenka Zupková.Vedúcim katedry
ekomuzeológie je Ing. Kerol Herian, PhD . Katedry sú umiestnené v priestoroch SPŠ S. Stankovianskeho
v Banskej Štiavnici.
Počet študujúcich v akademickom roku 2005/06: 495
Študijné odbory:
- enviromentálna ekológia, špecializácia krajinná ekológia (Mgr. stupeň)
- muzeológia (Bc. stupeň)
Od škol. roku 2005/06 otvorili akreditované štúdium v odbore synekológia v študijnom programe systémová
ekológia (Bc.,Mgr. stupeň) a v odbore enviromentálny manažment v študijnom programe enviromentálne
manažérstvo múzejných zariadení.
Fakulta ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
so sídlom v Banskej Štiavnici E.M.Šoltésovej 5
Dekan: doc. Ing. Karol Kočík PhD.
Počet študujúcich v akademickom roku 2005/06: 529 a 16 doktorandov
Študijné odbory:
- aplikovaná ekológia
- enviromentalistika
Od škol. roku 2005/06 otvorili akreditované štúdium v odbore ekológia a využívanie krajiny, biodiverzita
a ochrana prírody, enviromentálne inžinierstvo, filozofia a teória ekologizácie.
Školský úrad v Banskej Štiavnici bol zriadený Mestom pre všetky školy a školské zariadenia okresu
Banská Štiavnica.
Nám. sv. Trojice č. 1, Banská Štiavnica
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Školský úrad zabezpečuje nasledovné úlohy:
- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania,
- rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
ktorej zriaďovateľom je Mesto alebo pričlenené obce,
- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok,
- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam vo svojej územnej
pôsobnosti.

Kultúra
Oddelenie kultúry sídli v budove s názvom Centrum mestskej kultúry Rubigall. Okrem tohto priestoru
má oddelenie v správe aj areál amfiteátra a priestory mestského kina Akademik. Amfiteáter sa nachádza na
území mestskej pamiatkovej rezervácie, má skôr komorný charakter, kapacitu okolo 350 miest na sedenie a 600
miest na státie. V mesiacoch jún, júl, august slúži jeho areál ako letné kino a ako priestor pre niektoré koncerty
a prehliadky. Kino Akademik má kapacitu 132 miest. Priestor slúži nielen pre filmové projekcie, ale jeho nie
veľké pódium je využívané aj pre príležitostné podujatia spoločenského, kultúrneho a športového charakteru.
Oddelenie sa zároveň stará o chod a údržbu mestskej knižnice, ktorá sídli na 1. poschodí CMK Rubigall.
Pracovníci oddelenia poskytujú služby pre občanov Banskej Štiavnice v širokom spektre mestského kultúrneho
diania.
Vlastná činnosť oddelenia kultúry sa dá rozdeliť do troch oblastí: „kultúrny“ servis pre občanov a organizácie,
vlastné kultúrne aktivity oddelenia a iné aktivity. Ďalej uvádzame podrobnejšie členenie s konkrétnym popisom
činnosti v roku 2005.
A. Servis pre občanov a organizácie:
A1: Servis v oblasti poskytovania informácií
Redakcia a vydávanie týždenníka Štiavnické noviny
Zabezpečovanie prevádzky a vysielania mestského rozhlasu
Udržiavanie a aktualizácia úradných tabúľ mesta
Údržba a aktualizácia mestských propagačných plôch
A2: Servis v oblasti kultúrnych služieb
Programovanie a vlastná prevádzka kina Akademik
Programovanie a prevádzka letného kina v amfiteátri
Zabezpečenie chodu filmového klubu Entrée
Poskytovanie služieb mestskej knižnice
A3: Iné servisné služby
Prenajímanie priestorov pre potreby spolkov, združení a organizácií
Trvalé nájmy pre právnické osoby
Zastrešenie niektorých amatérskych umeleckých súborov
Technická pomoc pre iné oddelenia MsÚ a niektoré spolky a združenia
B. Kultúrne aktivity oddelenia
B1: Festivaly, prehliadky, koncerty, semináre...
B2: Výchovno-vzdelávací program oddelenia
Výstavy
Kurzy
Výchovné koncerty
B3: Podujatia, pri ktorých oddelenie spolupracovalo v roku 2005 s inými organizátormi
C. Iné aktivity oddelenia
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Ad A1: Servis v oblasti poskytovania informácií
Redakcia a vydávanie týždenníka Štiavnické noviny
Rok 2005 bol 16. rokom nepretržitého vydávania týždenníka Štiavnické noviny. Oddelenie kultúry zabezpečuje
jeho administratívny a redakčný chod. V roku 2005 redakcia pripravila 43 čísiel. V priebehu roka sa nemenil
počet strán vydania, ktorý je vzhľadom na pevne stanovený ekonomický rozpočet určený na počet 12 strán.
Týždenník je približne z 30% financovaný z dotácie mestského rozpočtu a zvyšok nákladov si musí zarábať sám
z predaja výtlačkov a reklamy. 10-členná redakčná rada zasadá pod vedením šéfredaktora pravidelne raz
týždenne. Pracuje bez nároku na honorár alebo iné finančné ohodnotenie. Redakcia sa snaží o vyváženosť
spravodajstva a široký tematický záber. Administrácia novín pravidelne vykonáva prieskum predajnosti
a očakávaných spravodajských potrieb čitateľa. Raz ročne redakcia v prítomnosti zástupcov mestskej
samosprávy hodnotí svoju činnosť, odmeňuje najaktívnejších prispievateľov a stanovuje priority pre ďalší rok.
V prípade Štiavnických novín ide o najdlhšie nepretržite vydávané periodikum v histórii B. Štiavnice.
Zabezpečovanie prevádzky a vysielania mestského rozhlasu
Štiavnická samospráva využíva mestský rozhlas na informovanie verejnosti o istom okruhu komunálnych tém
(humanitné akcie, pozvánky na zasadnutia mestského zastupiteľstva, kultúrne a spoločenské podujatia, jubileá a
zosnulí...). Aj keď v minulosti plnil mestský rozhlas predovšetkým propagandisticko-agitačné funkcie, mestské
samosprávy ho v súčasnosti väčšinou využívajú na informovanie o havarijných situáciách a situáciách ohrozenia
obyvateľstva živelnými pohromami a inými druhmi všeobecného nebezpečenstva. Toto je stále primárna funkcia
mestského rozhlasu.
Centrálna rozhlasová ústredňa sa nachádza v budove radnice, vedľajšia na sídlisku Drieňová. V priebehu roka
2005 sa rozbehli práce na výmene starej centrálnej ústredne za novú a vytvorili sa podmienky pre prepojenie
pobočných ústrední na Štefultove a Drieňovej s centrálou tak, aby bolo vysielanie časovo synchronizované.
Vysielanie bude zabezpečované už z budovy CMK Rubigall. V prípade výnimočných situácií sa bude môcť
vyhlasovať aj z kancelárie primátora mesta.
Aj keď došlo k výmene centrálnej ústredne a jej prepojeniu s pobočnými ústredňami, predsa len vlastné
rozhlasové vedenia sú problémovou zložkou tohto komunikačného prostriedku. Vedenia sú zastarané, drôty
neizolované, časť reproduktorov je po dobe životnosti. Samotné linky sú vedené po strechách domov
v historickom centre v značnej výške. Ich údržba je problematická. Elektrické vedenia sú v MPR umiestnené už
prevažne v zemi, vedenia mestského rozhlasu bohužiaľ nie. Realizácia bezdrôtového rozhlasu je však
v geografických podmienkach mesta problematická a značne finančne náročná.
Udržiavanie a aktualizácia úradných tabúľ mesta
V Banskej Štiavnici máme 7 tzv. úradných tabúľ (na Radničnom námestí, na Križovatke, na sídlisku Drieňová,
Pod Kalváriou, na Štefultove, pri Počúvadlianskom jazere, v mestskej časti Banky). Tabule sú využívané pre
dôležité oznamy mestskej samosprávy. Vzdialenosť medzi jednotlivými informačnými skrinkami dosahuje
takmer 40 kilometrov. Niektoré mestá umiestňujú svoje úradné tabule len v blízkosti mestských úradov. Zákon
ich počet a umiestnenie nešpecifikuje. Úradné tabule v Banskej Štiavnici využíva aj štátna polícia, Daňový úrad,
iné štátne úrady, ale napríklad aj exekútori a notári. V minulom roku bola na úradných tabuliach vandalmi
spôsobená škoda za cca 7 000,-Sk (rozbitie, zastriekanie sprejmi).
Údržba a aktualizácia mestských propagačných plôch
Mestské propagačné plochy sú rozdelené do niekoľkých kategórií. Oddelenie kultúry má vypracovaný ich
zoznam, ktorý je verejnosti dostupný u povereného pracovníka aj v kancelárii mestskej polície. Na tieto plochy
je možné vylepiť plagáty individuálne, alebo prostredníctvom povereného pracovníka oddelenia. Voľné
plagátovacie plochy sú na 4 betónových skružiach a na 4 vytipovaných zastávkach SAD. Na ostatných
autobusových zastávkach je lepenie plagátov zakázané. V siedmich uzavretých plagátovacích plochách
(informačné skrinky) môžu záujemcovia umiestniť svoje plagáty tým spôsobom, že ich doručia oddeleniu
kultúry. Dozor a sankcionovanie za neoprávnený výlep plagátov má v popise práce mestská polícia.
Náklady na údržbu týchto mestských propagačných plôch dosiahli v roku 2005 výšku okolo 15 000,-Sk.
Najpoškodenejšie boli, tak ako aj v minulom roku, propagačné skrinky na ulici Dolnej a na sídlisku Drieňová.
Ad A2: Servis v oblasti kultúrnych služieb
Programovanie a vlastná prevádzka kina Akademik
Rok 2005 bol rokom, počas ktorého sa stabilizoval hrací profil kina Akademik. V náklade okolo 200 000 Sk sme
revitalizovali zvukovú časť kina, zabezpečili nové čítacie zariadenie /laserové snímače/ pre snímanie novej
zvukovej stopy filmových kópií. Okrem komerčne úspešných titulov pre dospelých sú v programe kina
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zaraďované aj filmy pre deti a filmy pre náročnejšieho diváka. V roku 2005 sa odohralo v kine Akademik
celkovo 94 predstavení, ktoré súhrnne navštívilo 2585 divákov. Priemerná návštevnosť je 28 divákov na jedno
predstavenie. Výrazný pokles návštevnosti oproti roku 2004 zapríčinili dve okolnosti. Nástup domácich kín
a veľmi aktuálna a rýchla ponuka DVD titulov, ktoré vytvárajú pre všetky kiná na Slovensku vážny konkurenčný
tlak. Druhou príčinou je nelegálne sťahovanie pirátskych kópii z internetu a s tým spojené zaostávajúce etickoprávne vedomie slovenského kinodiváka.
Programovanie a vlastná prevádzka letného kina v amfiteátri
V letnom kine sa v mesiacoch júl až august 2005 premietlo celkom 14 filmových predstavení, ktoré navštívilo
dohromady 431 divákov. Priemerná návštevnosť dosiahla úroveň 39 divákov na jedno predstavenie. Dá sa teda
povedať, že táto sezóna patrila medzi najslabšie v 11 ročnej histórii letného kina. Návštevníci mali možnosť
vidieť napr. filmy Kameňák 2, Kráľovstvo nebeské, Vojna svetov a ďalšie atraktívne filmové tituly. Tržby
dosiahli výšku 25.860 Sk. Amfiteáter poskytuje aj možnosť občerstvenia v bufete. Starostlivosť o premietaciu
techniku je však náročná vzhľadom na sezónnu využiteľnosť objektu. V roku 2005 sme revitalizovali časť
hľadiska (výmena lavíc). Nepodarilo sa nám bohužiaľ odstrániť vlhnutie objektu, ktoré je dlhodobým vleklým
problémom. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov.
Zabezpečenie chodu filmového klubu Entreé
Filmový klub v roku 2005 pracoval na báze dohody medzi občianskym združením Kruh a oddelením kultúry.
Premietal 2 až 4 predstavenia mesačne, jeho členovia úzko spolupracovali so zamestnancami oddelenia pri
zabezpečení plynulého chodu klubového kina. Pre rok 2006 sa ukazuje ako nevyhnutné užšie administratívnoorganizačné prepojenie klubu s oddelením, aby sa docielila lepšia efektivita kina a celkové zladenie filmovej
ponuky.
Poskytovanie služieb mestskej knižnice
Čistý knižničný fond ku 31.12.2005 tvorí 24455 knižných jednotiek. Knižnica v minulom roku odoberala 22
titulov rôznych periodík, ktoré slúžia čitateľom na štúdium v knižnici.
V roku 2005 bolo zapísaných1174 čitateľov, z toho 305 detí do 15 rokov. Knižnicu navštívilo 11646
používateľov.
Výpožičky v r. 2005 boli celkom 34445, z toho náučná literatúra pre dospelých tvorilo 9372 kníh, beletria
pre dospelých 13390 kníh, náučná literatúra pre deti 2751 a beletria pre deti 5016 kníh. Výpožičky periodík
tvoria 3916 . Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby sme pre našich čitateľov získali 73 kníh.
V roku 2005 získala do svojho fondu 298 kníh, z toho 228 kníh kúpou a 70 kníh darom. V minulom roku
knižnica pripravila a spolupodieľala sa na usporiadaní 39 podujatí väčšieho či menšieho charakteru.
Mestská knižnica je typom verejnej knižnice, teda je univerzálnou, ktorá poskytuje verejné knižničnoinformačné služby celej populácii, buduje univerzálne knižničné fondy a napomáha šírenie poznatkov, výchovu,
vzdelanosť, šíri kultúru v meste a regióne. Má dominantné postavenie pri poskytovaní knižničných služieb
najširšej verejnosti.
Na rozdiel od iných kultúrnych a spoločenských ustanovizní knižnica oslovuje oveľa širší okruh občanov,
má nenahraditeľný význam pri sprístupňovaní poznania a kultúrnych hodnôt deťom a mládeži a v nemenšej
miere celej populácii. Knižnica má čoraz viac aj informačno-vzdelávaciu funkciu.
Mestská knižnica okrem svojej najzákladnejšej funkcie, a to sprístupnenie knižničného fondu širokej
verejnosti, poskytuje svojim používateľom možnosť získať náučnú literatúru formou Medziknižničnej
výpožičnej služby, z ktorejkoľvek knižnice Slovenska. V priestoroch knižnice je možné prečítať si dennú tlač,
resp. časopisy, prípadne využívať dva PC na písanie seminárnych prác študentom a iným záujemcom, resp. tieto
počítače využívať na prezeranie on-line v katalógu mestskej knižnice alebo
v katalógoch iných knižníc alebo len tak listovať v internetových stránkach. Z periodík prichádzajúcich do
knižnice vytvárajú knihovníčky regionálnu kartotéku článkov. Knižnica poskytuje aj reprografické služby z kníh
tvoriacich jej fond.
Koncom roku 2005 bol v knižnici nainštalovaných nový softvér Clavius, ktorý skúšobne používali
knihovníčky, resp. čitatelia už na sklonku roku 2005.
Mestská knižnica poskytuje svoje služby na Nám. sv. Trojice v priestoroch Rubigallu na prvom poschodí.
Tu sa nachádza odd. pre deti aj odd. pre dospelých čitateľov. Mestská knižnica poskytuje svoje služby
v obmedzenom výpožičnom čase aj vo svojej pobočke v priestoroch ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová.

59

Ad A3: Iné servisné služby
Prenajímanie priestorov pre potreby spolkov, združení, organizácií...
Okrem politických strán a niektorých komisií pracujúcich pri mestskom zastupiteľstve využívajú túto službu
napr. Spolok slovenských žien Živena, niektoré základné a stredné školy, ale aj záujmové združenia a spolky
rôzneho typu. V roku 2005 to bol napríklad Klub budúcich zamestnaných, detský klub Pathfinder (raz mesačne),
klub zdravej výživy, aktivisti A-klubu, a podobne. Priestory CMK Rubigall boli poskytnuté aj pre divadelný
súbor Stromáčik a Yemelo, občianske združenie Priatelia Thálie, pre žiakov gymnázia pri imatrikuláciách a pod.
Celoročnú zmluvu o prenájme priestorov má s oddelením uzavreté občianske združenie Kresťanské
spoločenstvo.
Trvalé nájmy pre právnické osoby
Počítačový klub, ktorý dopĺňa ponuku služieb pre obyvateľstvo v oblasti internetových služieb a počítačových
hier, má prenajaté priestory v CMK Rubigall. Klub má samostatný vchod zo strany Starozámockej ulice.
V priestore bývalého domovníckeho bytu sídli kancelária festivalového výboru Cap á l´Est. Na prízemí CMK
Rubigall sa nachádza aj pracovisko Mestskej turistickej informačnej kancelárie, ktoré veľmi vhodne dopĺňa
ponuku kultúrneho a informačného servisu v budove.
Zastrešenie niektorých amatérskych umeleckých súborov
Adaptované pivničné priestory na prízemí budovy Rubigall využíva pre svoje pravidelné nácviky dychová hudba
Sitňanka. Ďalšia miestnosť na prízemí je trvalo využívaná mužským speváckym zborom Štiavničan, rómskou
hudobnou skupinou Šukár Gíľa Románe a zástupcom filmového klubu Entré. Podkrovie CMK Rubigall využíva
pre svoje nácviky divadelný súbor Všetci musia a súbor živých šachov Animatus Lusus.
Technická pomoc pre iné oddelenia MsÚ a niektoré spolky a združenia
Oddelenie kultúry zabezpečuje dokumentáciu videokamerou pre niektoré obrady a slávnostné prijatia na
banskoštiavnickej radnici. Službu vykonáva p. Peter Lalo. Pri ozvučení niektorých akcií (šachtág, plavecké
preteky, hokejový turnaj, banícky spolok, prijatia primátora mesta – napr. vysokoškolskí študenti na námestí
a pod., Beh ústavy...) využívajú organizátori nielen pomoc technika oddelenia kultúry ale aj možnosť výpožičky
ozvučovacej techniky oddelenia pre jednotlivých organizátorov. Celkom sme počas roka 2005 ozvučili 10
podujatí. Ďalšou oblasťou technickej pomoci je výzdoba volebných miestností. V roku 2005 to bola napr.
príprava volieb poslancov do VÚC.
Ad B1: Festivaly, prehliadky, koncerty, semináre...
Do tejto podkapitoly sme pre rok 2005 zaradili:
Vystúpenie folklórneho súboru Sľuk
Benefičný festival Štiavnický hudobný tajch 2005
Koncert Honzu Nedvěda
Šachový festival Animatus Lusus
Festival peknej hudby – medzinárodná prehliadka venovaná klasickej hudbe
Koncert írskych pesničkárov
Nezabudnuté remeslá – prehliadka remeselných a ľudových výrobcov
Cap á l´Est – európsky festival poézie, divadla a hudby
Štyri živly – letný filmový seminár
Salamandrové dni – mestský sviatok venovaný historickým tradíciám Banskej Štiavnice
Uvádzame podrobnejší popis:
Vystúpenie Sľuku s programom Sen
18.6.2005
Vystúpenie v banskoštiavnickom amfiteátri, ktoré sa stretlo s mimoriadnym diváckym ohlasom. Kapacita
amfiteátra bola takmer vypredaná, Sľuk sa predstavil s novonaštudovaným programom. Celkom v ňom vystúpilo
50 tanečných a hudobných profesionálov. Podujatiu prialo i počasie, ktoré je pre akcie v otvorenom priestore
amfiteátra rozhodujúce.
Štiavnický hudobný tajch 2005
25.6.2005
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Benefičný festival uskutočnený pri príležitosti začiatku Štiavnického kultúrneho leta 2005. V amfiteátri pod
Novým zámkom vo večerných hodinách vystúpili: Hudci a speváci spod Poľania /Ján Palovič, Juraj Pecník, Ján
Petrenka ..../ Celkom sa predstavilo do 40 umelcov. Výťažok zo vstupného bol venovaný na projekt obnovy B.
Štiavnice. Celý projekt pripravil spoluorganizátorsky a dramaturgicky podnikateľ Dušan Kollár.
Koncert Honzu Nedvěda
1.7.2005
Po druhýkrát, ale s rovnakým úspechom, sa predstavil amfiteátrovému publiku Honza Nedvěd so svojou
sprievodnou skupinou. Folkový bard a legenda česko-slovenského pesničkárstva pán hudobník Nedvěd uviedol
niekoľko nových skladieb a pri známych skladbách spieval s Honzom celý amfiteáter. Mimoriadne úspešná
akcia kultúrneho leta, ktorá potvrdila záujem banskoštiavnického publika a kvalitný folk.
Festival živých šachov – Animatus Lusus
16.7.2005
V rámci Slovenska ojedinelý projekt živej šachovej partie na šachovnici s rozmermi 12 x 12 metrov na Námestí
Sv. Trojice. Hrali medzinárodní šachoví veľmajstri Sergej Movsesjan a Igor Štohl. Súčasťou projektu bola aj
prehliadka historických divadelných hier, predajný trh výrobcov historických zbraní, vystúpenia cechov a skupín
historického šermu, prehliadka a výstava študentských návrhov šachových kostýmov, sokoliarsky výcvik,
dobová hudba, dobové jedlá a hostina. V kooperácii so SBM sa podarilo pripraviť aj výstavu šachových súprav
a šachovej literatúry. Primátor mesta dekoroval po napínavom šachovom boji pána Sergeja Movsesjana za
Šachového kráľa B. Štiavnice pre rok 2005. Svojho súpera porazil pán Movsesjan v partii naslepo, pričom
jednotlivé šachové figúry predstavovali skutoční ľudia. Pri výmene figúr dochádzalo k šermiarskym súbojom,
ktoré často vyvolávali potlesk divákov na otvorenej scéne. Prítomní zástupcovia Slovenského šachového zväzu
vyjadrili s takouto netradičnou formou prezentácie šachu mimoriadnu spokojnosť. Organizátorom z CMK
Rubigall sa podarilo prvýkrát v histórii obsadiť remeselníkmi celú plochu námestia sv. Trojice. Aj remeselníci
z celého Slovenska potvrdili výnimočnú úroveň tejto akcie. Podujatie trvalo do neskorých nočných hodín
a končilo ohňovou šou. Živé šachy sa stali atraktívnou akciou, ktorá má perspektívu ďalšieho rastu, čo dokázal
aj záujem iných miest o vývoz tohoto podujatia za mestské hranice. Bola vytvorená festivalová šatňa, ktorá sa
bude dopľňať a obohacovať, tak, aby budúci ročník priniesol nové dramaturgické prvky. O podujatie bol
mimoriadny záujem viacerých médií.
Festival peknej hudby – medzinárodná prehliadka venovaná klasickej hudbe
29.7.-31.7. 2005
6.ročník tohto festivalu mohli návštevníci vidieť nielen v Banskej Štiavnici, ale aj vo Sv.Antone, kde sa
v kaštieľskej kaplnke časť koncertov tiež uskutočnila. Súčasťou festivalu bola i malá výstava v priestoroch
Starého zámku. Pre návštevníkov bolo pripravené okrem kvalitných koncertov aj občerstvenie formou kávy,
pečiva a vína.
Nezabudnuté remeslá 2005
6. 8.2005
Prehliadka remeselných a ľudových výrobcov spojená s celodňovým programom na ploche historického
mestského námestia. Prostredníctvom nej sa do centra mesta vracia aspoň na jeden deň atmosféra starých
štiavnických trhov. Výsledky zaujímavej práce takmer 70 remeselníkov si mohli návštevníci nielen kúpiť,
ale v niektorých prípadoch dokonca vyskúšať vlastnú remeselnú zručnosť pod ich vedením. Pripravili sme
i vystúpenia folkloristov, pásmo hudby a sprievodného slova s názvom Zbojníkova modlitba, vystúpenie
hudobnej skupiny Bytosti pod vedením Miroslava Žiarislava Švického, predstavenie fujary ako typického
hudobného nástroja Slovákov a ďalšie zaujímavosti. Na námestí nechýbalo ani dobré tradičné slovenské jedlo.
Nezabudnuté remeslá lákajú do B. Štiavnice čoraz viac návštevníkov. Aj v roku 2005 tvorili značnú časť publika
práve mimomestskí hostia.
Cap á l´Est – európsky festival poézie, divadla a hudby
15.-21.8.2005
Pripravuje ho riaditeľ Moliérovho divadla v Paríži Michell de Maulne v kooperácii s manažérkou festivalu
A.Miklíkovou a ďalšími spoluorganizátormi. Jednotlivé festivalové vystúpenia situujú organizátori do
netradičných priestorov, napríklad do kaviarne Libresso, priestoru Starého zámku, na Námestie sv.Trojice, do
podkrovia CMK Rubigall, kaplnky Kammerhofu a inde. Tretí ročník festivalu predstavil veľmi veľa
zaujímavých divadelných projektov ale i hudobných skupín. Súčasťou festivalu boli aj poetické stretnutia
s básnikmi z viacerých európskych štátov. Festival mal dobrú mediálnu podporu a získava čoraz viac
priaznivcov.
Štyri živly – letný filmový seminár
18.-21.8.2005
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Pravidelne prispieva k spestreniu letnej kultúrnej ponuky mesta. Pre všetkých účastníkov pripravili organizátori
projekcie starších i novších hodnotných filmov, ale i niektoré ukážky zo žánrov krátkometrážnej tvorby. Seminár
organizujú Občianske združenie Štyri živly, Asociácia slovenských filmových klubov, Slovenský filmový ústav
a ďalší. Uskutočňuje sa v kine Akademik, v amfiteátri a v niektorých ďalších alternatívnych priestoroch.
Salamandrové dni – mestský sviatok Banskej Štiavnice
9.-11.9. 2005
Salamander pripravuje veľké množstvo organizátorov, ktorých koncepčne riadi prípravný výbor. V roku 2005
sa zlepšila kooperácia so Slovenským banským múzeom, ktoré je najvýznamnejším nositeľom baníckych tradícií
mesta. Hostia Salamandrových dní sfárali do štôlne Glanzenberg, zúčastnili sa slávnostného šachtágu ale svojou
účasťou poctili aj Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory. V centre mesta boli dvojdňové trhy,
v kostole sv.Kataríny udelenie výročných cien mesta. Pred budovou radnice bola odhalená plastika Vlada
Oravca. V programe bolo aj slávnostné vztýčenie zástavy miest združených v medzinárodnej organizácii miest
svetového dedičstva. Nechýbali burza minerálov a strelecká súťaž. Okrem salamandrového sprievodu mohli
návštevníci vidieť nepretržitý dvojdňový program na Námestí sv. Trojice. Deti mali pripravenú vlastnú scénu,
časť námestia bola vyhradená remeselným trhom. CMK Rubigall pripravilo viaceré atrakcie pre návštevníkov,
moderovanie v historických kostýmoch, predaj salamandrových suvenírov, vydanie salamandrovej mince,
sviečkovú slávnosť v nočných piatkových hodinách. V sobotu sme dramaturgiu osláv poľudštili, pivné súťaže
sme nahradili športovými atraktívnymi disciplínami a ukážkami prác modelárov. Bola aj prehliadka
automobilových veteránov a iné pestré a originálne vystúpenia, napr. prezentácia detského folklórneho súboru
z Fínska. Salamander sa dá v roku 2005 hodnotiť ako najlepší doteraz aj zásluhou jeho upravenej dramaturgie.
Ad B2: Výchovno-vzdelávací program oddelenia
Výstavy
Kompozície Arpáda Pála (1. 1. – 28. 1. 2005)
Kombinácia ušľachtilo spracovaného dreva a drahých kovov /ale i perlete, keramiky..../ s dôrazom na regionálnu
spätosť autora s mestom a jeho okolím. Výstava našla veľmi pozitívny ohlas u návštevníkov.
Maľba: Helena a Lýdia Gergely (3. 2. – 23. 5. 2005)
Obidve autorky žijú v Nemecku, s mestom majú úzke väzby. V CMK vystavovali olejomaľby s prírodnou
a komornou tematikou, ktoré reflektovali nielen osobnostný charakter ich umeleckej výpovede, ale našli svoj
námet aj v širších súvislostiach.
Svetové dedičstvo očami detí XI. (1. 6. – 14. 7. 2005)
XI. ročník výstavy detských výtvarných prác z 17 štátov. Do tohto ročníka bolo zaslaných 2500 prác. Vystavený
však bol len výber najlepších, vrátane víťazných prác v troch vekových kategóriách. Slávnostnej vernisáže sa
zúčastnila aj Dr. Katalin Kiss, vedúca regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva pre
strednú a východnú Európu.
Šachovnice sveta a obrazy šachových figúr (16. 7. – 5. 8. 2005)
Výstava bola sprístupnená vo výstavných priestoroch budovy Berggericht - SBM. Zabrala takmer celé
poschodie oddelenia a predstavila okolo 50 rôznych šachových kompletov, ďalej šachovú literatúru, modely
šachových kostýmov a obrazy šachových figúr. Celkom ju navštívilo 500 spokojných návštevníkov.
Prierez tvorbou Arpáda Pála (14. 7. – 21. 12. 2005)
Pre úspech výstavy zo začiatku roka boli najlepšie exponáty Arpáda Pála doplnené o nové kompozície a
znovuvystavené vo výstavných priestoroch oddelenia. Expozícia bola predajná a priniesla autorovi aj istý
finančný zisk.
Kurzy:
Balet a scénický tanec /január – jún 2005/
Kurz tanečného umenia vedený zástupcom riaditeľa tanečného súboru Uránia z Levíc Dušanom Danišom.
Kurzové stretnutia sa uskutočňovali 1-krát týždenne do konca júna 2005.
Kurz eurytmie / jún 2005/
Plánovaný kurz venovaný dielu Rudolfa Steinera sa neuskutočnil pre malý počet prihlásených záujemcov.
Výchovné koncerty:
Výchovné koncerty pre žiakov základných škôl sme v roku 2005 neuskutočnili z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
Ad B3: Podujatia, pri ktorých oddelenie spolupracovalo v roku 2005 s inými organizátormi
Apríl 2005: Environfilm – celoštátny festival venovaný filmom a videoprogramom s témou ochrany životného
prostredia
1.máj: Prvý máj v Kysihýbli

62

Ad C. Iné aktivity oddelenia
Január – september – Spontánne zjednotenie
Stretnutia záujemcov o štúdium životnej harmónie, pohybovo – meditačné cvičenia pod vedením Ing. Petra
Vigaša z Banskej Bystrice. Stretnutia prebiehali na prízemí CMK Rubigall.
10.1. – Vyhodnotenie 16. ročníka týždenníka Štiavnické noviny
Členovia redakčnej rady a aktívni dopisovatelia ŠN sa stretli so zástupcami vedenia samosprávy a poslancami
Mestského zastupiteľstva, aby ohodnotili najlepších prispievateľov v roku 2005 a pripravili koncepciu vydávania
novín v ďalšom ročníku.
10.3. – Oslavy oslobodenia Banskej Štiavnice
Oddelenie pripravilo technickú a kultúrnu časť osláv.
22.3. – Uvedenie do života knihy Existencia
V trámovej miestnosti CMK Rubigall sa uskutočnil krst novej knihy primátora mesta M.Lichnera s názvom
Existencia. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program a ukážky z diela.
26.3. – Účasť v porote výtvarnej súťaže
Oddelenie malo svojho zástupcu vo výtvarnej súťaži My sa nevieme sťažovať nahlas. Zasadnutie poroty sa
uskutočnilo v Galérii J.Kollára.
4.4. – Ocenenie najlepších jednotlivcov a súborov
Oddelenie sa spolupodieľalo na realizácii ocenenia pre jednotlivcov a súbory v oblasti kultúry .
21.4. – Literárna súťaž pre žiakov základných škôl
V podkroví CMK Rubigall sa uskutočnila súťaž žiakov zo všetkých škôl okresu Banská Štiavnica, ktorá
preverila ich literárne vedomosti.
26.4. – Sládkovičova Štiavnica
Okresná súťaž v prednese poézie a prózy v kine Akademik a v Trámovej miestnosti CMK Rubigall.
20.5. – 25.5. - Vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí
Porota medzinárodnej súťaže v zložení Z. Patkošová, Ingrid Macáková, K.Hilbertová vyhodnotila 2500
súťažných prác zo 17 štátov
26.6. – Koncert hudobníkov zo skupiny KVK
Koncert štiavnických hudobníkov v podkroví CMK Rubigall..
7.7. – Vystúpenie folklórneho súboru Beverina
Banskú Štiavnicu navštívil lotyšský folklórny súbor. Oddelenie pripravilo pre členov prehliadku mesta a 2
vystúpenia v centre mesta.
19.7. – Funk -Punk
Zaujímavý koncert v amfiteátri. Spoluorganizátor Martin Maruniak. Vystúpili Martin Valihora, Juraj Griglák
a ďalší hostia.
31.8. – Beh Ústavy SR
Beh Ústavy SR získal dôležitý spoločenský charakter a oddelenie kultúry v r. 2005 zabezpečilo jeho technickú,
propagačnú a spoluorganizátorskú časť.
26.10. – Padlášový utorok – koncert v podkroví
Oddelenie v spolupráci s folkovým zoskupením Padlášový utorok pripravilo zaujímavý večer, v rámci ktorého sa
predstavili Ľudka Klimková, Michal Pigoš a ich hostia – banskoštiavnická skupina Hologram /Jakub Šuták
a Ivan Kopál/.
24.11. – Vystúpenie francúzskeho folklórneho súboru Berstett
V podkroví CMK Rubigall vystúpil folklórny súbor z francúzskeho Matzenheimu s ukážkami starodávnych
tancov z oblasti Alsaska.
6. 12. - Batoh Mikulášskych prekvapení
Priestory CMK Rubigall po 11-krát zaplnili zaujímaví ľudia, ktorí atraktívnou formou deťom a ich rodičom
predstavili zaujímavý svet fantázie a tvorby. Od 14. do 19.hodiny návštevníkov zaujali výrobky žiakov zo
ZSŠOS, Hotelovej akadémie a rezbárskeho odboru SOUL. V programe nechýbal oblátkar Ján Pašesa, šperkárka
Jana Petrová, keramikár Ivan Ivanov, ale aj ukážky vianočného drotárskeho umenia a vystúpenie žiakov ZUŠ.
8.12. – Spomienky na zomierajúce mesto
Decembrový program obohatila aj vernisáž výstavy fotografii dokumentujúcich obnovu Banskej Štiavnice.
Autorom námetu je M.Lichner, primátor mesta. Vernisáž bola obohatená audiovizuálnym programom.
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13.12. – Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
V priestoroch oddelenia sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Salamander očami detí 2005“
13.12. – Farbami dýcha noc
Koncert Berca Balogha a jeho sprievodnej hudobnej skupiny v podkroví Rubigallu.
22. 12. – Vianočný koncert
V dramaturgii vianočného koncertu sme urobili malú zmenu. Časť koncertu na Námestí sv. Trojice sme obohatili
o vystúpenie Baníckeho orloja, ktorý uvádzal Ivan Beňo. V občerstvení sme pripravili grog a varené víno,
o pohodu sa postarala dychová hudba Sitňanka. V kine Akademik sa o navodenie predvianočnej atmosféry
postarali spevácky zbor Štiavničan, Timon Turčan, Stanko Bartko, Peťa Weissová, spevácky zbor ZUŠ, Monika
Hricová a spol., ale i violončelista Eugen Prochác v sprievode Raimunda Kákoniho. Návštevníci koncertu si
okrem nevšedného zážitku odniesli so sebou i malý darček. Koncert mal najvyššiu spevácku úroveň
z doterajších.

Pohronské osvetové stredisko Banská Štiavnica
Podujatia v roku 2005 pre Mesto Banská Štiavnica
Súťaže, prehliadky festivaly, výstavby..
Súťaž o najkrajšiu dovolenkovú fotografiu – celoslovenská fotosúťaž so zahraničnou účasťou (ČR, Maďarsko),
hlavná kategória – Dovolenka v banskoštiavnickom regióne + ďalších 5 kategórií, celkom 42 autorov, 214 fotiek
Termín a miesto vyhodnotenia a vernisáže zo súaž. Prác: 21.11 2005, SBM- Mineralogické oddelenie, Nám. sv.
Trojice BŠ
My sa nevieme sťažovať nahlas – výtvarná súťaž so zahraničnou účasťou, tematicky zameraná na ekológiu,
environmentálnu výchovu, ochranu prírody, 391 autorov z 29 škôl
Spoluusporiadateľ: SBM- Galéria J. Kollára, v spolupráci s Agentúrou ŽP CPEP a Mestom BŠ. Vyhodnotenie
a vernisáž výstavy zo súťažných prác: 15.03.2005 v Galérii J. Kollára
Deň poézie – nesúťažná prehliadka recitátorov + vystúpenie hosťa (Dušan Cinkota) – pri príležitosti výročia nar.
A. Sládkoviča
Spoluusopriadateľ: Živena – spolok Slov. Žien a Mestská knižnica v BŠ
Termín a miesto: 30.03. 2005 MsÚ (prijatie u primátora mesta) a hotel Grand Matej BŠ
Náckova Štiavnica – nesúťažná prehliadka v prednese náckovských vtipov a anekdot v štiavnickom nárečí
+minikvíz zo znalosti „štiavničtiny“ (p. Bujnová)
V spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom, Živenou a Mestom Banská Štiavnica
Termín a miesto: 13.04.2005, Libresso Banská Štiavnica
Večer víťazov – galaprogram víťazov regionálnych, krajských a celoslovenských kôl v umeleckom prednese
a víťazov hudobných a speváckych súťaží
V spolupráci so ZUŠ, CMK Rubigall a CVČ v BŠ
Termín a miesto: 27.06. 2005, kino Akademik Banská Štiavnica
Salamander 2005 – výtvarná súťaž s tematikou Salamandrového sprievodu a Salamandrových dní, 126
súťažiacich z 13 škôl
Vyhodnotenie v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a CMK Rubigall
Termín a miesto vyhodnotenia: 07.02.2005 (termín presunutý z decembra 2005, CMK Rubigall
Slovensko – krajina hôr a hradov – výstava fotografií banskoštiavnického rodáka Vladimíra Bártu v Bratislave,
prezentované aj fotografie a publikácie o Banskej Štiavnici
Termín a miesto vernisáže: 03.10. 2005, Ministerstvo ŽP SR, Bratislava
Inšpirácie spod Sitna – literárna súťaž z vlastnej tvorby v poézii a v próze pre všetky vekové kategórie,
spoluusporiadateľ: Živena – spolok slov. Žien a Mestská knižnica v BŠ
Termín a miesto vyhodnotenia: 23.11. 2005, CMK Rubigall
Spoluorganizátorská účasť POS na podujatiach:
Ak vieš, odpovieš..- literárno – vedomostná súťaž žiakov ZŠ
Hlavný usporiadateľ – Mestská knižnica v BŠ
Termín a miesto: 21.04. 2005, CMK Rubigall
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Štiavnická gitara – nesúťažná prehliadka gitaristov mesta a regiónu, seminár pre učiteľov gitarovej hudby
a vystúpenie študentov konzervatória z Banskej Bystrice
Hlavný usporiadateľ – ZUŠ BŠ
Termín a miesto: 29.03. 2005, ZUŠ BŠ
Odborné podujatia:
Nové trendy v umeleckom prednese – pre vyučujúcich a študentov SŠ a dospelých recitátorov v spolupráci so
ZUŠ BŠ
Termín a miesto: 01.03.2005, ZUŠ BŠ
Odborné vyhodnotenie všetkých súťaží (literárne, výtvarné, foto, gitarová súťaž) členmi poroty, ako súčasť
podujatia
Termíny a miesta – viď vyššie
Výchovno – vzdelávacie podujatia:
Les, drevo, človek, umenie .. komponované podujatie – poézia, próza, spev, hudba, krátke prednášky, prehliadka
galérie, účinkovali banskoštiavnickí interpreti a hostia
V spolupráci s PhDr. Bohumírom Bachratým, CSc., SOU lesníckym v Banskej Štiavnici a Súkromnou hotelovou
akadémiou Joergesov dom n. o. v BŠ
Termín a miesto: 25. 02.2005, Galéria umeleckých sympózií pri SOUL, Šoltésovej 5, BŠ
Jar, mladosť, umenie ... – komponované podujatie – poézia, hudba, spev, módna prehliadka, prehliadka galérie,
účink.: banskoštiavnickí interpreti a hostia
V spolupráci s PhDr. B. Bachratým, CSc., SOUL BŠ, Súkromnou hotelovou akadémiou v BŠ
Termín a miesto: 28.04. 2005, Galéria umeleckých sympózií SOUL v BŠ
Stretnutia štiavnických autorov a interpretov s účastníkmi Rezbárskeho sympózia mladých
v spolupráci s PhDr. B. Bachratým, CSc., SOUL BŠ, Súkromnou hotelovou akadémiou v BŠ
Termín a miesto: 03.06. 2005, Galéria umeleckých sympózií SOUL v BŠ
Umenie ako dar ...- generačné predvianočné vystúpenia (deti, rodičia, starí rodičia..)
V spolupráci s PhDr. B. Bachratým, CSc., SOUL v BŠ, Súkromnou hotelovou akadémiou v BŠ
Termín a miesto: 01.12. 2005, Galéria umeleckých sympózií pri SOUL v BŠ
Banícky patróni a pamiatky banských miest – prednáška, beseda, prehliadky, galérie, v spolupráci so SBM –
Galéria J. Kollára
Termín a miesto: 27.09. 2005, Galéria J. Kollára BŠ
Ekodni – pre materské školy v Banskej Štiavnici, v spolupráci so sokoliarmi SLŠ
Termín a miesto: 11.10. 2005 v MŠ 1. mája BŠ a 12.10. 2005 v MŠ Drieňová
Kultúrno- spoločenské podujatia:
Do nového roka s poéziou a hudbou – novoročné vystúpenie banskoštiavnických autorov a interpretov poézie
a hudby
V spolupráci s Mestom Banská Štiavnica
Termín a miesto: 19.01. 2005, kino Akademik Banská Štiavnica
Rodinné autorské večery – J. Pižurná, T. Madarová, A. Pižurný
V spolupráci so Živenou a Mestskou knižnicou v BŠ
Termín a miesto: 17.02. 2005, Kammerhof – kaplnka
Art klub – prezentácia tvorby autorov a interpretov SŠ a VŠ v Banskej Štiavnici
Termín a miesto: 03.03.2005, Libresso Banská Štiavnica
Deň Matiek – v spolupráci so Spolkom slov. žien Živena a Mestskou knižnicou v Banskej Štiavnici
Deň Otcov - v spolupráci so Spolkom slov. žien Živena a Mestskou knižnicou v Banskej Štiavnici
Termín a miesto: 15.05. 2005 a 14.06. 2005, hotel Grand Matej Banská Štiavnica
So srdcom na dlani – autorský večer Dany Podrackej a Nade Kvakovej
V spolupráci so Živenou a Mestskou knižnicou v BŠ
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Termín a miesto: 06.10.2005
Nielen rokmi je človek mladý- prezentácia činnosti seniorov
V spolupráci so Živenou a Mestskou knižnicou v BŠ
Termín a miesto: 18.10. 2005, CMK Rubigall BŠ
Recitál Zdenky Koreňovej a Jozefa Vargu
Termín a miesto: 05.11. 2005, Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n. o., BŠ
Od srdca k srdcu – vystúpenie autorov a interpretov zo Slov. zväzu telesne postihnutých v Banskej Štiavnici +
výstava umeleckej tvorivosti členov
V spolupráci so ZO ZTP a PCCH v BŠ a CMK Rubigall
Termín a miesto: 09.11.2005, CMK Rubigall BŠ
Koncert hudobnej skupiny Impresia
Termín a miesto: 12.11. 2005, Libresso Banská Štiavnica
Stretnutie s osobnosťou – beseda študentov so spisovateľkou, esejistkou a publicistkou, štiavnickou rodáčkou
Danou Podrackou
Termín a miesto: 06.10.2005, SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica
Krásne návraty – autorský večer – poézia a piesňová tvorba Ing. F. Majerského
V spolupráci so Živenou a Mestskou knižnicou v Banskej Štiavnici
Termín a miesto: 08.12. 2005, ZUŠ Banská Štiavnica
Edičná a propagačná činnosť:
Vydanie malej publikácie Pavol Dobšinský a Banská Štiavnica (v POS ZH)
Vydanie pohľadníc zo súťaže O najkrajšiu dovolenkovú fotografiu 2005
Na požiadanie – príprava kultúrnych programov pre iné organizácie a inštitúcie pri rôznych príležitostiach, v r.
2005 celkom desaťkrát
Okrem toho organizovalo POS podujatia v iných obciach a mestách regiónu (ZH, Nová Baňa, Kremnica..)

Slovenské banské múzeum
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici je inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou zriadenou
Ministerstvom životného prostredia. Vo svojej práci sa každoročne venuje vedeckej činnosti, práci s bohatým
zbierkovým fondom, jeho prezentáciou, ako aj ďalšej práci s návštevníkmi. Inak tomu nebolo ani v roku 2005.
Medzi najdôležitejšie úlohy múzea v uplynulom roku patrili práce na Národnom programe záchrany a
transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu. V rámci tohto dokumentu múzeum
spracovalo súčasný stav bansko – technických pamiatok na území celého Slovenska ako východiskový materiál
pre záchranu najdôležitejších z nich. Múzeum rovnako dokončilo odborné práce na geologickej úlohe Zriadenia
banskoštiavnického Geoparku. Odborníci SBM tak významnou mierou pomohli k zmapovaniu
montanistického, geologického a ekologického potenciálu tohto regiónu a možnostiam jeho využitia
v cestovnom ruchu. Tretím závažným dokumentom, ktorý spracovalo múzeum, bola Stratégia rozvoja SBM
v rokoch 2006 – 2015. Tento materiál stanovuje priority činnosti múzea v nasledujúcich rokoch vo všetkých
oblastiach jeho činnosti a zároveň aj hovorí o spôsoboch, ako tieto priority naplniť.
Podstatnou časťou práce múzea v roku 2005 boli tradične aj odborné práce, výskumy a organizovanie
vedeckých seminárov. Počas leta uplynulého roku pokračoval archeologický výskum v Starom meste. Práve pri
príležitosti 25-teho výročia tohto výskumu múzeum pripravilo v septembri medzinárodný seminár o
montánnej archeológii na Slovensku. Tri mesiace pred týmto podujatím múzeum organizovalo seminár
v Španej Doline a ostatným podujatím tohto typu bol zaujímavý seminár spojený s výstavou Samuel Mikovíni
a jeho odkaz pre dnešok, ktorý sa konal v októbri v Banskej Štiavnici.
Práca múzea by nebola úplná, keby výsledky odbornej práce zamestnancov neústili do hmatateľných
výsledkov. Jednou skupinou takýchto výsledkov sú výstavy, ktorých pripravilo múzeum v roku 2005 spolu 14 vo
vlastných priestoroch, ďalšie pripravilo v priestoroch Ministerstva životného prostredia v Bratislave.
Najúspešnejšími z nich boli Skvosty Banskej Štiavnice zo zahraničných múzeí, výstava diel Kamila Peteraja
a Pavla Hammela, či výstava Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica. S veľkým úspechom sa stretla
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aj výstava šachovníc a šachovej literatúry, na ktorej sa múzeum organizačne spolupodieľalo poskytnutím svojich
priestorov (hlavným organizátorom bolo CMK Rubigall).
Súčasná doba si vyžaduje aj donedávna nepoznané prístupy k návštevníkom. Múzeum sa tak snaží pritiahnuť
každoročne tisícky návštevníkov aj cez organizovanie alebo spoluorganizovanie množstva festivalov a ďalších
kultúrnych akcií. V roku 2005 sa v priestoroch múzea konali Envirofilm, Festival kumštu, remesla a zábavy (s
rekordným výsledkom takmer 4 000 návštevníkov), Rozprávkový zámok, nočné prehliadky Noc na
Starom zámku, Festival peknej hudby, Cap á l´Est, Štiavnický vianočný jarmok. Každé z týchto podujatí
pomohlo k šíreniu dobrého mena nielen múzea, ale aj Banskej Štiavnice a jej obyvateľov. Aj úspech týchto
podujatí napomohol medializáciu inštitúcie a v konečnom dôsledku prispel aj k rekordnej návštevnosti viac ako
102 000 návštevníkov. Počet návštevníkov v stálych expozíciách bol dokonca rekordný za posledných 15 rokov,
čo svedčí o tom, že práca múzea, ale aj ďalších inštitúcií v našom regióne začína prinášať svoje ovocie.
Environmentálna výchova a práca so školami je oblasťou, ktorej sa múzeum intenzívne venuje už niekoľko
rokov. Projekt Škola v múzeu oslovuje ročne stovky detí najmä z banskoštiavnického regiónu, ktoré sa hravou a
tvorivou formou dozvedajú množstvo zaujímavých informácií o ich predkoch, či histórii regiónu. Pre zlepšenie
informovanosti a kvalitnejšie reagovanie na potreby učiteľov pripravilo múzeum stretnutie s pedagógmi. Práve
jeho výsledky budú usmerňovať prácu na podobných aktivitách múzea v budúcnosti.
Od roku 2004 SBM zvýšilo dôraz v oblasti marketingu a projektovej činnosti. Okrem nových propagačných
materiálov pripravilo múzeum v roku 2005 niekoľko projektov, z ktorých najúspešnejším bola výstava Skvosty
Banskej Štiavnice zo zahraničných múzeí (zdroj financovania: Envirofond). Múzeum zároveň naďalej pracuje na
medzinárodnom projekte Capacity building and training of project officers for sustainable ecological tourism in
the Slovak republic. V roku 2005 múzeum rovnako úspešne požiadalo o prostriedky z Medzinárodného
višegrádskeho fondu, ktoré budú použité na prípravu výstavy Alma mater – Banská Štiavnica – európsky
význam Baníckej a lesníckej akadémie.
Múzeum každoročne získava z Ministerstva životného prostredia prostriedky, ktoré slúžia na jeho obnovu a
stavebný rozvoj. V uplynulom roku tak mohla pokračovať obnova Starého zámku, renovoval sa vstupný priestor
v Berggerichte a najmä sa začali stavebné práce v priestoroch Banského múzea v prírode. Po ich skončení v roku
2006 vyrastie nový vstupný objekt v podobe banského gápľa, ktorý okrem toho, že poskytne lepšie priestory
pre zamestnancov múzea, skvalitní služby návštevníkov. Priamo v ňom sa bude nachádzať predajňa suvenírov,
kvalitný bufet s možnosťou posedenia a WC, spĺňajúce súčasné požiadavky návštevníkov.
Spomenúť všetky aktivity múzea v roku 2005 na vymedzenou priestore by bolo nemožné. Napriek tomu
nemôžeme zabudnúť na úspešnú spoluprácu s Ing. Mariánom Čížom, ktorý v septembri pripravil v našom
regióne výnimočné podujatie – výročné stretnutie ICOM – CECA, na ktorom sa zišlo viac ako 100 múzejníkov
zo všetkých kontinentov. Pre Slovenské banské múzeum bolo cťou na tomto podujatí spolupracovať, predstaviť
svojim zahraničným kolegom bohatstvo svojho zbierkového fondu a nášho regiónu. A keďže hlavnou témou
uvedeného stretnutia bolo partnerstvo, na záver stručného vyhodnotenia roku 2005 nezostáva nič iné, ako
spomenúť aspoň niektorých z najvýznamnejších partnerov múzea v roku 2005: Slovenská agentúra životného
prostredia, Múzeum vo Sv. Antone, Mesto Banská Štiavnica a CMK Rubigall, OZ Iniciatíva za živé mesto, OZ
L´Athanor, OZ Pekná hudba a Eugen Prochác, OZ Priatelia Thálie, Zväz múzeí na Slovensku, Región Sitno,
Geologický ústav Dionýza Štúra, Hlavný banský úrad, základné, stredné a vysoké školy v Banskej Štiavnici a
okolí, ubytovacie a reštauračné zariadenia v Banskej Štiavnici, internetové stránky www.zivotbs.sk,
www.banskastiavnica.sk, www.obnova.sk, www.kultura.sk, www.muzeum.sk a ďalší.

Šport
Športová a telovýchovná činnosť v Banskej Štiavnici bola organizovaná formou účasti registrovaných
športovcov mesta v dlhodobých i krátkodobých postupových súťažiach regionálneho, oblastného,
celoslovenského a medzinárodného charakteru, tiež prostredníctvom rôznych športových aktivít mládeže
i vekovo pokročilejších, zapojených do pravidelne organizovaných pohybových činností v oddieloch, kluboch
a na školách, ako aj jednorazovými akciami.
Stručný prehľad o činnosti oddielov a klubov na základe komisii športu poskytnutých a známych
informácii
Futbalový klub
Družstvo dospelých v sezóne 2004/2005 skončilo v 1. triede medziokresnej súťaže na 2. mieste a v polovici
ročníka 2005/2006 je tiež na 2. mieste. Dorast postúpil do 4. ligy a družstvá mladších a starších žiakov hrajú v 3.
lige. Klub zorganizoval 4. ročník memoriálu Mariana Bosáka.
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Plavecký klub
Družstvo mužov skončilo v roku 2005 v II. lige na 2. mieste a žien na 4. mieste. Klub zorganizoval viacero
významných plaveckých podujatí, z ktorých najvýznamnejší bol Štiavnický kahanec s medzinárodnou účasťou
a Banskobystrický pohár.
Volejbalový oddiel STJ Drieňová
Družstvo mužov skončilo v sezóne 2004/2005 v II. lige na 5. mieste. Oddiel zorganizoval 3 tradičné
volejbalové turnaje – veľkonočný, vianočný a pohár primátora mesta.
Športový klub stolného tenisu
V ročníku 2004/2005 obsadilo družstvo mužov v 3. lige 10. miesto. Družstvo žiakov hrá úspešne v 3. lige.
Klub bol organizátorom okresného kola v stolnom tenise a aj ďalších turnajov dospelých a žiakov.
Stolnotenisový oddiel TJ Ransan Podkalvária
V sezóne 2004/2005 skončilo družstvo mužov v 4. lige na 4. mieste
Klub moderného trojboja
Zapojil sa úspešne do viacerých celoslovenských súťaží v triatlone, akvatlone, biatlone, viacboja
všestrannosti i svetového pohára v duatlone. Bol organizátorom slovenského pohára v biatlone.
AIW Wrestling klub (pretláčanie rukou)
Členovia klubu dosiahli ďalšie cenné športové výsledky najmä v súťaži jednotlivcov a to v slovenskom
pohári, na majstrovstvách Slovenska a na majstrovstvách sveta.
TJ Sitno ZRTV – rekreačný aerobik
Tento športový odbor pokračoval aj naďalej v úspešnom organizovaní tradičných podujatí so zaujímavou
kombináciou aerobiku a iných pohybových aktivít. Bol spoluorganizátorom Dňa športu pre deti a -dospelých na
Štefultove.
Slovenský cykloklub Hámrik
Na vysokej športovo organizačnej úrovni a za veľkého počtu súťažiacich pretekárov uskutočnil 8. roč.
Banskoštiavnického horského cyklomaratónu.
Športový atletický klub
Bol úspešným usporiadateľom významných športových podujatí a to 25. roč. cestného behu Trate mládeže,
24. roč. Malého behu Trate mládeže a Dňa športu. Spolupracoval aj pri organizácii ďalších akcií..
Klub Horáčik pri ZŠ J. Horáka
Zameral sa na prípravu mladých atlétov vo vytrvalostných behoch a dosiahol s nimi významné celoslovenské
športové úspechy. Bol organizátorom okresných a regionálnych pretekov vo viacboji všestrannosti
a zorganizoval 7. roč. memoriálu L. Kristu vo viacboji všestrannosti.
Klub slovenských turistov
Vyvíjal celoročné aktivity v rámci okresu, regiónu i iných častí našej republiky. Členovia klubu sa zúčastnili
na 23 akciách. Veľa času venovali aj preznačovaniu turistických trás a čisteniu chodníkov zveľaďovaniu Domu
turistov, ktorý slúži turistom z celej SR.
Strelecký klub LIBA
Členovia klubu sa zúčastnili rôznych streleckých súťaží v rámci regiónu i kraja, na ktorých dosiahli viacero
umiestnení od prvého do piateho miesta.
Letecko – modelársky klub
Zorganizoval v roku 2005 štyri podujatia. Dve na štadióne v B. Štiavnici, jednu súťaž lodných modelárov
a najvýznamnejšie podujatie letecko – modelársky deň Lietanie pre radosť pri obci Ilija. Klub sa v hodnej miere
zameriaval na prácu s mládežou.
Nohejbalový oddiel
Venoval sa rekreačno – tréningovej činnosti členov svojho oddielu a zorganizoval nohejbalový turnaj o
„Pohár primátora mesta“. Oslávil 15 rokov od svojho založenia v B. Štiavnici..
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STJ Drieňová
Bola organizátorom hokejového turnaja žiakov o „Pohár primátora mesta“ ako aj spoluorganizátorom
vytrvalostného cestného behu „Drieňovský okruh“.
Občianske združenie Salamandra
V spolupráci s odborom rekreačného aerobiku zorganizovalo „Deň športu pre deti a dospelých“ na Štefultove
a podieľalo sa spoluprácou aj pri ďalších lokálnych aktivitách
Karate klub
Venoval sa viac tréningovej činnosti, nakoľko pre nedostatok finančných prostriedkov
sa nemohol so svojimi (zápasníkmi) členmi klubu zúčastňovať na významnejších karatistických podujatiach.
V roku 2005 bolo uskutočnených podľa športového kalendára mesta 55 akcií. Takmer všetky mali kvalitnú
športovo spoločenskú úroveň. Medzi najhodnotnejšie patrili: Slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov
a šport. aktivistov v ankete primátora B. Štiavnice, Beh Trate mládeže, Športový deň, Horský cyklomaratón, Beh
ústavy, Memoriál M. Bosáka, Salamander – Veľká cena v pretláčaní rukou, Štiavnický kahanec
a Banskobystrický pohár v plávaní, hokejový turnaj na Štefultove a žiakov na Drieňovej, Deň športu pre deti
a dospelých na Štefultove, volejbalový, stolnotenisový a nohejbalový turnaj o Pohár primátora a majstra okresu,
mestská stredoškolská volejbalová liga.
V ankete primátora B. Štiavnice a najlepšieho športovca, trénera, družstvo a funkcionárov v roku 2005 bolo
umiestnenie najlepších nasledovné:
Športovci:
Žiaci: 1. M. Adamský (plávanie), 2. O. Tenkelová (plávanie), 3. M. Maruniaková (plávanie)
Dorast: 1. P. Solivarská (atletika), 2. Z. Osvaldová (atletika), 3. P. Trnka (atletika)
Seniori: 1. R. Dobrovič (pretláčanie), 2. M. Necpal (futbal), 3. R. Grega (stolný tenis)
Veteráni: 1 B. Melicherčík (cyklomaratón, zimný triatlon), 2. D. Matis (atletika), 3. J. Cengel (atletika)
Družstvá: 1. Futbalový klub Sitno B. Štiavnica – družstvo dorastu
2. Plavecký klub B. Štiavnica – družstvo mužov
3. Športový klub stolného tenisu
Mimoriadna cena: za dlhoročnú športovú, trénerskú a funkcionárnu činnosť: Mgr. B. Melicherčík, Ing. J. Čamaj,
P. Čamaj, V Nemčok starší
Cena Fair play: Mgr. J. Schingler
Cena za mimoriadne dlhoročnú aktívnu činnosť: Ing. J. Cengel
Cena za významnú športovú angažovanosť: M. Kyjovský, Mgr. T. Szendrei
Diplomy za zásluhy o rozvoj športu v B. Štiavnici:
I. Beňo, J. Mego, I. Lipták, MUDr. M. Nagy, O. Katrinec, Ľ. Barák, J. Beňo, M. Helej, Ing. M. Adamský, M
Švidroň, R. Nemčok, J. Čamaj ml., S. Piliarová, M. Pollák, T. Štefanková, J. Krátky, K. Rendla.
Sponzori: I. Solivarský (Combin s.r.o.), Ing. M. Adamský (Combin), M. Šimek (Simkor)
K dobrej úrovni banskoštiavnického športu v roku 2005 prispel svojimi aktivitami aj šport na školách.
Prezentoval sa viacerými hodnotnými podujatiami, ako bol napr.: Hokejový turnaj žiakov ZŠ na Drieňovej (ZŠ
J. Kollára), Memoriál D. Višňovca v behu na lyžiach (SOUL), 7. roč. Memoriálu L. Kristu (ZŠ J. Horáka),
Mestská stredoškolská volejbalová liga (SPŠ S. Mikovíniho). Dobrým koordinátorom a spoluorganizátorom
všetkých postupových súťaží na základných a stredných školách bolo Centrum voľného času v B. Štiavnici.
Okrem toho si každá škola organizovala svoje ďalšie vnútroškolské súťaže a krúžkové aktivity.
Prínosom pre rozvoj zimného športovania bolo započatie prevádzky lyžiarskeho vleku, pri obci Ilija, ktorý
tak do značnej miery pomohol riešiť problém nedostatočných súčasných podmienok pre zjazdové lyžovanie
v našom regióne. Kvalitná bola opäť aj v tomto roku príprava a údržba bežkárskych tratí v priestore Červená
Studňa – Richňava , ktorú zabezpečoval Ing. P. Múdry.
Po celú zimu bola vďaka obetavosti viacerých nadšencov ľadového hokeja na Štefultove k dispozícii dobre
udržiavaná ľadová plocha pre zápasy a voľné korčuľovanie, na ktorej sa odohral aj okresný hokejový turnaj
mužov. Úspešne v ňom obstáli aj naše 2 družstvá – družstvo mesta a časti Štefultov. Podobne bola v prevádzke
aj ľadová plocha na Drieňovej.
Pri realizácii celoročnej športovej činnosti v našom meste zohrávala dôležitú informačnú, koordinačnú,
podpornú a riadiacu funkciu komisia športu pri MsZ. Komisia sa zoberala:
- Prípravou a vyhodnocovaním športového kalendára
- Vypracovaním návrhu na pridelenie finančných príspevkov z rozpočtu mesta na základe podaných
projektov.
- Vyhodnotením najlepších športovcov v ankete primátora B. Štiavnice
- Poskytovaním organizačnej a metodickej pomoci pri usporadúvaní súťaží
- Komunikáciou s jednotl. oddielmi a klubmi a riešením ich problémov
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Riešením otázok rekonštrukcie a modernizácie existujúcich šport. objektov, resp. výstavbou nových
Ďalšími záležitosťami

Na začiatku roka 2005 došlo k havarijnému stavu strechy krytej tribúny na futbalovom štadióne, ktorá sa pod
tlakom veľkého množstva snehu zdeformovala. Z rozpočtu mesta boli na žiadosť komisie športu a futbal. klubu
vyčlenené potrebné finančné prostriedky a strecha bola ku koncu roka opravená. Z ministerstva školstva bola
nášmu mestu na základe podaných projektov odsúhlasená iba malá čiastka z požadovanej sumy, a to 90 tisíc Sk
účelovo viazaná na opravu terasy krytej plavárne – využila sa na statické zabezpečenie.
Ďalších 90 tisíc Sk bolo pridelených Združenej strednej škole na rekonštrukciu dráhy Skateboardu.
Komisia športu v roku 2005 rozdelila na činnosť oddielov, klubov, TJ a na jednorazové športové akcie na
podklade podaných projektov finančnú sumu 405 tisíc Sk. Dotácia na plaváreň činila 1 800 000 Sk a na
futbalový štadión 240 tisíc Sk.
Za dlhoročnú úspešnú športovú reprezentáciu B. Štiavnice a obetavú trénerskú , rozhodcovskú
a funkcionársku činnosť bol počas Salamandrových dní ocenený výročnou cenou nášho mesta pán Karol Melcer.
Komisia športu vyslovuje uznanie a ďakuje všetkým športovcom, športovým aktivistom a sponzorom, ktorí
sa pričinili o úspešnú reprezentáciu a ďalší rozvoj športu v našom meste v roku 2005, ako aj všetkým fanúšikom
športu za ich podporu.

Kriminalita
Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica je organizačne začlenené pod Okresné riaditeľstvo PZ Žiar
nad Hronom, pričom pôsobí a plní svoje úlohy na teritóriu okresu Banská Štiavnica. V jeho územnej pôsobnosti
je mesto Banská Štiavnica a ďalších 14 obcí. Medzi základné úlohy patrí boj proti trestnej činnosti,
zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrana verejného poriadku, úlohy na úseku
správnej služby, odhaľovanie, objasňovanie a prerokúvanie priestupkov, ako aj úlohy na úseku trestného
konania.

Vývoj kriminality
V roku 2005 v dobe od 01.01. do 31.12. 2005 bolo na OO PZ Banská Štiavnica štatisticky vykázaných
393 trestných činov. Z tohto počtu bolo 222 trestných činov objasnených.
V roku 2005 sa podarilo prijatými opatreniami zo strany OO PZ zastaviť nárast TČ v služobnom
obvode a výsledkom toho bolo, že v roku 2005 sme zaznamenali zníženie trestnej činnosti oproti roku 2004 o 86
skutkov. Keď porovnáme výsledky v počte objasnených prípadov, v roku 2005 OO PZ Banská Štiavnica oproti
roku 2004 zvýšilo objasnenosť trestnej činnosti v služobnom obvode o 4,51 %.
Čo sa týka štruktúry trestnej činnosti v roku 2005, najväčší podiel predstavujú majetkové trestné činy
s počtom 208 trestných činov, z ktorých bolo 66 objasnených. V roku 2004 bolo evidovaných 273 trestných
činov, z toho 74 objasnených. V prípade majetkovej kriminality sme zaznamenali pokles spáchaných trestných
činov, a to o 65 skutkov. Škoda, ktorá bola spôsobená touto trestnou činnosťou, predstavuje 6.800.000,- Sk.
Pri majetkovej trestnej činnosti najviac bolo spáchaných trestných činov krádeží vlámaním a to 134,
z ktorých bolo 40 objasnených. Evidujeme aj 14 prípadov krádeží vlámaním do bytov, z ktorých boli 4
objasnené. Špecifickou oblasťou sú krádeže motorových vozidiel. V roku 2005 bolo spáchaných 5 takýchto
trestných činov, z ktorých boli 2 objasnené.
Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo spáchaných 45 trestných činov, z ktorých bolo 40 objasnených.
Vražda v roku 2005 v našom služobnom obvode bola spáchaná 1 a táto bolo i objasnená. Bolo spáchaných 7
lúpeží. Z tohto počtu bolo 6 lúpeží objasnených. V roku 2005 príslušníci OO PZ objasnili páchateľa, ktorý
vykonal ozbrojené lúpežné prepadnutia benzínových čerpacích staníc v Banskej Štiavnici a v Žiari nad Hronom.
Nárast násilnej trestnej činnosti svedčí o narastajúcej agresivite obyvateľov. Zvyšuje sa hlavne
agresivita maloletých a mladistvých, u ktorých nám stúpa trestná činnosť ublížení na zdraví a výtržnosti. Z tohto
dôvodu sú organizované policajné akcie zamerané na kontrolu miest, kde je táto trestná činnosť páchaná
najčastejšie. Ide hlavne o zábavné podniky v meste a sídlisko Drieňová. V poslednom čase zaznamenávame túto
trestnú činnosť vo zvýšenej miere i na samotných školách nachádzajúcich sa v meste Banská Štiavnica.
Evidujeme 1 trestný čin znásilnenia. Mravnostné trestné činy boli v počte 5 skutkov a ku dnešnému dňu
policajti OO PZ objasnili 4 prípady.
Ekonomická trestná činnosť je v roku 2005 zastúpená 38 prípadmi, z ktorých 28 prípadov policajti OO
PZ objasnili.
Z uvedených čísel 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, no i v tejto oblasti sa podarilo oproti predchádzajúcemu obdobiu objasniť o 11 skutkov
tejto majetkovej trestnej činnosti viac.
Na úseku priestupkovosti evidujeme v roku 2005 spolu 524 priestupkov. V roku 2004 to bolo 443.
Najväčší počet priestupkov v počte 234 bolo proti majetku podľa § 50. Na úseku bezpečnosti v cestnej premávke
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bolo zistených 125 priestupkov. 149 bolo proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu. 14
priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Tieto priestupky sú zisťované hlavne
pri kontrolách maloletých a mladistvých osôb, v reštauračných a zábavných podnikoch. Nie je výnimkou pri
kontrole zistiť osoby vo veku do 15 rokov, ktoré požívali alkoholické nápoje. Obvodné oddelenie PZ v týchto
prípadoch v plnej miere využíva oprávnenie v zmysle policajného zákona a o zistených skutočnostiach sú
vyrozumení rodičia a inštitúcie, napr. škola, oddelenie sociálnych vecí atď. Osoby, ktoré umožnili alebo podali
alkoholické nápoje maloletým a mladistvým, sú postihované v zmysle zákona.
Ďalších 516 priestupkov bolo riešených blokovo na mieste. Išlo o priestupky na úseku cestnej premávky
a verejného poriadku.
Na úseku dopravnej nehodovosti konštatujeme, že došlo k poklesu dopravných nehôd oproti roku 2004.
V roku 2005 bolo spôsobených 131 dopravných nehôd, čo predstavuje pokles oproti roku 2004 o 15 dopravných
nehôd. Pri nich boli 4 osoby usmrtené, 4 osoby ťažko zranené a 13 ľahko zranených. Škoda pri dopravných
nehodách predstavovala sumu 9.473.000,- Sk.
Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd patrí spôsob jazdy, porušenie základných povinností
vodiča a rýchlosť jazdy. Na základe štatistických ukazovateľov najčastejšie k dopravným nehodám dochádza
v čase od 13.00 do 21.00 h a v rámci týždňa je to pondelok. Počas výkonu dohľadu nad bezpečnosťou
a plynulosťou CP policajti OO PZ zistili až u 35 vodičov požitie alkoholu.
I napriek tomu, že personálne nie je naplnený stav policajtov, Obvodné oddelenie Banská Štiavnica
v roku 2005 v rámci štatistických ukazovateľov vykonanej práce dosiahlo výsledky, ktoré ho v rámci Okresného
riaditeľstva PZ Žiar nad Hronom radia na popredné miesto zo všetkých obvodných oddelení. Medzi prioritné
úlohy bude naďalej patriť zníženie nárastu kriminality v služobnom obvode, zvýšenie objasnenosti trestnej
činnosti a hlavne ochrana zdravia a majetku občanov.

Požiarna ochrana
Hasičská stanica v Banskej Štiavnici sídli na ulici Pletiarskej č.13 (v areáli bývalého podniku PLETA).
Na uvedenej stanici slúži 18 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ), ktorí sú rozdelení
do troch zmien, kde zabezpečujú nepretržitú 24-hodinovú službu a jeden príslušník HaZZ, ktorý je vo funkcii
Veliteľa Hasičskej stanice.
Príslušníci HaZZ plnia úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a
s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a podieľajú sa na poskytovaní pomoci pri
iných mimoriadnych udalostiach. Poskytujú pomoc v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku
právnických osôb, fyzických osôb, ako i životného prostredia.
Na plnenie uvedených úloh je príslušníkom HaZZ k dispozícii rôzna hasičská technika, ako napr. (
cisternové vozidlá LIAZ 101 K, AVIA 4 x 4, Tatra 148, Š 706 RTHP, automobilová plošina AP 27...),
ktorá je využívaná najmä pri zdolávaní požiarov, automobil hasičskej záchrannej služby VW Passat,
využívaný najmä pri odstraňovaní následkov a poskytovaní predlekárskej pomoci pri dopravných nehodách , ako
i rôzne vecné prostriedky na záchranu osôb a zvierat vo výškach a nad voľnými hĺbkami, ako i na vodných
hladinách.
V oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi ako i v oblasti
preventívno-výchovného pôsobenia príslušníci HaZZ vykonávajú rôzne prednášky, školenia, besedy a ukážky
na školách, ako i formou tzv. otvorených dverí priamo v areáli Hasičskej stanice v Banskej Štiavnici a
v neposlednom rade i formou ukážkových cvičení.
Štátny požiarny dozor je v meste Banská Štiavnica zabezpečovaný príslušníkmi Okresného riaditeľstva
HaZZ v Žiari nad Hronom.
V roku 2005 príslušníci HaZZ Hasičskej stanice v Banskej Štiavnici zasahovali celkom 164 –krát. Z toho
53-krát zasahovali pri likvidácii rôznych požiarov, 54-krát pri odstraňovaní následkov a poskytovaní pomoci po
dopravných nehodách, a 57-krát poskytli občanom rôznu tzv. technickú pomoc, kde najmä v závere roka
viackrát zasahovali pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity.
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Dobrovoľný hasičský zbor v Banskej Štiavnici, Ul. A. Sládkoviča č. 15 (tel.: 691 12 05)
V roku 2005 pracoval DHZ v tomto zložení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrch. inšpektor
Vladimír Poprac - predseda DHZ
St. technik
Pavol Poprac
- veliteľ DHZ
Nadrotník
Tibor Penička
- veliteľ zásahového družstva
Ml. zbormajster
Miroslav Krkoška
- strojník
nadzbormajsterka Júlia Popracová
- referentka mládeže
6 členov zásahového družstva DHZ
10 členné družstvo CO muži
10 členné družstvo CO ženy
10 členné družstvo dorastencov
20 členov MP od 8 – 15 rokov

Dňa 30. augusta 2005 Uznesením č. 116/2005 Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Štiavnica poverilo
plnením úloh mestského hasičského zboru Dobrovoľný hasičský zbor, podľa Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi a požiarneho poriadku mesta. Dohoda bola uzatvorená jej podpísaním dňa 02.februára 2006.
Sídlo Dobrovoľného hasičského zboru je na hasičskej zbrojnici Ul. A. Sládkoviča 15.
DHZ v Banskej Štiavnici dostal výpožičku majetku na úseku požiarnej ochrany:
•
•
•
•

požiarne vozidlo AVIA 31,
prenosná požiarna striekačka PPS-12,
poj. mot. striekačka PPS-12,
rádiostanice s prísl.

Na úseku práce s mládežou sa vycvičili 2 družstvá Plameňa a zúčastnili sa dňa 28.05.2005 v Novej Bani
okresného kola hry Plameň 2005.
Dňa 11. júna 2005 vo Sv. Antone hasičské družstvo mužov sa zúčastnilo okrskového kola previerke
pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov a bolo im udelené Osvedčenie v súlade s § 58 písm. d) Zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 169/2002
Z. z. o hasičských jednotkách.
30. júla 2005 sa HD mužov vo Sv. Antone zúčastnilo v súťaži o putovný pohár p. Antona Kružlica.
Činnosť DHZ sa prejednáva na Komisii ochrany verejného poriadku pri MsZ v Banskej Štiavnici. Členovia
DHZ vykonávajú protipožiarne asistenčné hliadky na kultúrno-spoločenských podujatiach. Spolupracujú pri
plnení úloh na úseku požiarnej prevencie, výchovy mládeže k protipožiarnej ochrane.
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Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov, Požiarnická 8, 96901 Banská Štiavnica
V roku 2005 mala organizácia DHZ Štefultov 160 členov.
Veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru bol Jarábek Vladimír a ďalší členovia boli: Voštiar Branislav, Zigler
Mikuláš (strojníci), Beránek Dušan, Psotný Miroslav, Malatinec Juraj, Jarábek Jozef, Ambróž Pavol, Jarábek
Vladimír ml.
Členovia jednotky boli i členmi 2. družstva Mestského hasičského zboru s pôsobiskom na požiarnej zbrojnici
Štefultov.
Vybavenosť družstva je následovná:
• motorové vozidlo DVS – 12 A30,
• prenosná motorová striekačka PS-12,
• sacie, dopravné a útočné vedenie, prilby, opasky, pracovná odev a obuv, prenosný reflektor,
• Kanadská striekačka,
• lopaty...
V roku 2005 mala jednotka jeden výjazd, keď sa na jar topil sneh a voda sa začala vylievať z miestneho
potoka, bolo to pri miestnej pálenici, ďalej bola ohrozená nehnuteľnosť rodiny Jakubíkovcov a potom pani
Hanesovej, nakoľko sa upchal prietokový kanál.
Medzi najhlavnejšie úlohy roka patrí príprava členov družstva na previerky pripravenosti DHZ (MHZ). V roku
2005 sa konala previerka pripravenosti v obci Sv.Antone, kde sa nám podarilo umiestniť na 3. mieste
v okrskovom kole previerky pripravenosti. Týmto umiestnením sme si vybojovali postup do okresného kola. Pre
pracovné povinnosti niektorých členov sme museli účasť v okresnom kole odmietnuť, potom, za nás nastúpilo
do súťaže družstvo Dekýša.
Taktiež sme sa zúčastnili pohárovej súťaži na Baďane kde sa nám nedarilo, skončili sme na poslednom mieste.
Hore menovaný členovia DHZ (MHZ) si okrem svojich povinností splnili aj úlohy týkajúce sa kvalitného
fungovania a akcieschopnosti hasičského zboru takže vykonali a zabezpečili podľa našich možností a schopností
rôzne opravy na hasičskej technike a hasičskej zbrojnici (jedná sa o opravy PS-12 ,prípravy požiarneho vozidla
na technickú prehliadku,).Všetky práce boli svojpomocne vykonané v našom voľnom čase a značnou mierou
prispeli aj k ušetreniu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Treba vyzdvihnúť prácu strojníka pána
Voštiara Branislava aj keď ešte nie je členom nášho DHZ v Štefultove. Dôkazom o kvalite odvedenej práce je
že DHZ má v súčasnej dobe akcieschopnú techniku, ako aj fakt, že požiarnu striekačku sa podarilo udržať
funkčnú aj keď niektoré súčiastky sú značne opotrebované.
Minulého roku na jar sa nám podarilo zohnať za veľmi výhodnú cenu požiarnu striekačku PS-12, veľkú zásluhu
na tom má náš predseda pán Ďurica Jozef.
Technickú kontrola na motorovom vozidle v roku 2005 bola prevedená na stanici technickej kontroly vo
Zvolene, túto kontrolu sme museli absolvovať na dva razy, nakoľko technik zistil pri prvej kontrole že v aute
nemáme výstražný trojuholník, prasknuté spätné zrkadlo a nefungoval ostrekovač na predné sklo. Tieto závady
sme odstránili. Vozidlo je momentálne v prevádzke s platným osvedčením o technickom stave vozidla.
Údržba a ošetrenie požiarnej techniky sa vykonáva priebežne a na odbornej úrovni, Veľa času ale aj nemálo
PHM bolo potrebných na dofukovanie pneumatík, preto sme zakúpili nový kompresor.
Zazimovanie požiarnej PS 12-ky bolo prevedené v časovom termíne. Vyúčtovanie pohonných vykonávame
priebežne.
Preventívne požiarne kontroly prebiehajú podľa plánu hlavného preventivára. V roku 2005 boli v miestnej časti
Štefultov vykonané preventívne požiarne kontroly v nasledujúcich uliciach:
Jozefa Kolára, Brezová, Obchodná, Rakytová, Na Mária šachtu, Ferka Urbánka, Hutnícka, Cintorínska
J.G.Hronského a Na Matej štôlňu.
Pri kontrolách sa zameriavame hlavne na povalové priestory a strechy. Ďalej pivničné priestory, dvory drevárne
a garáže. Obytné priestory len zo súhlasom majiteľa. Zistené závady musí majiteľ objektu ihneď odstrániť.
Väčšie závady sa zapisujú do zápisnice, ktorá sa odovzdáva na obecný úrad, ktorý urobí opatrenia aby zistene
závady boli odstránené. V minulom roku bolo vykonaných 73 kontrol.
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