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ČASŤ I.
Samospráva mesta Banská Štiavnica
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
MsZ pracovalo v roku 2008 v 17- člennom zložení, 
ktoré bolo rozdelené do 5 volebných obvodov. 
V priebehu roka došlo vo volebnom obvode č. 3 k 
zmene, poslanec JUDr. Dušan Lukačko sa dňa 27. 
2. 2008 vzdal poslaneckého mandátu (z dôvodu vy-
menovania za náčelníka mestskej polície) a na jeho 
miesto nastúpil ďalší poslanec v poradí Ing. Ján Mo-
jička. 

Zloženie podľa jednotlivých obvodov bolo 
nasledovné: 
Volebný obvod č. 1
1. Ing. Juraj Čabák, SDKÚ – DS, KDH 
2. Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., SMER – soci-
álna demokracia
3. Ing. arch. Peter Mravec, SDKÚ – DS, KDH 
Volebný obvod č. 2
4. Ľubomír Barák, NEKA
5. Ing. Marián Zimmermann, SMER – Sociálna de-
mokracia
6. Peter Ivaška, SDKÚ – DS, KDH
7. PaedDr. Milan Klauz, NEKA 
Volebný obvod č. 3
8. JUDr. Dušan Lukačko, NEKA, do 29. 2. 2008 - Ing. 
Ján Mojička, SMER – Sociálna demokracia, od 31. 
3. 2008
9. PhDr. Peter Šemoda, NEKA
Volebný obvod č. 4
10. Ivan Beňo, SMER – Sociálna demokracia
11. RNDr. Pavel Bačík, NEKA
12. Helena Koťová, SDKÚ – DS, KDH
13. Mgr. Karol Palášthy, SDKÚ – DS, KDH
14. MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS
15. Ing. Ondrej Michna, SDKÚ – DS, KDH
Volebný obvod č. 5
16. Ing. Miriam Blaškovičová, SDKÚ – DS, KDH 
17. Ing. Slavomír Palovič, SDKÚ – DS, KDH

Počet zasadnutí MsZ v roku 2008 12, z toho 1 mimo-
riadne zasadnutie 
Počet prijatých uznesení - 274, v roku 2007 to bolo 
211
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach - 82,9, % 
pre porovnanie rok 2007 92,2 %

Účasť jednotlivých poslancov na rokovaniach 
MsZ:
RNDr. Pavel Bačík 12 x (100%), Ľubomír Barák 12x 
(100%), Ivan Beňo 11x (92%),
Ing. Miriam Blaškovičová 11x (92%), Ing. Juraj Ča-
bák 7x (58 %), 
MVDr. Stanislav Ďurkan 12x (100%), Prof. RNDr. 
Hubert Hilbert, PhD. 6x (50%), 
Peter Ivaška 11x (92%), PaedDr. Milan Klauz 9x 
(75%), Helena Koťová 10x (83%)
JUDr. Dušan Lukačko 2x (100%), Ing. Ondrej Mich-
na 7x (58%), Ing. Mojička 10 x (100%)
Ing. arch. Peter Mravec 9x (75%), Mgr. Karol Pa-
lášthy 11x (92%), Ing. Slavomír Palovič 8x (67%), 
PhDr. Peter Šemoda 9x (75 %), Ing. Marián Zim-
mermann 12x (100%).

Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení 
mesta Banská Štiavnica: 14
VZN č. 1 o zriaďovaní školských obvodov na území 
mesta Banská Štiavnica 
VZN č. 2, ktorým sa zakazuje požívanie a pre-
daj alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach na území mesta Banská Štiavnica 
VZN č. 3 o používaní zábavnej pyrotechniky na úze-
mí mesta Banská Štiavnica na protest prokurátora 
bolo zrušené 
VZN č. 4 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákla-
dov v školách a školských zariadeniach
VZN č. 5 o zápise na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 
VZN č. 6 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel 
času predaja nenadobudlo účinnosť a bolo zrušené 
VZN č. 7, ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely 
verejných vyhlášok v meste Banská Štiavnica 
VZN č. 8 o používaní zábavnej pyrotechniky na úze-
mí mesta Banská Štiavnica
VZN č. 9 o dani z nehnuteľností 
VZN č. 10 o miestnych daniach
VZN č. 11 o miestnom poplatku za komunálne od-

pady a drobné stavebné odpady 
VZN č. 12 o územnom pláne mesta Banská Štiavni-
ca, zmeny a doplnky č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 2/2006 o záväzných častiach územného plá-
nu mesta Banská Štiavnica 
VZN č. 13, ktorým sa upravujú podmienky pre-
daja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Banská Štiavnica 
VZN č. 14 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a 
spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

Počet prijatých Dodatkov k VZN: 9
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2007 o miestnych daniach
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2008 o príspevkoch na čias-
točnú úhradu nákladov v školách a školských zaria-
deniach
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2005, ktorým sa vydáva Po-
riadok na cintorínoch v meste Banská Štiavnica 
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2005 o vodení psa a pohybe 
psa na verejných priestranstvách 
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finanč-
ných príspevkov na vykonávanie opatrení sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2007 o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Banská Štiavnica
Dodatok č. 1 k VZN č. 11/1995 o sprievodcovskej 
činnosti v meste Banská Štiavnica 
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2002 na ochranu verejného 
poriadku 

Materiály prerokované v MsZ:
číslo uznesenia

Amfiteáter pod Novým zámkom – súčasný stav a zá-
ujem o prenájom 94/2008 
Delegovanie poslancov do Rád škôl 61/2008
Deklarácia o zámere spolupráce a Dohoda o part-
nerstve 128/2008
Harmonogram výstavby bytov na sídlisku Drieňová 
v B. Štiavnici 36/2008
Hlasovací systém samosprávy 72/2008 
Informačná správa k projektu „Úprava chodníka na 
Ul. Ľ. Štúra“ 17/2008 
Informatívna správa – pozemky zabraté skládkou 
PDO 16/2008 
Informatívna správa k príprave výstavby bytov na 
sídlisku Drieňová 25/2008 
Informatívna správa – odpredaj majetku BBSK v 
správe SOUL 66/2008 
Informatívna správa BBSK – rozšírenie zoznamu 
UNESCO - 
Informatívna správa k výkupu pozemkov prestavbu 
„Vodovod Banky“ 63/2008 
Informatívna správa k uzneseniu najvyššieho súdu 
SR 101/2008
Informatívna správa k výjazdovému zasadnutiu 
vlády 108/2008 
Informatívna správa – príprava Salamandrových dní 
2008 164/2008
Informatívna správa z Valného zhromaždenia Dexia 
banky Slovensko 127/2008
Informatívna správa k Urbanistickej štúdii Drieňo-
vá 207/2008
Informatívna správa o činnosti Kalvárskeho fondu 
 214/2008
Informatívna správa – Koncepcia separovaného zbe-
ru (KONSEZ-BS) 240/2008
Informácia k racionalizácii základného školstva
 3/2008
Informácia k racionalizácii základného školstva
  71/2008
Informácia k prioritám koncepcie tepelnej energe-
tiky 
 68/2008
Informácia k Uzneseniu č. 106/2007 - trhovisko
  149/2008 
Informácia o plánovanom spoločnom projekte s 
mestom Šoproň  241/2008
Informácia o plánovanom spoločnom projekte – 
cyklistický raj  243/2008
Integrovaná stratégia rozvoja územia – Program LE-
ADER  242/2008
Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energeti-
ky  35/2008
Kontrola plnenia uznesení 1/2008
Kontrola plnenia uznesení  30/2008
Kontrola plnenia uznesení  57/2008
Kontrola plnenia uznesení  76/2008

Kontrola plnenia uznesení 109/2008
Kontrola plnenia uznesení  132/2008 
Kontrola plnenia uznesení  152/2008
Kontrola plnenia uznesení + zrušenie Uznesenia č. 
181/2008  184/2008
Kontrola plnenia uznesení  201/2008
Kontrola plnenia uznesení  219/2008
Kontrola plnenia uznesení  245/2008
Kúpa pozemkov parc. C-KN č. 5862/3 a 5862/4 v k. 
ú. B. Štiavnica  163/2008 
Lokality pre nový Zberový dvor  60/2008 
Memorandum o porozumení, Švajčiarsko  52/2008
Mestský rozhlas – stav alternatívy jeho prevádzkova-
nia  125/2008
Nahradenie členstva bývalého poslanca JUDr. Lu-
kačku  102/2008
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2007 o miestnych 
daniach  2/2008
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2008 – úhrady v ško-
lách  223/2008 
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2005 – poriadok na 
cintorínoch  224/2008
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2005 o vodení psa na 
verej. priestranstvách  225/2008
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 - kuratela
 226/2008
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2007 – znečisťovanie 
ovzdušia  228/2008
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2005 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu  251/2008
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s fin. 
prostr. mesta  252/2008 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 11/1995 o sprievod-
covskej činnosti  254/2008 
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2002 na ochranu ve-
rejného poriadku  256/2008 
Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ
 23/2008 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 181/2007  20/2008
Návrh na doplnenie uznesenia č. 164/2007  21/2008 
Návrh na doplnenie Uznesenia č. 189/2008  217/2008
Návrh na nové určenie školských obvodov po zruše-
ní ZŠ A. Sládkoviča  56/2008 
Návrh na odmenu HK  261/2008 
Návrh na odmenu poslancom MsZ  274/2008
Návrh na odpredaj časti pozemku pre P.Halušku 
 198/2008
Návrh na odpredaj endoskopického prístroja 
 67/2008
Návrh na odpredaj domu na Nám.sv.Trojice č. 11, 
súp. č. 15  148/2008
Návrh na odpredaj RD na Ul. Železničiarska č. 4/A 
 263/2008
Návrh na odpredaj dvojizbového bytu na Ul. Lesníc-
ka  č. 6 193/2008
Návrh na odpredaj jednoizbového bytu – Drevená 
ul. č. 1  233/2008
Návrh na odpredaj garáže č. 16a na Ul. Učiteľská 
1, 3, 5  194/2008 
Návrh na odpredaj pozemkov – miestna časť Šteful-
tov  15/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre Mgr. V. Bačíka, B. 
Štiavnica  45/2008
Návrh na odpredaj pozemku pre HLIVASPOL, Štú-
rovo  46/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre MUDr. Pavláska s 
manželkou, Bratislava  121/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre J. Glézla s manžel-
kou, B. Štiavnica  -
Návrh na odpredaj pozemku pre M. Voštiara s man-
želkou  120/2008
Návrh na odpredaj pozemku pre A. Gazdíkovú 
 118/2008
Návrh na odpredaj pozemkov pre Mgr. Remenára, 
Ostrý Grúň  143/2008 
Návrh na odpredaj pozemkov TOLA Drieňová 
 65/2008 
Návrh na odpredaj pozemkov určených na výstavbu 
RD – Štefultov  89/2008
Návrh na odpredaj pozemkov pod objektmi TOLA
  88/2008
Návrh na odpredaj pozemkov pre R. Šediboka s 
manželkou  119/2008
Návrh na odpredaj pozemkov pre S. Lovása s man-
želkou  116/2008 
Návrh na odpredaj pozemkov pre M. Santusa 
 117/2008
Návrh na odpredaj pozemkov pre spol. Salamandra 
Hotels, s. r. o.  147/2008
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Návrh na odpredaj pozemku CKN č. 4590/17 draž-
bou  165/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre Vl. Slezáka, SMP-
UNIVERSAL-I  166/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre Mgr. Vahlandtovú 
 170/2008
Návrh na odpredaj pozemku pre J. Cibulu, BŠ
 171/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre M.Luptáka, BŠ
 172/2008
Návrh na odpredaj pozemku pre M. Kóšika 
 173/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre Ing. Mojičku 
 174/2008
Návrh na odpredaj pozemkov pre R. Tótha s manžel-
kou  196/2008
Návrh na odpredaj pozemku pre M. Erneka s man-
želkou  197/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre M.Danišovú 
 199/2008
Návrh na odpredaj pozemku pre Bc.Vl.Slezáka 
 200/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre COOP Jednota 
Žarnovica  265/2008
Návrh na odpredaj pozemku pre M. Tóthová 
 268/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pre R. Tóth s manžel-
kou  269/2008 
Návrh na odpredaj pozemku pod Kalváriou pre J. 
Necpála  270/2008 
Návrh na odpredaj RD na Ul. J. Horáka č. 19 
 84/2008 
Návrh na odpredaj RD na Ul. Pod Kalváriou č.6 
 192/2008
Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre Across Fi-
nance, a. s.  93/2008 
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre E. Máchala, 
Zvolen  9/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre V. Dobrovičo-
vú, B. Štiavnica  10/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre V. Dobroviča s 
manželkou, B.Š.  11/2008 
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre M. Beňu, Ban-
ská Bystrica  12/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre J. Rafaelisa s 
manželkou, B. Š.  43/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre R. Sásika s 
manželkou  44/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre M. Konôpku, 
B. Štiavnica  47/2008 
Návrh na odpredaj nehnuteľností a zrušenie uznese-
nia č. 80/2007 pre M. Kalu  48/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre J. Šemodu s 
manželkou, B. Š.  85/2008 
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre rodinu Turzí-
kovú  86/2008 
Návrh na odpredaj nehnuteľností na Ul. A. Pécha 
č.8  91/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre M. Foltána, B. 
Štiavnica  -
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre D. Foltánovú, 
Bratislava  -
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre T. Petríkovú a 
B. Petríkovú, Zvolen  142/2008 
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre E. Slančokovú, 
B. Štiavnica  145/2008 
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Michala Petlu-
ša  168/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností na Ul. Antolská 
č.3  231/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Wercom Gro-
up, s. r. o.  267/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre M. Kala  -
Návrh na opravu uznesenia č. 177/2007  18/2008 
Návrh na opravu uznesenia č. 178/2007  19/2008
Návrh na opravu uznesenia č. 137/2007  26/2008
Návrh na opravu uznesenia č. 126/2007  29/2008
Návrh na opravu uznesenia č. 179/2007  42/2008
Návrh na poskytnutie fin. príspevku pre TS – uzatv. 
a rekult. skládky  156/2008
Návrh na predloženie žiadosti o NFP – zateplenie ZŠ 
J. Kollára  185/2008
Návrh na predĺženie lehoty kolaudácie objektu No-
vozámocká č. 18  141/2008
Návrh na predĺženie lehoty na predloženie Kolau-
dačného rozhodnutia k rekonštrukcii domu na Nám. 
sv. Trojice 5 pre C.E.I., a. s., Bratislava  14/2008
Návrh na prenájom Domu smútku Frauenberg 
 55/2008 

Návrh na prenájom parkovísk v meste BŠ 82/2008 
Návrh na prenájom parkovísk v meste BŠ  122/2008
Návrh na prevod pozemkov medzi Mestom a Pav-
lom Ferkom  49/2008 
Návrh na prevod nebytových priestorov na Ul. Na 
Zigmund šachtu 12  191/2008
Návrh na prevod bytových a nebytových priestorov 
Zigmund šachta 12  210/2008 
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Mgr. P. 
Balžanku  22/2008
Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre M. Tótho-
vú  212/2008
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Š. Rocha s 
manželkou  235/2008
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Brenta Rea-
lity, s. r. o.  236/2008 
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Ing. Filipa s 
manželkou  238/2008 
Návrh na prijatie Dodatku č. 2 VZN č. 1/2003, opat-
rovateľská služba  113/2008 
Návrh na rozšírenie predmetu nájmu pre SKI Cen-
trum – B. Š., s. r. o.  90/2008 
Návrh na rozšírenie živnosti Mesta B.Štiavnica 
 104/2008
Návrh na schválenie budúcej darovacej zmluvy 
 92/2008
Návrh na schválenie zmluvy o založení RZ obcí – 
odpadové hospodárstvo  99/2008
Návrh na udelenie cien mesta BŠtiavnica  183/2008
Návrh na uzatvorenie zmlúv – pozemky, skládka 
PDO  64/2008
Návrh na úhradu faktúry SOCIA  32/2008
Návrh na úhradu výdavkov (ZŠ A. Sládkoviča) z roz-
počtu mesta  150/2008
Návrh na vstup Mesta do Združenia – Životnými 
cestami J. Palárika  176/2008 
Návrh na vyčlenenie výdavkov na zavedenie eura
 151/2008 
Návrh na vyhlásenie výberového konania na prená-
jom mestských WC  115/2008
Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície
 51/2008 
Návrh na vyplatenie odmeny (Mgr.Göndöčová) 
 33/2008 
Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontroló-
ra  178/2008
Návrh na vyplatenie odmeny pre primátora mesta
 179/2008 
Návrh na vypísanie výberového konania na poisťo-
vacieho makléra  62/2008 
Návrh na zakúpenie vozidla pre Mestskú políciu 
 131/2008 
Návrh na zakúpenie vozidla pre Mestskú políciu 
 140/2008 
Návrh na zápis do kroniky mesta za rok 1994 
 7/2008
Návrh na zápis do kroniky mesta za rok 2000 
 186/2008
Návrh na zápis do kroniky mesta za rok 2001 
 187/2008
Návrh zápisu do kroniky za rok 2007  138/2008
Návrh na zámenu pozemkov – Ing. Forro  230/2008
Návrh na zámennú zmluvu medzi mestom a M. 
Markovou  271/2008
Návrh na zámennú zmluvu medzi mestom a J. Bla-
hútom  272/2008 
Návrh na zmenu člena Rady školy pri SLŠ v Banskej 
Štiavnici  103/2008 
Návrh na zmenu zloženia Komisie na ochranu verej-
ného záujmu  95/2008
Návrh na zmenu členstva v Komisii obchodu, slu-
žieb a CR a Ek. kmisii  218/2008
Návrh zmluvy o výpožičke Kultúrneho domu Šteful-
tov  273/2008 
Návrh na zriadenie vecného bremena pre R. 
Ruckschlossa – zámočníctvo  39/2008 
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 157/2007  87/2008
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 9/2008  144/2008
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 93/2008 v časti A/a, b 
 146/2008 
Návrh na zrušenie vecného bremena Wercom Gro-
up, s. r. o.  266/2008 
Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostried-
kami mesta  79/2008 
Návrh zmluvy o správe nehnuteľností 50/2008
Návrh na zriadenie vecného bremena pre StVS, a. s., 
B. Bystrica č. 1  27/2008
Návrh na zriadenie vecného bremena pre StVS, a. s., 
B. Bystrica č. 2  28/2008 

Návrh na zvýšenie dotácií  78/2008 
Návrh na zvýšenie dotácií pre materské školy
 136/2008
Návrh na zvýšenie dotácie pre materskú školu ul. 1. 
mája  205/2008
Návrh na zvýšenie príspevku na prevádzku Plavár-
ne  206/2008
Návrh VZN o určení školských obvodov  133/2008 
Návrh VZN – zákaz požívania a predaja alkoholic-
kých nápojov na verejne prístupných miestach 
 157/2008 
Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky
 158/2008
Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu ná-
kladov v školách  159/2008
Návrh VZN o zápise na plnenie povinnej školskej 
dochádzky  160/2008
Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení pra-
vidiel času predaja  181/2008
Návrh VZN Banská Štiavnica – určenie úradných 
tabúľ  209/2008
Návrh VZN o spôsobe úhrady za opatrovateľskú 
službu  -
Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na 
území mesta  227/2008 
Návrh VZN o dani z nehnuteľností  248/2008
Návrh VZN o miestnych daniach  249/2008
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne od-
pady  250/2008 
Návrh VZN o podmienkach predaja na trhových 
miestach  255/2008
Návrh VZN – opatrovateľská služba  257/2008
Odvolanie voči cene rodinného domu (p. Chmelár)
 - 
„  139/2008
Opatrovateľská služba – rozvoz obedov, likvidácia 
služby SČK  70/2008 
Operačný plán zimnej údržby miestnych komuniká-
cií pre sezónu 2008-2009  203/2008 
Oprava uznesenia č. 209/2007 – rekonštrukcia ZŠ J. 
Horáka  107/2008
Oprava uznesenia č. 118/2008 – odpredaj nehnuteľ-
ností pre A. Gazdíkovú  234/2008 
Oprava výmer CKN parciel č. 5739/3, 2062 a 2054/2 
v uznesení 147/2008  211/2008 
Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. pol-
rok 2008  135/2008
Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2008 
 134/2008
Plán práce MsZ na I. polrok 2009  259/2008
Plnenie príjmov a výdavkov mesta BŠ k 30.6.2008 
 153/2008
Plnenie uznesenia MsZ č. 167/2007 – prevádzkova-
nie plavárne  24/2008
Plnenie uznesenia č. 37/2008  74/2008
Ponuka Jána Kočalku na odpredaj pozemku 
 41/2008
Ponuka prebytočného majetku – RD, areál hotelovej 
akadémie  100/2008
Ponukové konanie na prevádzkovanie kúpeľov – pla-
várne v B. Štiavnici  53/2008
Ponukové konanie – plaváreň  105/2008
Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta a vole-
ných funkcionárov  188/2008 
Použitie finančných prostriedkov z odpisového fon-
du TS, m. p.  244/2008
Predloženie stanov a zakl. listiny Reg. združ. obcí 
pre rozvoj OH  4/2008 
Predloženie stanov a zakladacej listiny „Akadémia 
celoživot. vzdelávania“  5/2008 
Prehľad pripravovaných, podaných a realizovaných 
proj. zo štrukt. fondov  106/2008
Prehodnotenie členstva v Komisiách MsZ  124/2008
Prezentácia Banskej Štiavnice v Quebecu  202/2008
Realizácia návrhov doplnenia a zlepšenia DZ v roku 
2008  59/2008 
Rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu – 
Akademická 1  98/2008
Rekonštrukcia a modernizácia a ďalšie prevádzkova-
nie Plavárne  239/2008
Rozbor hospodárenia Mesta BŠ za rok 2007 
 110/2008
Rozbor hospodárenia TS, m. p. BŠ za rok 2007
 111/2008
Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 
30. 6. 2008  155/2008
Rozpis dotácií pre školy a školské zariadenia pre rok 
2008  31/2008
Rozpis dotácií pre školy a šk. zariadenia v zriaď. pô-
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sobnosti mesta  222/2008
Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2009, 
2010, 2011  246/2008
Rozpočet TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2009, 
2010, 2011  247/2008 
Rozpočet propagácie B.Štiavnice na rok 2008 
 8/2008 
Schválenie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepel-
nej energetiky  96/2008
Spolupráca Mesta s ICM  175/2008 
Správa k protestu prokurátora proti VZN č. 3/2008 
 216/2008
Správa o ATC Počúvadlianske jazero  83/2008
Správa o ATC Počúvadlianske jazero  130/2008 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
rok 2007  34/2008
Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2008 
 177/2008 
Správa o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2008
 260/2008
Správa o inventarizácii majetku mesta  112/2008 
Správa o nájme bytu na Ul. Exnára č. 3  232/2008 
Správa – odpredaj majetku SOUL  -
Správa o poskytovaní všeobec. zdrav. starostlivosti a 
LSPP  221/2008
Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 
2008/2009  190/2008
Správa o prerokovaní Zadania ÚPN – zóny Počú-
vadlianske jazero  208/2008
Správa o prevádzkovaní Výdajne pošty na Drieňovej 
 6/2008
Správa o stave mesta za rok 2007  81/2008
Správa o úprave platu primátora mesta  73/2008
Systém parkovania v meste Banská Štiavnica – návrh 
zmien  -
Ukončenie členstva v Komisii RR, výstavby, ÚP a 
ŽP  182/2008
Urbanistická štúdia širšieho centra B.Štiavnice 
 58/2008
Ustanovenie preventivára mesta B.Štiavnica 
 54/2008 
Úprava rozpočtu mesta č. 1  77/2008
Úprava rozpočtu mesta č. 2  154/2008
Úprava rozpočtu mesta č. 3  220/2008
Vodovod Banky  114/2008
Voľba hlavného kontrolóra  262/2008
Vybudovanie a rozšírenie MK na Ul. Kukučína  -
Vyhodnotenie I. etapy doplnenia dopravného znače-
nia  162/2008 
Zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozložiteľ-
ného a stav. Odpadu  215/2008 
Začlenenie Mesta do Miestnej akčnej skupiny 
 97/2008
Zavedenie efektívneho systému separ. zberu odpa-
dov  161/2008 
Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavova-
ní a kontrole sťažností  80/2008 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta platné od 1. 
1. 2009  258/2008
Zeleň – návrh odporúčaných postupov pri starostli-
vosti  229/2008
Zberný dvor – odpadové hospodárstvo  37/2008
Zberný dvor – odpadové hospodárstvo 38/2008
Zmena a doplnok č. 2 k ÚPN mesta Banská Štiavni-
ca  - 
Zmena a doplnok č. 2 k ÚPN mesta B.Š. 137/2008
Zmena členstva v orgánoch školskej samosprávy
 189/2008
Zmena poskytovania zdravotnej starostlivosti v 
okrese B. Štiavnica  180/2008 
Zmena označenia parciel v Uzn. č. 117/2008, od-
predaj pozemkov Santus  195/2008
Zmeny a doplnky č. 1, ÚPN B.Štiavnica  253/2008
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy (vecné breme-
no) Delta Company  - 
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – Akutrade – pro-
jekt „Zberný dvor“  169/2008
Zmluva o postúpení práv – kanalizácia Nám. sv. Tro-
jice a Lichardova ul.  213/2008 
Zrušenie ZŠ A. Sládkoviča a jej súčastí k 30. 6. 2008 
 126/2008
Žiadosť o nekomerčný prenájom domu na Ul. Aka-
demická 1  75/2008 
Žiadosť o odpredaj nehnuteľností pre Anton – Antol, 
s. r.o.  40/2008 
Žiadosť o okamžité navrátenie pozemku – J. Kania-
rik  237/2008 
Žiadosť o prevod bytov v bytovom dome Radničné 
nám. č. 3  13/2008 

Žiadosť o prevod bytov v bytovom dome Povrazník 
15, 16, 17  167/2008 
Žiadosť o poskytnutie príspevku – FK Sitno B. Štiav-
nica  69/2008 
Žiadosť o poskytnutie príspevku pre stolnotenisový 
klub mládeže  204/2008 
Žiadosť o zníženie ceny rodinného domu  264/2008
Žiadosť RN, n. o., o úhradu výnosov z nájomného 
 129/2008

Mestská rada (MsR)
Mestská rada pracovala v roku 2008 v 5- člennom 
zložení, bez zmien oproti predchádzajúcemu roku. 

Členovia MsR
1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – SDKÚ – DS, 
KDH
2. Ľubomír Barák, poslanec MsZ – NEKA
3. Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ – 
SDKÚ – DS, KDH
4. MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS 
5. Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – SMER 
– Sociálna demokracia 

Počet zasadnutí - 13
Počet prijatých uznesení - 225
% účasti členov MsR na zasadnutiach - 95 % na po-
rovnanie v roku 2008 to bolo 93,3 %

Účasť jednotlivých členov MsR:
Ing. Juraj Čabák - 9x (75 %)
Ľubomír Barák - 12x (100 %)
Ing. Miriam Blaškovičová - 12x (100 %)
MVDr. Stanislav Ďurkan - 12x (100 %)
Ing. Marián Zimmermann - 12x (100 %)

Komisie MsZ
V roku 2008 pracovalo pri MsZ 8 stálych komisií:
Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia, predseda Ing. 
arch. Peter Mravec, poslanec MsZ 
Komisia ekonomická, predsedom komisie bol do 29. 
10. 2008 RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ
Komisia zdravotná, sociálna a bytová, predseda ko-
misie PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ
Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu, pred-
sedom komisie bol do 29. 10. 2008 RNDr. Pavel Ba-
čík poslanec MsZ
Komisia športu a mládeže, predseda komisie Ing. 
Slavomír Palovič, poslanec MsZ
Komisia ochrany verejného poriadku, predsedom 
komisie bol do 27. 2. 2008 JUDr. Dušan Lukačko, 
poslanec MsZ, od 29. 4. 2008 túto funkciu vykonáva 
MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ 
Komisia školstva, predseda komisie Mgr. Karol Pa-
lášthy, poslanec MsZ 
Komisia kultúry, predseda komisie Ing. Marián Zim-
mermann, poslanec MsZ

Komisie v priebehu roka pracovali v nasledov-
nom zložení: 
Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, 
územného plánovania a životného prostredia
Podpredseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec 
MsZ
Členovia komisie: Ing. Ondrej Michna, poslanec 
MsZ, Ing. Eduard Rada, Ing. Peter Múdry, CSc., Ing. 
arch. Katarína Vošková do 6. 6. 2008, Ing. arch. Ri-
chard Murgaš do 6. 6. 2008, Ing. arch. Ľubica Pa-
učulová do 20. 8. 2008, Mgr. Martin Macharik, Ján 
Petrík
Zapisovateľka: Sidónia Kiripolská, zamestnankyňa 
MsÚ
Komisia ekonomická
Podpredseda: Ing. Miriam Blaškovičová, poslanec 
MsZ
Členovia komisie: Ing. Slavomír Palovič, poslanec 
MsZ, Ing. Miroslav Belovický, Ing. Ivan Žila do 29. 
10. 2008, Ing. Igor Demian, Ing. Gabriela Maďarová 
Zapisovateľka: Lýdia Heilerová, zamestnankyňa 
MsÚ
Komisia zdravotná, sociálna a bytová
Podpredseda: Helena Koťová, poslankyňa MsZ
Členovia komisie: Ivan Beňo, poslanec MsZ, MVDr. 
Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ, PhDr. Peter Šemo-
da, poslanec MsZ, Richard Vén, Mgr. Melita Bosá-
ková, MUDr. Ivan Vojtáš, Ivan Madara, Irena Píšová, 
MUDr. Katarína Višňovská 
Zapisovateľka: Oľga Nigríniová, zamestnankyňa 

MsÚ. 
Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu
Podpredseda: Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ
Členovia: Ľubomír Barák, poslanec MsZ, PaedDr. 
Milan Klauz, poslanec MsZ, Ing. Peter Múdry, CSc., 
Ľudmila Blašková, Marián Čierny, Marek Kapusta 
Zapisovateľka: Ing. Ivana Nikolajová, zamestnanky-
ňa MsÚ
Komisia športu a mládeže
Podpredseda: Ivan Beňo, poslanec MsZ
Členovia: Ľubomír Barák, poslanec MsZ, JUDr. Du-
šan Lukačko, poslanec MsZ do 27. 2. 2008, Ing. Ján 
Mojička, poslanec MsZ od 29. 4. 2008, Mgr. Karol 
Palášthy, Ondrej Binder, Karol Melcer, Ing. Marián 
Adamský, Ing. Ľubomír Lužina
Zapisovateľka: Mgr. Viktória Michalská, zamestnan-
kyňa MsÚ. 
Komisia ochrany verejného poriadku 
Podpredseda: MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec 
MsZ, od 29. 4. 2008 predseda komisie 
Členovia: PhDr. Peter Šemoda, poslanec MsZ, Mgr. 
Vladimír Kratoš, Vladimír Auder, Vladimír Poprac, 
Ivan Koreň, Mgr. Peter Kovanda 
Zapisovateľka: Martina Bačíková, zamestnankyňa 
MsÚ
Komisia školstva
Podpredseda: prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., po-
slanec MsZ
Členovia: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, Paed-
Dr. Milan Klauz, poslanec MsZ, Marián Palášthy, 
Mgr. Pavol Michal, Mgr. Ján Maruniak, Jana Krute-
ková
Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková, zamestnan-
kyňa MsZ 
Komisia kultúry
Podpredseda: Peter Ivaška, poslanec MsZ
Členovia: PhDr. Jozef Labuda, Mgr. Mária Petrová, 
Pavol Macák, RNDr. Naďa Kvaková, RNDr. Ján Ro-
háč, Ing. Rastislav Marko, Norbert Kaník 
Zapisovateľka: Katarína Kissová, zamestnankyňa 
MsÚ
Komisie sú zložené z poslancov MsZ a odborníkov z 
radov občanov mesta. Komisie prerokovávali v rám-
ci okruhu svojej pôsobnosti všetky najdôležitejšie 
materiály týkajúce sa rozvojových úloh, ako aj ďalšej 
odbornej problematiky.
Činnosť komisií MsZ sa riadila plánom práce schvá-
leným MsZ. Na rokovanie komisií boli aktuálne za-
raďované aj ďalšie materiály mimo plánu práce, ku 
ktorým bolo potrebné prijať odborné stanovisko 
príslušnej komisie.

Primátor mesta 
Funkciu primátora mesta zastával Mgr. Pavol 
Balžanka, ktorý bol do funkcie primátora zvolený 
v komunálnych voľbách v decembri 2006. Primátor 
mesta plnil úlohu najvyššieho výkonného orgánu, 
štatutárneho orgánu v majetkovoprávnych vzťahoch 
mesta, pracovnoprávnych vzťahoch mesta a funkciu 
správneho orgánu v administratívnoprávnych vzťa-
hoch mesta.
V roku 2008 primátor mesta plnil najdôležitejšie 
úlohy súvisiace s výkonom samosprávy, rozvojom 
mesta a úlohy, ktoré mu odporučilo MsZ. Roko-
val s poslancami Národnej rady SR, členmi vlády, 
predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, podni-
kateľskými subjektmi a investormi, predstaviteľmi 
tretieho sektora a zástupcami politických strán a 
ďalších orgánov a organizácií v súvislosti so zabez-
pečením úloh, týkajúcich sa rozvoja a prosperity 
mesta Banská Štiavnica. Primátor mesta zastupoval 
mesto v ZMOS, kde pracoval aj ako člen Sekcie me-
dzinárodných vzťahov ZMOS a v Združení historic-
kých miest a obcí SR, ktorého je predsedom. Ďalej 
pracoval ako člen komisie pre spoluprácu s miestnou 
samosprávou pri BBSK.
Najvýznamnejšou politickou udalosťou v roku 2008 
bolo výjazdové zasadnutie vlády SR, ktoré sa usku-
točnilo 3. 9. 2008 a malo veľký význam z hľadiska 
dosiahnutia systémových opatrení a získania finanč-
ných prostriedkov pre mesto Banskú Štiavnicu a 
ďalší regionálny rozvoj i v nadväznosti na uznesenie 
vlády č. 593/2008, ktoré bolo prijaté. 
Primátor mesta počas celého roka prijímal vý-
znamné návštevy a delegácie. Medzi najdôležitejšie 
patrila návšteva predsedu vlády SR Róberta Fica. 
Medzi ďalšie významné prijatia patrili: prijatie veľ-
vyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku J. E. 
Brit Lovseth, veľvyslanca Japonska na Slovensku J. 
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E. Makoto Washizu, veľvyslanca Maďarskej republi-
ky v SR J. E. Antala Heizera so sprievodom, prijatie 
chargè d´affaires a. i. Poľskej republiky Dr. Bogdana 
Wrzochalskeho a veľvyslanca Bulharskej republiky J. 
E. Ogniana Garkova.
K významným patrili aj stretnutia s predsedom NR 
SR p. Pavlom Paškom, podpredsedom NR SR p. Mi-
roslavom Čížom a podpredsedom vlády p. Dušanom 
Čaplovičom, , s poslankyňami NR SR p. Ivetou Ra-
dičovou a p. Ľudmilou Muškovou. V roku 2008 sa 
uskutočnilo aj veľké množstvo pracovných stretnutí 
s ministrami a poslancami NR SR.
Je treba spomenúť aj prijatie delegácií z partnerských 
miest Hünenberg ( Švajčiarsko ), Olsztynek ( Poľsko) 
a Ptuj ( Slovinsko ). Primátor mesta spolu s ďalšími 
predstaviteľmi samosprávy sa zúčastnil na priateľ-
ských návštevách partnerských miest Ptuj ( Slovin-
sko ), Moravská Třebová ( ČR )a Olsztynek ( Poľsko 
). Ďalej to boli návštevy miest Miškolc, Šoproň a 
Sékešfehervár v Maďarsku. Taktiež absolvoval nie-
koľkodňovú pracovnú cestu do Ríma na pozvanie 
veľvyslanca SR v Taliansku.
Medzi významné udalosti patrilo podpísanie Doho-
dy o partnerstve s maďarským mesto Šoproň, podpí-
sanie Deklarácie o spolupráci samospráv miest vy-
sokých škôl vyučujúcich odbory Baníckej akadémie 
založenej v Banskej Štiavnici, ďalej to bolo prijatie 
japonskej delegácie na čele so starostom mesta Kosa-
ka a následné slávnostné podpísanie Dohody o spo-
lupráci medzi mestami Banská Štiavnica a Kosaka. 
V septembri 2008 sa primátor zúčastnil v poradí na 
siedmej Regionálnej konferencii členských miest 
Organizácie miest svetového dedičstva zo strednej a 
východnej Európy, ktorá sa konala v Budapešti.
Mesto Banská Štiavnica získalo cenu za najlepšie vý-
sledky pri záchrane historického prostredia miest a 
obcí. 
Práca primátora bola koncepčná aj operatívna. Kon-
cepčná časť práce sa riadila najmä Programovým vy-
hlásením primátora mesta Banská Štiavnica na roky 
2007 – 2010. 
Zo zámerov a cieľov programového vyhlásenia bolo 
za doterajšie funkčné obdobie splnené:
- Zavedenie programového rozpočtovania v samo-
správe na základe stanovených konkrétnych cie-
ľov a indikátorov, ktoré sa stane pre mesto záväzné 
od roku 2009. Na základe úspešne realizovaného 
programu bolo mesto zaradené do národného pro-
jektu MF SR. 
- Uskutočnilo sa školenie zamestnancov mesta s cie-
ľom zmeniť zamestnancov MsÚ na moderných ma-
nažérov a úradníkov. V rámci zmluvy na realizáciu 
projektu pod názvom „Mystery Public Acting“ po-
kračuje monitoring zamestnancov samosprávy. 
- Bola zriadená kancelária prvého kontaktu – Klient-
ske centrum, ako základný pilier zefektívnenia ko-
munikácie a výkonu niektorých samosprávnych čin-
ností vo vzťahu občan – úrad. 
- Realizovaný je postupný prechod MsÚ na nový in-
formačný systém a digitálnu správu agendy.
- V internej kapacite (projektový manažér) bol reali-
zovaný seminár pre pracovníkov školských zariadení 
o príprave projektov. 
- Pripravené je školenie manažmentu MsÚ, vedúcich 
zamestnancov a poslancov o fondoch EÚ. 
- Pripravuje sa projekt modernizácie mestského 
rozhlasu a rozšírenie prostriedkov informovanosti 
občanov prostredníctvom SMS Info kanála mesta 
Banská Štiavnica. 
- Bolo vybudované detašované pracovisko pošty na 
sídlisku Drieňová. 
- Uskutočnilo sa 6 stretnutí primátora, poslancov a 
manažérov mesta s obyvateľmi mesta a mestských 
častí a niekoľko ďalších stretnutí v rámci záujmo-
vých skupín a združení 
- V roku 2008 bolo odovzdaných 25 bytových jed-
notiek na Povrazníku rekonštruovaním objektu Do-
mova mládeže. 
- V roku 2008 bola vytvorená nová internetová 
stránka mesta, ktorá poskytuje informácie pre širo-
kú verejnosť.
- Bola vytvorená akciová spoločnosť so strategickým 
partnerom Nemocnice a polikliniky s majetkovou 
účasťou mesta, s cieľom zabezpečiť stabilizáciu Re-
gionálnej nemocnice, n. o., a rozvoj zdravotníckej 
starostlivosti v meste. Nehnuteľný majetok mesta, 
pozostávajúci z budovy nemocnice a príslušných 
pozemkov, bol vložený do a. s. Nemocnice a polikli-
niky Bratislava. Prevádzkovateľom zdravotníckych 

služieb v nemocnici v Banskej Štiavnici je od 1. 11. 
2008 Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná ne-
mocnica Žiar nad Hronom. 
- Začalo sa s prípravou projektu k vybudovaniu vy-
sokorýchlostného pripojenia na internet a optickej 
metropolitnej siete v Banskej Štiavnici.
- Bol vykonaný audit odpadového hospodárstva 
mesta a začala sa riešiť celková problematika od-
padového hospodárstva v meste Banská Štiavnica. 
Bolo vytvorené Regionálne združenie odpadového 
hospodárstva na riešenie problematiky odpadového 
hospodárstva v širších súvislostiach s cieľom dosiah-
nuť vyššiu efektívnosť separovaného zberu. Bol vy-
pracovaný projekt na rekultiváciu skládky odpadov, 
na ktorý získali TS, m. p., finančné prostriedky. Na 
základe toho bola skládka uzatvorená a začatie re-
kultivácie sa predpokladá v roku 2009. 
- Rieši sa vybudovanie nového zberného dvora pre 
zneškodňovanie odpadov, súčasťou ktorého bude 
priestor na uloženie biologicky rozložiteľného a sta-
vebného odpadu. 
- V záujme zavedenia efektívneho systému separova-
ného zberu boli zakúpené nádoby na triedenie odpa-
dov, ktoré boli rozmiestnené na území mesta. 
- V roku 2008 sa uskutočnili tradičné kultúrne pod-
ujatia: Salamander, Živé šachy, Cap a ´lest, Festival 
kumštu a remesla, Festival peknej hudby. Okrem 
toho sa uskutočnili mnohé menšie kultúrne a spo-
ločenské podujatia v rámci Banskoštiavnického kul-
túrneho leta ako aj mimo letnej sezóny, na ktoré sa 
podarilo prilákať mnoho divákov a získať významnú 
sumu finančných prostriedkov vo forme sponzor-
ského.
- Mesto získalo na rozvoj kultúry a umenia cenný 
dar v podobe možnosti užívania koncertného klavír-
neho krídla.
- Na základe rokovaní sa podarilo získať sponzora - 
Pivovar Steiger Vyhne - takmer všetkých kultúrnych 
podujatí organizovaných mestom. 
- Mesto pokračovalo v udržiavaní kultúrnych a ba-
níckych tradícií v meste.
- Vybudovalo sa futbalové miniihrisko pri ZŠ J. Kol-
lára na sídlisku Drieňová, ktoré slúži nielen pre ZŠ a 
futbalový klub, ale aj pre verejnosť.
- V rámci grantového systému mesta sa v roku 2008 
podporili športové podujatia pre deti, mládež a do-
spelých, a to na vrcholovej aj rekreačnej úrovni. 
- Podarilo sa získať finančné prostriedky na rekon-
štrukciu mestských kúpeľov - plavárne a futbalového 
štadióna.
- V oblasti vzdelávania sa uskutočnili rokovania k 
založeniu Akadémie celoživotného vzdelávania. MsZ 
schválilo účasť mesta na tomto projekte 31.1.2008.
- V rámci celoživotného vzdelávania dospelých a se-
niorov boli vytvorené v kluboch dôchodcov PC cen-
trá, ktoré sú využívané obyvateľmi mesta. 
- V rámci racionalizácie základného školstva bola 
vyradená zo siete a zrušená Základná škola A. Slád-
koviča. Deti zo zrušenej školy prešli do existujúcich 
škôl na území mesta Banská Štiavnica.
- Na základe úspešného projektu zo štrukturálnych 
fondov bude realizovaná rekonštrukcia objektu ZŠ 
J. Horáka. 
- V oblasti kvality života vyčlenených skupín obyva-
teľov, začleňovania zdravotne a telesne postihnutých 
ľudí do normálneho života, bola mestom podporená 
činnosť OZ Margarétka.
- Mesto Banská Štiavnica podporovalo voľnočasové 
aktivity mládeže aj prostredníctvom podpory čin-
nosti Informačného centra mladých.
- Mesto podporuje aktivity rómskych občanov a ich 
činnosť hlavne v lokalite Šobov. 
- V oblasti rozvoja mesto podporilo pokračovanie 
budovania SKI Centra, ktoré je veľmi dôležitým as-
pektom pre ďalší rozvoj mesta v oblasti cestovného 
ruchu. Mesto podporilo všetky aktivity podnikateľov 
vedúce k rozvoju mesta, k ekonomickému a spolo-
čenskému rozvoju mesta.
- Mesto Banská Štiavnica bolo začlenené do Miestnej 
akčnej skupiny, ktorá je vytvorená z Mikroregiónu 
Hontianka, Mikroregiónu Južné Sitno, Mikroregió-
nu Konkordia a Regiónu Sitno. 
- V roku 2008 sa uskutočňovali pravidelné stretnutia 
zástupcov mesta so zástupcami Združenia turizmu 
Banská Štiavnica.
- Turisticko-informačná kancelária mesta bola spo-
jená s Geoparkom a SBM, čím sa subjekty transfor-
movali na spoločné Informačné centrum a vytvorili 
tak efektívnejšiu platformu pre poskytovanie služieb 

v oblasti turizmu.
- Do života sa uviedlo nové turistické logo mesta – 
Banská Štiavnica – Mesto svetového dedičstva. 
- V spolupráci medzi Združením turizmu a Mestom 
Banská Štiavnica bol vypracovaný dokument Do-
časný operačný plán pre rozvoj turizmu v Banskej 
Štiavnici. Tento dokument identifikuje spomenuté 
opatrenia a určuje termín ich plnenia. Časť týchto 
úloh bola splnená, materiál je živý dokument, ktorý 
bude pravidelne prerokúvaný nielen na úrovni sa-
mospráva – podnikatelia, ale aj v komisii cestovného 
ruchu. 
- V rozpočte roku 2008 bola vyčlenená suma 2 mil. 
Sk na propagáciu mesta a rozvoj cestovného ruchu.
- V komunikačnej a propagačnej stratégii bol použí-
vaný nový dizajn manuál.
- Mesto získalo prostriedky na opravu interiérov a 
fasády Radnice, ďalej finančné prostriedky na re-
konštrukciu objektu Rubigall, na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie na objekty A. Kmeťa č. 5 a 
Akademická č. 1. 
- Podarilo sa získať grant 20 mil. Sk na záchranu a 
rekonštrukciu banskoštiavnickej Kalvárie od Nadá-
cieVÚB. 
- Mesto získalo finančné prostriedky na vydlážde-
nie Kammerhofskej ulice, čím sa rozšíri historické 
jadro.
- Prebieha príprava na vytvorenie základnej platfor-
my v meste pre koordináciu rozvojových projektov, 
neustále vzájomné sa informovanie projektových 
manažérov a investorov v meste a zvyšovanie pri-
pravenosti aktérov rozvoja využiť rozvojové príleži-
tosti.
- Primátor mesta, prednostka MsÚ a rozvojový ma-
nažér mesta aktívne lobujú v prospech získavania 
prostriedkov z rôznych dotačných programov, či 
privátnych donorov.
- V rámci existujúcej kapacity na manažment pro-
jektov manažér mesta spolu s aktívnymi obyvateľmi 
mesta zapájajú Mesto a spolu s ním rôzne iné inštitú-
cie (najmä mimovládne organizácie) do programov 
medzinárodných inštitúcií. Spolu s 13-timi historic-
kými mestami EÚ Banská Štiavnica podala projekt 
do programu Interreg. Za aktívnej účasti Mesta bol 
vytvorený Kalvársky fond, ktorý zapája mesto a jeho 
obyvateľov do aktivít UNESCO a World Monument 
Fund. Banská Štiavnica je zapojená do spolupráce s 
„Organizáciou miest svetového kultúrneho dedič-
stva (OWHC)“, v spolupráci s ňou sa pripravuje Ma-
nažment plán kultúrneho dedičstva. 
- V príprave je realizácia cieľa – Zapojiť do strate-
gického plánovania a rozvoja mesta obyvateľov mes-
ta. Za aktívnej participácie obyvateľov mesta bude 
pripravovaný územný plán centra mesta a na tento 
proces bude nadväzovať aj aktualizácia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská 
Štiavnica a príprava Manažment plánu kultúrne-
ho dedičstva mesta a regiónu. Všetky tieto procesy 
budú prebiehať za maximálneho zapojenia obyvate-
ľov, inštitúcií, mimovládnych organizácií a investo-
rov. Do konca volebného obdobia primátora bude 
tento cieľ naplnený. 
- V centrálnej časti mesta bol navrhnutý a schvále-
ný nový systém parkovania, ktorý bude v roku 2009 
aplikovaný do praxe. 
- V záujme zlepšenia výsadby a udržiavania verejnej 
zelene bol spracovaný návrh odporúčaných postu-
pov pri starostlivosti o verejnú zeleň v meste Banská 
Štiavnica. 
- Mesto vytvára podmienky pre využívanie športo-
vísk a telocviční na voľnočasové aktivity a podporuje 
organizáciu športových podujatí pre deti, mládež a 
dospelých, a to na vrcholovej i rekreačnej úrovni. 
- V roku 2008 v kontrolnej činnosti mesta bola vyko-
naná aj kontrola Mesta Banská Štiavnica Najvyšším 
kontrolným úradom, zameraná na hospodárenie 
mesta, správu majetku, dodržiavanie právnych pred-
pisov v oblastiach nakladania s majetkom mesta, ve-
rejného obstarávania atď. 

Zástupca primátora mesta
Zástupca primátora Ing. Juraj Čabák v roku 2008 za-
stupoval primátora mesta v súlade s § 13b, zákona č. 
369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov a v čase jeho neprítomnosti. 
Podieľal sa na zabezpečovaní úloh súvisiacich s roz-
vojom mesta a zabezpečoval úlohy vyplývajúce z 
uznesení MsZ a gremiálnych porád primátora mes-
ta. 



6
Vykonával koordinačnú činnosť vo vzťahu k Tech-
nickým službám, m. p., najmä v oblasti odpadového 
hospodárstva, vykonávania verejných služieb a za-
bezpečovania požiadaviek občanov mesta a poslan-
cov MsZ. 
Podieľal sa na príprave a vypracovaní:
- materiálov pre starostlivosť o verejnú zeleň v mes-
te
- návrhu zmien v systéme parkovania v MPR
- podkladov pre projekt – Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia – sídlisko Drieňová
- Rekonštrukcia verejného rozhlasu 
Zabezpečoval koordinačnú činnosť vo vzťahu k:
- Banskobystrickej regionálnej správe ciest, a. s. 
- SAD Zvolen, a. s. 
- ŽSR, a. s., ZSSK, a. s.
Zastupoval mesto v Správnej rade RN, n. o., v pred-
stavenstve Joergesov dom, a. s., vo Valnom zhromaž-
dení Bytovej správy, spol. s r. o., v združení Život-
nými cestami Jána Palárika. Viedol činnosť Komisie 
pre pamätihodnosti mesta. Koordinoval prípravu a 
priebeh Behu ústavy SR. 

Hlavný kontrolór 
Hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica je 
Ing. Marián Láslo.
V roku 2008 bola kontrolná činnosť vykonávaná 
v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a procesne v súlade 
so Zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v platnom znení pre príslušné kontrolova-
né obdobia, ako aj v súlade so Zásadami kontrolnej 
činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská 
Štiavnica, schválených uznesením MsZ č. 72/2007.
Celkový rámec kontrolnej činnosti na rok 2008 bol 
určený Plánmi kontrolnej činnosti
na 1. a 2. polrok 2008, ktoré boli schválené prísluš-
nými uzneseniami MsZ č.192/2007 a 135/2008 (v 
súlade s ustanovením § 18f, zákona č. 369/1990 Zb. 
v platnom znení).
Kontroly, vykonané nad rámec Plánov kontrolnej 
činnosti za príslušné obdobie, boli urobené v súlade 
so Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach sa-
mosprávy Mesta Banská Štiavnica - čl.XI,odst.4. 
V ďalšom si hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavni-
ca plnil povinnosti vyplývajúce z príslušných usta-
novení § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, t. 
j. vypracovanie odborného stanoviska k záverečné-
mu účtu za rok 2007, návrhu rozpočtu mesta na rok 
2009, programovému rozpočtu na príslušné roky 
2009 – 2011 pred schválením v MsZ, zabezpečoval 
evidenciu, pridelenie, vybavovanie a kontrolu vy-
bavovania sťažností, prijatých na samospráve Mes-
ta Banská Štiavnica, podľa príslušných ustanovení 
Zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a k nemu 
prislúchajúcich Zásad postupu 
pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vy-
bavovania sťažností FO a PO a postup pri vybavova-
ní petícií v podmienkach Mesta Banská Štiavnica.
Plán kontrolnej činnosti za 1. polrok 2008 bol schvá-
lený uznesením MsZ č. 192/2007 zo dňa 12. 12. 2007 
a na základe neho boli realizované nasledovné kon-
troly:
Kontrola plnenia opatrení z kontrol prijatých na zá-
klade výsledkov kontrol v 2. polroku 2007,
Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Ban-
ská Štiavnica prostredníctvom pokladne mesta, 
uskutočnených v 2. polroku 2007 ako podklad pre 
vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému 
účtu Mesta Banská Štiavnica za rok 2007,
Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Ban-
ská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov 
Mesta Banská Štiavnica v 2. polroku 2007, ako aj 
preverenie ich súladu s rozpočtom mesta,
Kontrola hospodárenia s prostriedkami pridelenými 
podľa § 6, ods. 12, písmeno b) Zákona č. 596/2003 
Z. z. o školskej správe a školskej samospráve, zriaďo-
vateľovi súkromnému školskému zariadeniu KRUH, 
Dolná Ružová 22, Banská Štiavnica v školskom za-
riadení Súkromná materská škola Nezábudka, Dolná 
Ružová 22, Banská Štiavnica,
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedka-
mi pridelenými podľa § 6, ods. 12, písmeno b) Zá-
kona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe a školskej 
samospráve, zriaďovateľovi Bratislavsko-trnavské-
mu arcibiskupskému úradu pre zariadenie ŠKD pri 
Cirkevnej základnej škole sv. Františka Assiského, 

Kammerhofská 1, Banská Štiavnica,
Kontrola čerpania finančných prostriedkov z roz-
počtu Mesta Banská Štiavnica vynakladaných na 
položku 611 – mzdy, odmeny, osobné vyrovnania za 
rok 2007.
 Nad rámec plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2008 bola vykonaná kontrola dodržiavania a uplat-
ňovania všeobecno-záväzných právnych predpisov 
pri čerpaní dotácií jednotlivými subjektmi z rozpoč-
tu mesta podľa VZN č. 1/2005 poskytnutých v roku 
2007.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
1. polrok 2008 bola predložená na rokovanie MsZ 
dňa 20.augusta 2008, keď bola uznesením MsZ č. 
117/2008 zobraná na vedomie.
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2008 bol schvá-
lený uznesením MsZ č. 135/2008 zo dňa 3. 7. 2008.
V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 2. 
polrok 2008, ako aj s doručenými podnetmi, boli 
vykonané kontroly predovšetkým na dodržiavanie 
zákonnosti, dokladovej preukaznosti, účelnosti po-
užitia finančných prostriedkov a hospodárnosti pri 
nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Banská 
Štiavnica v uplynulom období.
Nad rámec plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2008 boli v 2. polroku 2008 vykonané dve kontroly 
– kontrola pripravenosti na euro – na základe po-
žiadania Najvyššieho kontrolného úradu, expozitú-
ry Banská Bystrica - v Meste Banská Štiavnica, jeho 
zriadených príspevkových a rozpočtových organi-
záciách, ako aj obchodných spoločnostiach mesta a 
kontrola verejného obstarávania pri zákazkách s níz-
kou hodnotou zadávaných podľa podmienok Poky-
nu č. 1 primátora Mesta Banská Štiavnica a postupe 
obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou.
V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra boli 
vykonané tieto kontroly:
Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 
predchádzajúcom období,
Kontrola úplnosti, jednoznačnosti a preukaznosti 
účtovných dokladov, dodržiavanie príslušných práv-
nych predpisov pri schvaľovaní, vykonávaní a vyúč-
tovaní pracovných ciest zamestnancov mesta a iných 
poverených osôb, na základe všeobecno-záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov Mesta 
Banská Štiavnica,
Následná finančná kontrola výdavkov na položke 
633 016 – reprezentačné primátora mesta a ním 
poverených osôb, Kontrola uplatňovania prísluš-
ných ustanovení § 9 a § 10 Zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite na MsÚ v 
Banskej Štiavnici – finančné operácie uskutočnené v 
priebehu 1. polroka 2008 (výdavky pokladne a ban-
kové operácie výberovým spôsobom).
 Výsledky týchto kontrol boli za 2. polrok 2008 pre-
rokované v MsZ dňa 16. 12. 2008, keď bola správa o 
kontrolnej činnosti za 2. polrok 2008 vzatá MsZ na 
vedomie uznesením MsZ č.260/2008.
 Posledná kontrola, ktorá nebola ukončená v decem-
bri 2008 a výsledok ktorej nemohol byť zaradený do 
MsZ v decembri 2008 z časových dôvodov, bola kon-
trola poskytovania dotácií právnickým a fyzickým 
osobám podľa VZN č. 1/2005 poskytnutých v prie-
behu roka 2008. Kontrola bola ukončená v priebehu 
januára 2009, pretože vyúčtovanie jednotlivých do-
tácií bolo stanovené v dohodách niektorých pobera-
teľov dotácií do konca roka 2008.
Na základe poznatkov z kontrolnej činnosti, vy-
konanej v roku 2008 hlavným kontrolórom mesta, 
možno hodnotiť dodržiavanie príslušných právnych 
predpisov pri nakladaní s finančnými prostriedkami 
na MsÚ, odstraňovanie nedostatkov a realizáciu pri-
jatých opatrení v praxi na veľmi dobrej úrovni. Ne-
dostatky, vyskytujúce sa v predchádzajúcich rokoch 
pri uplatňovaní príslušných právnych predpisov, 
hlavne Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a 523/2004 Z. z. o roz-
počtových pravidlách verejnej správy, ako aj Zákona 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
boli eliminované na takmer žiadne kontrolné ziste-
nia, čo sa preukázalo aj vonkajšou kontrolou za rok 
2007 – výsledkami kontroly Najvyššieho kontrolné-
ho úradu. Veľký podiel na uvedených pozitívnych 
výsledkoch má manažment Mesta Banská Štiavnica, 
hlavne pri prijímaní a realizovaní opatrení z kon-
trolnej činnosti do praxe, ale aj samotní zamestnanci 
Mesta Banská Štiavnica, v dôslednom uplatňovaní 
zákonov a interných noriem Mesta Banská Štiavnica 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
predpísaných pre nimi vykonávané činnosti v rámci 
samosprávy Mesta Banská Štiavnica.
V roku 2008 hlavný kontrolór Mesta Banská Štiav-
nica evidoval 5 sťažností. V jednom prípade išlo o 
sťažnosť smerovanú proti činnosti Bytovej správy, s. 
r. o., pri uplatňovaní postupu zreálňovania platieb 
za poskytované služby. Sťažnosť bola opodstatnená 
a bola riešená hlavným kontrolórom v spolupráci s 
Dozornou radou Bytovej správy, s. r. o.
Ďalšie 3 sťažnosti boli smerované na činnosť Od-
delenia výstavby, RM, ÚP a ŽP MsÚ, a to v dvoch 
prípadoch na nekonanie vo veci (vyhodnotené ako 
neopodstatnené) a v jednom prípade sťažnosť sme-
rovala na zamestnanca Stavebného úradu (vyhodno-
tená ako neopodstatnená). 
 Jedna sťažnosť bola riešená ako podnet vo veci od-
padového hospodárstva, ktorú riešil zamestnanec 
Odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP.

Mestský úrad
Prednostka MsÚ – Mgr. Nadežda Babiaková
Mestský úrad je výkonným orgánom MsZ a primá-
tora 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 na výkon samosprávnych funkcií 
mesta a prenesený výkon štátnej správy.
Mestský úrad v roku 2008, okrem povinností vyplý-
vajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení, pripra-
voval materiály, analýzy a iné podklady týkajúce sa 
celkového rozvoja mesta. Mestský úrad spolupraco-
val so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, 
a.s., Banská Bystrica v súvislosti s dobudovaním 
vodovodu Štefultov, ale aj pri zabezpečovaní pripra-
vovaných projektov v súvislosti s realizáciou rekon-
štrukcií inžinierskych sietí v meste Banská Štiavnica. 
Zabezpečoval úlohy vyplývajúce z programu hospo-
dárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja, 
rozvoja kultúry a spracovania ÚPD mesta ako loka-
lity svetového kultúrneho a technického dedičstva 
UNESCO, v roku 2008 pokračovalo spracovávanie 
dokumentu Územného plánu zóny Počúvadlianske 
jazero. 
V súvislosti s rokovaním vlády mesto spracova-
lo analýzu sociálnej a ekonomickej situácie okresu 
Banská Štiavnica a návrh na zlepšenie v sociálnej a 
hospodárskej oblasti, spolu s návrhom uznesení z 
nej vyplývajúcich.
Uvedený materiál bol predmetom rokovania výjaz-
dového zasadnutia vlády SR 3. 9. 2008 v Banskej 
Štiavnici, výsledkom bolo prijatie uznesenia vlády 
SR č. 593/2008, ktoré znamená pre Banskú Štiavnicu 
získanie nemalých finančných prostriedkov. Na zá-
klade citovaného uznesenia bolo v štátnom rozpoč-
te SR pre rok 2009 schválených 697 072 € (21 mil. 
Sk) na úpravu verejných priestranstiev v MPR, 331 
939,189 € (10 mil. Sk) na rekonštrukciu mestských 
kúpeľov, 33 193,919 € (1 mil. Sk) pre futbalový šta-
dión ako i ďalšie. 
Mestský úrad pripravoval podklady k žiadostiam 
na ministerstvá a podklady k žiadostiam o získanie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V roku 2008 
bolo podaných viacero žiadostí k získaniu finanč-
ných prostriedkov. Z MŽP sekcia environmentálnych 
programov, kde sa po niekoľkoročných žiadostiach o 
získanie finančných prostriedkov podarilo získať fi-
nančné prostriedky na kanalizáciu Ul. K. Šmidkeho, 
žiadosti na získanie finančných prostriedkov v rámci 
grantového systému „Obnovme si svoj dom“, ale aj 
menšie grantové programy 
Dotácie, ktoré získalo mesto v roku 2008:
1. BBSK: 
Salamander  70 tis. Sk
Nezabudnuté remeslá 30 tis. Sk
2. Ministerstvo kultúry SR:
rekonštrukcia Rubigallu  9 000 tis. Sk
Salamander  70 tis. Sk
Kultúrne poukazy  23 tis. Sk
3. Ministerstvo školstva SR: 
elektronizácia ŠJ ZŠ J. Horáka   300 tis. Sk
4. Ministerstvo výstavby a RR SR: 
PHSER  1 664 tis. Sk
5. Obvodný úrad B. Bystrica: 
starostlivosť o vojnové hroby  10 tis. Sk
6. SPP: 
dar na opravu Radnice  3 900 tis. Sk
dar na rekonštrukciu objektu Akademická 1 3 400 tis. Sk
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7. Nadácia SPP: 
doplatok daru na opravu Radnice z roku 2007 
 500 tis. Sk
dar na rekonštrukciu objektu A. Kmeťa 5
  4 800 tis. Sk
8. Ministerstvo financií SR:
dotácia na rekonštrukciu plavárne a štadióna 
  11 000 tis. Sk
dotácia na náter tribúny  250 tis. Sk
9. Environmentálny fond:
Kanalizácia Ul. Šmidkeho  1 965 tis. Sk
10. Dotácia ÚPSVaR:
vzdelávanie zamestnancov  1 528 tis. Sk
11. Višegrádsky fond:
Salamander  132 tis. Sk
12. U.S. Steel:
Salamander  100 tis. Sk   

Mestský úrad bol nápomocný pri riešení proble-
matiky zachovania zdravotníckych služieb posky-
tovaných Regionálnou nemocnicou, n. o., Banská 
Štiavnica. Prednostka MsÚ rokovala so zástupcami 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne s cieľom získania 
finančných prostriedkov za uznané nadvýkony. 
Riešila sa problematika navrátenia vysokého škol-
stva do Banskej Štiavnice, prednostka MsÚ s po-
slancom MsZ prof. Hilbertom sa zúčastňovala 
rokovaní s rektorom Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka o možnosti etablovania detašova-
ného pracoviska Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov v Banskej Štiavnici, s ministrom školstva v 
nadväznosti na uznesenie vlády, týkajúce sa prípravy 
návrhu na zriadenie vysokoškolského pracoviska v 
Banskej Štiavnici. V tejto nadväznosti bolo niekoľko 
rokovaní a bol vypracovaný návrh na zriadenie de-
tašovaného pracoviska v Banskej Štiavnici. Zároveň 
sa riešilo priestorové umiestnenie možného vysoko-
školského pracoviska a v tejto súvislosti sa rokovalo 
s predsedom VÚC o možnosti využitia časti areálu 
bývalého SOU lesníckeho a priestorového umiestne-
nia pre riešenie excelentného pracoviska v Banskej 
Štiavnici. 
V prvej polovici roka 2008 sa riešila problematika 
racionalizácie základného školstva v Banskej Štiav-
nici, hľadali sa optimálne možnosti riešenia, viedli 
sa rokovania s Krajským školským úradom a Mi-
nisterstvom školstva SR. Dôvodom, prečo sa k ra-
cionalizácii pristúpilo, je demografický vývoj, ktorý 
znamená neustále znižovanie počtu detí a s tým sú-
visiaca ekonomická situácia v základnom školstve. 
Po zhodnotení celkovej situácie a po prerokovaní 
problematiky v orgánoch MsZ bol v MsZ schválený 
návrh na vyradenie Základnej školy Andreja Sládko-
viča zo siete škôl a školských zariadení. 
V roku 2008 bola ukončená rekonštrukcia objektu 
DM II Povrazník na byty, v súčasnosti sú už byty 
odovzdané. V tejto súvislosti sa priebežne uskutoč-
ňovali rokovania s Ministerstvom výstavby a RR SR 
a Štátnym fondom rozvoja bývania.
Vzhľadom na informácie o pripravovaných záme-
roch reorganizácie štátnej správy sme na základe 
uznesenia MsZ oslovili listom prezidenta SR, pred-
sedu vlády SR, všetkých ministrov a Národnú radu 
SR so žiadosťou o zachovanie úradov štátnej správy 
v Banskej Štiavnici. Apelovali sme na výnimočné 
postavenie Banskej Štiavnice ako mesta svetového 
dedičstva UNESCO a žiadali sme rešpektovanie zá-
kona NR SR č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji 
územia Banskej Štiavnice a okolia, čo bolo obsahom 
materiálu predloženého na rokovanie vlády SR v 
Banskej Štiavnici. 
Bola zriadená zmluvná výdajňa pošty v budove MŠ 
Drieňová, ktorá v roku 2007 fungovala v skúšobnej 
prevádzke a ďalšími rokovaniami sa podarilo pre-
vádzku zabezpečiť aj v roku 2008.
Mestský úrad zabezpečoval všetky agendy na úse-
ku samosprávnych funkcií, miestnych daní, správu 
mestského majetku, zdravotníctva, regionálneho 
rozvoja, CR, opatrovateľskej služby, územného plá-
novania, úlohy prenesených kompetencií štátnej 
správy na úseku pozemných komunikácií, vodné-
ho hospodárstva, vedenia matrík, ochrany prírody, 
školstva, stavebného úradu, agendy ŠFRB, a povin-
nosti vyplývajúce z oblasti sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Ďalej zabezpečoval úlohy 
na úseku obstarania projektových dokumentácií a 
štúdií. 
Mestský úrad spolupracoval s organizáciami zria-
denými MsZ a bol nápomocný pri riešení ich prob-

lémov. Tu treba spomenúť spoluprácu s Mestskými 
lesmi, s.r.o., pri riešení súdneho sporu o vlastníctvo 
mestských lesov s obcou Hodruša-Hámre, ktorý 
stále pokračuje, riešenie problematiky zdravotníc-
tva, nákup mechanizmov pre Technické služby, m. 
p.. MsÚ v spolupráci s TS, m. p., sa zaoberal prob-
lematikou odpadového hospodárstva, k čomu bol 
vypracovaný audit odpadového hospodárstva a boli 
vedené rokovania týkajúce sa rekultivácie skládky. 
K problematike odpadového hospodárstva rokoval 
zástupca primátora mesta a prednostka MsÚ so zá-
stupcami Inšpekcie životného prostredia v Banskej 
Bystrici a v Bratislave. 
V ostatných rokoch mnohé krajiny v rámci verejnej 
správy začali využívať nástroje, ktoré sú typické pre-
dovšetkým pre súkromnú sféru – strategické pláno-
vanie, riadenie či rozpočtovanie orientované na vý-
konnosť – na Slovensku označované ako programové 
rozpočtovanie. V súvislosti so zmenou legislatívy v 
oblasti rozpočtovania bol po prvýkrát v roku 2008 
schválený aj programový rozpočet na roky 2009 – 
2011, ktorý už obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch 
samospráv. 
Mesto Banská Štiavnica bolo v roku 2008 zaradené 
do projektu Ministerstva financií SR pod názvom 
„Projekt pilotnej implementácie programového roz-
počtovania pre zvýšenie efektívnosti vynakladania 
verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a 
zámerov na úrovni územnej samosprávy.“ Cieľom 
realizácie tohto projektu bolo spracovanie progra-
mového rozpočtu mesta na roky 2009, 2010 a 2011. 
V roku 2008 sa rozšírili služby poskytované v Klient-
skom centre so zámerom priblížiť výkon samospráv-
nych funkcií občanovi.
V súvislosti s prijatým uznesením vlády Mestský 
úrad zabezpečoval komunikáciu s jednotlivými mi-
nisterstvami a inštitúciami zodpovednými za plnenie 
uznesení, prednostka MsÚ rokovala so zástupcami 
jednotlivých ministerstiev, vedúcimi a zástupcami 
zainteresovaných inštitúcií. 
V rámci kontrolnej činnosti sa v roku 2008 vykonala 
kontrola subjektu Najvyšším kontrolným úradom, 
kde predmetom kontroly bolo nakladanie s finanč-
nými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta, 
vrátane dodržiavania právnych predpisov. 
V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2008 zae-
vidovaných 23.553 záznamov.

Oddelenie organizačné, vnútorných a sociálnych 
vecí – vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar
Počet pracovníkov 16 z toho 5 v kategórii „R“
Oddelenie zabezpečuje agendu MsZ, MsR, sekreta-
riát primátora mesta, sekretariát zástupcu primátora 
a prednostky MsÚ, personalistiku, mzdy zamestnan-
cov 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 hmot-
nej núdzi a prídavku na dieťa, opatrovateľskú služba, 
poradenskú služba obyvateľom mesta, jednorazovú 
dávku v hmotnej núdzi, sociálnu pôžička, agendu 
vyplývajúcu pre mesto zo zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurate-
le, prevádzku klubov dôchodcov Banská Štiavnica a 
Štefultov. Matričný úrad Banská Štiavnica – plnenie 
úloh v súlade so zákonom č. 154/1994 Z. z. o mat-
rikách v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 
36/2005 Z.z. o rodine, so zákonom č. 300/1993 Z. z. 
o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, so 
zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov; overovanie žiadosti o 
Výpis z Registra trestov GP SR a Odpis z Registra 
trestov GP SR v súlade so zákonom č.330/2007 Z. 
z. o registri trestov, osvedčovanie listín a podpisov 
na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Zb. 
o osvedčovaní podpisov a listín obcou, požiarnu 
ochranu mesta, hasičský zbor, preventívnu požiar-
nu kontrolu, administratívu orgánom samosprávy, 
agendu CO, prevádzku motorových vozidiel, vyúč-
tovanie 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. 
Klientske centrum v priestoroch prízemia Žembe-
rovského domu slúži pre občanov na poskytovanie 
informácií a tlačív súvisiacich s agendou jednotli-
vých oddelení Mestského úradu, občania tu môžu 

zaplatiť poplatky vyrubené Mestom Banská Štiavni-
ca, je tu evidencia obyvateľstva a vydávanie rybár-
skych lístkov. V priestoroch Klientskeho centra je 
umiestnená komunikačná bezplatná linka SSE pre 
zákazníkov SSE.

Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia
Ing. Kamila Lievajová
počet pracovníkov: 9
Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby 
rozpočtu mesta, čerpania finančných prostriedkov, 
vedenie účtovníctva, zostavovanie rozborov hos-
podárenia, správu daní a poplatkov, bankový styk, 
sledovanie účtov, výnosov z majetku mesta a vy-
účtovanie dotácií, inventarizáciu a odpisy majetku 
mesta, výber poplatku za nakladanie a likvidáciu ko-
munálneho odpadu v zmysle zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a ekonomické a finančné vzťa-
hy k priamo riadeným organizáciám a organizáciám 
založeným Mestským zastupiteľstvom, financovanie 
škôl a školských zariadení. Zamestnanci oddelenia 
sa podieľali aj na kontrolnej činnosti v riadených or-
ganizáciách, školách a školských zariadeniach a na 
tvorbe programového rozpočtu. 

Oddelenie právne a správy majetku, vedúca odde-
lenia JUDr. Emília Jaďuďová 
počet pracovníkov: 7 z toho 1 v kat „R“
Oddelenie zabezpečuje vypracovávanie kúpno-pre-
dajných zmlúv, dohôd o poskytovaní príspevku z roz-
počtu mesta, kúpne zmluvy k predaju bytov, majet-
kovoprávne usporiadanie pozemkov a nehnuteľností, 
zastupovanie mesta v súdnych sporoch, vypracová-
vanie návrhov žalôb a súdnych podaní, týkajúcich 
sa vymáhania pohľadávok. Oddelenie pripravuje 
podklady pre Mestskú radu a Mestské zastupiteľstvo, 
týkajúce sa predaja majetku mesta, zabezpečovanie 
konkurzných predajov Mesta Banská Štiavnica. Plní 
úlohy na úseku správy majetku mesta, evidencie 
majetku daného do správy, nájmu a výpožičky or-
ganizácií zriadených MsZ, zabezpečuje kúpu, predaj 
a prenájom majetku mesta, vklad do spoločností s 
účasťou mesta, bytové a nebytové hospodárstvo, pre-
daj bytov, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, 
úsek činnosti TS, správu mestských cintorínov, kon-
trolu dodržiavania Štatútu mesta z hľadiska čistoty 
mesta, zimnej údržby, pohrebísk, skládky TKO, dáva 
súhlas k ordinačným hodinám lekárov, koordinuje 
činnosť Mestských kúpeľov. Spolupracuje s organi-
záciami zriadenými MsZ a koordinovalo činnosti 
medzi mestom a Regionálnou nemocnicou, n. o. 
, Banská Štiavnica. Správa mestských cintorínov 
spravuje v Banskej Štiavnici 10 funkčných cintorí-
nov, a to v Banskej Štiavnici Evanjelický cintorín a. 
v. nad Klopačkou, katolícke cintoríny - Lazaret, Za 
Piarskou bránou – Pánsky, Frauenberg, Pod Novým 
zámkom, v Štefultove – Dolný, Stredný a Horný cin-
torín a 2 funkčné cintoríny sú na Bankách, z toho 1 
katolícky a 1 evanjelický. 4 cintoríny v Banskej Štiav-
nici sú nefunkčné, do ktorých sa už nepochováva. Sú 
to: Židovský cintorín pod Novým zámkom, na Zvo-
novom vŕšku predný, zadný (katolícke) a Brána po-
koja (evanjelický). Správca cintorínov má vysunuté 
pracovisko v tzv. Bártovom dome na Ulici J.K. Hella 
č. 7 (za Piarskou bránou). Táto činnosť sa vykonáva v 
zmysle zákona č. 420/2005 Z.z. o pohrebníctve.

Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP, 
vedúca oddelenia Ing. Adela Prefertusová
počet pracovníkov: 7
Oddelenie zabezpečuje nasledovnú agendu: vlastnú 
investičnú výstavbu od prípravy po realizáciu, povo-
ľovanie drobných stavieb, územné plánovanie, vyjad-
rovanie sa k výstavbe realizovanej inými investormi, 
spracovávanie mapových podkladov, zabezpečenie 
základnej technickej vybavenosti, úsek dopravy, in-
žinierske siete na území mesta, technickú infraštruk-
túru, rozvoj mesta, vypracovávanie podkladov pre 
regionálny rozvoj, životné prostredie, dodržiavanie 
Štatútu mesta z hľadiska ŽP, znečisťovanie ovzdušia, 
podávanie podnetov pre nariadenie povinných sta-
vebných úprav, pamiatkovú obnovu, agendu smer-
ného územného plánu, urbanistických štúdií, vydá-
vanie stanovísk k výstavbe na území mesta v súlade 
s ÚPN, koordináciu architektonickej a urbanistickej 
činnosti na území mesta, posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie. Oddelenie zabezpečuje nosné 
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úlohy na úseku rozvoja mesta a investičnej výstav-
by, zabezpečuje koordináciu výstavby a údržby inži-
nierskych sietí, 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 kompeten-
cií na úseku výkonu úloh štátnej správy zverených 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov, a to úlohy stavebného úradu, 
ako aj výkon úloh na úseku štátnych komunikácií a 
agendu Štátneho fondu rozvoja bývania. Oddelenie 
spracováva aj žiadosti na úseku grantového systému 
Ministerstva kultúry SR, Ministerstva financií SR, 
Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu.

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 
vedúci oddelenia Ing. Rastislav Marko
počet pracovníkov: 12 z toho 2 v kat.“R“
Pod oddelenie patria dva referáty, a to referát kul-
túry a športu a referát cestovného ruchu. Referát 
cestovného ruchu zastrešuje Turisticko-informačné 
centrum a zamestnanca pre spoluprácu so zahrani-
čím. Vedúcou referátu cestovného ruchu je Ing. Iva-
na Nikolajová.
Oddelenie zabezpečuje organizovanie kultúrnych 
podujatí a koordináciu ostatných mestských kultúr-
no-spoločenských aktivít, výstav, kurzov na území 
mesta, vydávanie Štiavnických novín, správu mest-
ského rozhlasu, propagačnú činnosť, prevádzku kina 
Akademik, kde okrem stálych pracovníkov zabez-
pečujú úlohy súvisiace s prevádzkou kina aj 3 pra-
covníci na dohodu. Pod oddelenie patrí aj Mestská 
knižnica, ktorá sídli v priestoroch objektu Rubigall 
na Nám. sv. Trojice. Jej činnosť zabezpečujú 3 pra-
covníčky, z ktorých 1 má na starosti aj činnosť po-
bočky na sídlisku Drieňová. Podujatia, ktoré odde-
lenie kultúry organizovalo v roku 2008, sú osobitne 
rozpísané v príslušnej časti tejto správy. 
Amfiteáter pod Novým zámkom bol na dobu jed-
ného roka od 1. mája 2008 do 30. 4. 2009 prenajatý 
spoločnosti CulTour, s. r. o., s možnosťou prednost-
ného práva prolongácie zmluvy zo strany nájomcu 
po dobu troch rokov, t. j. do 30. 4. 2012.
Referát cestovného ruchu zabezpečoval tieto činnos-
ti: podnikateľskú činnosť, správu trhoviska, povoľo-
vanie predaja, vydávanie súhlasu k času prevádzky 
obchodných a reštauračných zariadení, koordináciu 
činnosti Turisticko-informačného centra, spoluprá-
cu Mesta Banská Štiavnica so zahraničím, koordi-
novanie úloh v oblasti cestovného ruchu a turizmu, 
účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, organizovanie 
trhového predaja počas kultúrnych podujatí, tvorbu 
podkladov pre koncepčné materiály v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu.

Školský úrad, PaedDr. Viera Ebert
Počet zamestnancov: 1
Financovanie Školského úradu: Finančné prostried-
ky na mzdu a odvody do poistných fondov zamest-
nanca Školského úradu, ako aj finančné prostriedky 
na zabezpečenie činnosti úradu poskytuje mestu 
štát, prostredníctvom KŠÚ. 
Školský úrad zabezpečoval prenesený výkon štátnej 
správy na úseku školstva.
Odborne zabezpečoval úlohy a činnosti v oblasti 
školstva, vo veciach odborných činností a poraden-
stva výchovno-vzdelávacieho procesu. Školský úrad 
v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
školstva okrem iného:
- rozhodoval v druhom stupni vo veciach , v kto-
rých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej 
je Mesto zriaďovateľom
- kontroloval dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
- vydával organizačné pokyny riaditeľom škôl a po-
skytoval odbornú a poradenskú činnosť školám a 
školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľ je Mesto 
Banská Štiavnica. 
Ekonomické činnosti vyplývajúce pre mesto z prene-
sených a originálnych kompetencií pre školy a škol-
ské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
ako aj pre neštátne školské zariadenia zabezpečujú 
pracovníčky ekonomického oddelenia MsÚ, Ing. Ka-
mila Lievajová a Bc. Denisa Kubiňáková. 

Informačné centrum

Služby ponúkané informačným centrom 
Neplatené služby:
Komplexné informácie o meste a okolí v nasledov-
ných 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 /
• Sprostredkovanie vstupov do expozícií Slovenské-
ho banského múzea a Kaštieľa vo Svätom Antone
• Príprava a kompletizácia reprezentačných materiá-
lov pre potreby Mesta Banská Štiavnica
Platené služby:
• Sprievodcovský servis / v slovenskom, anglickom, 
nemeckom, ruskom, maďarskom, francúzskom a 
poľskom jazyku / 
• Predaj propagačného a informačného materiálu
• Predaj suvenírov a upomienkových predmetov s 
motívmi mesta a SR
• Predaj turistických známok
• Telefónna a faxová služba
• Laminovanie tlačív
• Predpredaj vstupeniek 
• Predaj poštových známok a kolkov 
• Predaj karty EURO<26
• Predaj jednorazových parkovacích kariet
• Predaj ročných parkovacích kariet
• Zberňa pečiatok 
• Predaj minerálov
• Predaj vstupeniek do expozícií Slovenského ban-
ského múzea
• Internet pre verejnosť
• Predaj zájazdov od renomovaných cestovných kan-
celárií
Sprievodcovské služby
Vyhodnotenie:
Z roka na rok je väčší záujem o sprievodcovskú čin-
nosť po Banskej Štiavnici. V roku 2006 to bolo celko-
vo za celý rok aj s faxovými a laminovacími službami 
21.375.- Sk , v roku 2007 bolo vyúčtované celkovo: 
49.950.- Sk za sprievodcovskú činnosť a do konca 
roka 2008 bolo vyúčtované 72.510.- Sk . Všetky ob-
jednané sprievodcovské služby boli sprostredkované 
a nebola ani jedna sťažnosť na kvalitu sprevádzaní. 
Sprievodcovská činnosť bola počas sezóny sprostred-
kovaná v nasledujúcich jazykoch:
maďarský jazyk 8
anglický jazyk 20
slovenský jazyk 29
nemecký jazyk 13
francúzsky jazyk 2
ruský jazyk 2
poľský jazyk 2
SPOLU:  75
V mesiacoch júl a august vznikla nová služba pre 
turistov, ktorú sme nazvali denné sprevádzanie. Pra-
covníci Informačného centra Banská Štiavnica každý 
deň zabezpečili sprievodcu, ktorý prišiel do centra 
o 17.30 hod a vyzdvihol si individuálnych návštev-
níkov mesta Banská Štiavnica, ktorí sa tu stretli na 
základe informácií získaných z plagátov vyvesených 
v reštauráciách, hoteloch a ponuky v informačnom 
centre. Vstupné pre dospelú osobu bolo 40.- Sk a pre 
dieťa 20.- Sk. Minimálny počet v skupine bol 5 osôb. 
Dĺžka okruhu, ktorý začínal na Námestí sv. Trojice a 
zvyčajne končil pri Novom zámku, bola cca. 90 mi-
nút. Turisti si túto službu veľmi chválili a sprievod-
covia boli výborne pripravení. Denné sprevádzanie v 
malých skupinkách využilo počas leta vyše 150 ľudí. 
V budúcom roku by sme v pravidelnej sprievodcov-
skej službe chceli pokračovať, pripraviť na sezónu 
veľké plagáty a cez mestský rozhlas a média ponúk-
nuť túto službu čo najväčšiemu počtu návštevníkov 
ale aj domácim, lebo sa môžu dozvedieť veľa nového 
a zaujímavého o meste v ktorom žijú. Práve k tomu-
to účelu sa v roku 2009 pripravuje rad tematických 
sprevádzaní, kde aj domáci spoluobčania sa budú 
môcť dozvedieť historické zaujímavosti o meste, v 
ktorom žijú. V súčasnosti máme akreditovaných 75 
sprievodcov. Najbližšia možnosť rozšírenia počtu 
sprievodcov bude na základe VZN v roku 2010, keď 
Informačné centrum Banská Štiavnica pripraví ško-
lenie a skúšky pre nových uchádzačov.
Parkovacie karty 

Informačné centrum aj po presťahovaní do nových 
priestorov naďalej zabezpečovalo predaj hodinových 
parkovacích kariet a tiež vydávanie a predaj perma-
nentiek. Okrem Technických služieb Mesta Banská 
Štiavnica sme boli jediné výdajné miesto pre per-
manentné parkovacie karty a zároveň sme zabezpe-
čovali ich evidenciu a poučenie vodičov o systéme 
parkovania v meste. 
Predpredaj
Informačné centrum zabezpečovalo predpredaj 
vstupeniek na všetky podujatia organizované Mes-
tom Banská Štiavnica počas sezóny ale aj mimo se-
zóny( Cigánski diabli).
Tovar
Pracovníci IC sa podieľali na tvorbe nového pro-
pagačného tovaru a predaja všetkého tovaru pat-
riacemu ako Mestu Banská Štiavnica, tak aj tovaru 
patriacemu Slovenskému banskému múzeu.
Webová stránka
Pracovníci informačného centra sa podieľali na na-
pĺňaní dát na oficiálnu stránku mesta Banská Štiav-
nica, dopĺňaní štruktúry webovej stránky, vytváraní 
fotogalérií. Činnosť pokračuje ďalej aktualizovaním 
informácií, pridávaním aktualít a už aj cudzojazyč-
ných mutácií webovej stránky (angličtina)
Cestovná agentúra
V priebehu roka Informačné centrum rozšírilo živ-
nostenský list Mesta Banská Štiavnica na vykonáva-
nie ohlasovacej živnosti – Prevádzkovanie cestovnej 
agentúry. Následne Informačné centrum uzavrelo 
zmluvy s renomovanými cestovnými kanceláriami a 
odvtedy ponúka vo svojich priestoroch zájazdy do 
celého sveta pre občanov mesta Banská Štiavnica. 

Mestská polícia
V roku 2008 pracovala Mestská polícia v tomto zlo-
žení: JUDr. Dušan Lukačko - náčelník (vymenovaný 
bol do funkcie od 1.3.2008), 8 inšpektorov z toho - 
1 inšpektor ukončil pracovný pomer k 1 júnu 2008, 
ktorého nahradil novoprijatý inšpektor dňa 3.9. 
2008 
Na základe porušenia Zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo 
objasňovaných 1048 priestupkov. Z toho bolo: 
- podľa § 22 846 priestupkov proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky, spáchaných neuposlúchnu-
tím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky 
vykonanej dopravnými značkami a zariadeniami
- podľa § 47 69 priestupkov proti verejnému poriad-
ku 
- podľa § 49 4 priestupky proti občianskemu spolu-
nažívaniu 
- podľa § 50 44 priestupkov proti majetku 
- podľa § 48 81 porušenie VZN Mesta Banská Štiav-
nica 
- podľa § 45 1 priestupok na úseku ochrany životné-
ho prostredia 
- podľa § 30 2 priestupky na úseku ochrany pred al-
koholizmom a inými toxikomániami 
- podľa § 323 Tr. z. 1 útok na verejného činiteľa 
Blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu moto-
rového vozidla bolo použité v 116 prípadoch.
 Počas roka bolo odchytených 58 túlavých psov, kto-
ré boli umiestnené do Karanténnej stanice. Jej pre-
vádzkovateľom sú Technické služby, m. p., Banská 
Štiavnica. 
V sledovanom období bolo riešených dohováraním 
140 priestupkov a uložených pokút spolu vo výške 
320.200,- Sk. Z toho v blokovom konaní boli prísluš-
níkmi MsPo uložené pokuty vo výške 269.400,- Sk a 
50.800,- Sk bolo zaplatené poštovými poukážkami. 
Mestská polícia spolu s OO PZ v Banskej Štiavnici vy-
konala 96 spoločných výkonov služby týkajúcich sa: 
dopravných nehôd, domáceho násilia a páchania rôz-
nych priestupkov (ruvačky, rušenie nočného pokoja, 
trestné činy a pod.). 
Na požiadanie okresného súdu a exekútorského úradu 
bolo doručených 66 doporučených listových zásielok 
a bola poskytnutá súčinnosť pri exekúciách v 2 prípa-
doch.
Počas roka bola MsPo požiadaná OO PZ v Banskej 
Štiavnici o súčinnosť pri pátraní po páchateľoch trest-
ných činov, po odcudzených veciach a nezvestných 
osobách. V rámci preventívnych aktivít vykonali prí-
slušníci MsPo v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ SR 30 
kontrol v reštauračných zariadeniach, zameraných na 
podávanie alkoholu maloletým a mladistvým osobám.
Na požiadanie RZP bola hliadka MsPo 10 - krát pri-



9
volaná k zraneným osobám, k osobám, ktoré skonali 
neprirodzenou smrťou a k prevozu psychicky naruše-
ných osôb.
Mestská polícia spolupracovala s Hasičským a záchran-
ným zborom v 5 prípadoch. 
Činnosť MsPo bola zameraná aj na kontrolu objektov 
škôl, verejného osvetlenia, čistenia komunikácií a chod-
níkov, neoprávneného záberu verejného priestranstva, 
rozkopávok, vytvárania divokých skládok domových 
odpadov, ako aj ich likvidáciu v meste Banská Štiavnica 
a v mestských častiach. Počas letnej turistickej sezó-
ny boli vykonávané príslušníkmi MsPo obchádzkové 
služby aj v rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero a 
Banky s cieľom kontroly verejného poriadku a rušenia 
nočného pokoja.
Vo večerných hodinách bola vykonávaná pravidelná 
obchádzková služba na sídlisku Drieňová, Juh a Staré 
mesto, zameraná na kontrolu dodržiavania nočného 
pokoja. 
Mestská polícia zabezpečovala dodržiavanie verejného 
poriadku aj počas organizovania kultúrno - spoločen-
ských a športových podujatí, konaných na území mesta 
Banská Štiavnica. 
Materiálno – technické vybavenie MsPo 
Mestská polícia má schválenú licenciu na prevádzkova-
nie rádiovej siete vydanú Telekomunikačným úradom 
Slovenskej republiky. Pri svojej práci používa rádiové 
vysielačky značky YAESU, a to jednu základňovú, dve 
vozidlové, päť prenosných vysielačiek zn. MOTORO-
LA a jeden mobilný telefón. 
Na spracovanie písomnej agendy slúži písací stroj, 
počítač s multifunkčným zariadením a počítač s tla-

čiarňou. Na zadokumentovanie priestupkov je MsPo 
vybavená digitálnym fotoaparátom. 
Mestská polícia má k výkonu služby terénne motorové 
vozidlo zn. LADA NIVA a osobné motorové vozidlo 
zn. Š – Fábia Combi., ktoré sú označené v súlade so 
zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii.
V rámci prevencie kriminality a ochrany verejného po-
riadku v meste Banská Štiavnica má MsPo vybudovaný 
mestský kamerový systém, s celkovým počtom kamier 
6 a k dispozícii má aj jednu statickú kameru. 

ZPOZ: 2008
Sobáše: 41
Pohreby: 31
Uvítanie do života: individuálne 5
Spoločné uvítanie do života: 98
Prijatie Sládkovičova Štiavnica 2 akcie s počtom 70
Prijatie Oľgy Kuzmičevovej– hud. skladateľky z Moskvy 
– 40 ľudí 
Prijatie Červený kríž 1 akcia s počtom 55 ľudí
Prijatie študentov maturantov – rozlúčka so školou - 6 
akcií s počtom 300 študentov 
Prijatie jubilantov spoločné 12 akcií - 1500 ľudí 
Prijatie návštevy z Nórska - veľvyslankyňa – Brit Lo-
useth
Prijatie cyklistov z klubu Mestinje – 40 ľudí
Prijatie individuálnych jubilantov 4 s počtom ľudí 200 
Prijatie delegácie z Hünenbergu – 10 
Prijatie p. Radičovej – 40 ľudí
Prijatie japonskej študijnej misie 30 ľudí
Prijatie študentov Vysoká škola architektúry - 50 ľudí
Prijatie – pomaturitné stretnutie po 45 rokoch, Gym-

názium - 42 ľudí
Prijatie maďarskej delegácie – Šoproň 35 ľudí
Prijatie účastníkov fyzikálnej olympiády 30 ľudí
Prijatie min. školstva – školské partnerstvá – Nórsko, 
Poľsko, Turecko – 30 ľudí
Prijatie hokejistov – 25 ľudí
Prijatie vedúcich súborov zo zahraničia - 15 – ľudí
Prijatie mimoriadneho veľvyslanca Japonska – Makota 
Washizo primátorom mesta 
Hiroschi Kavwaguchi - 20 ľudí
Prijatie veľvyslanca p. Heizera - 10 ľudí
Prijatie cyklistov – 20 ľudí
Prijatie folklórne rádio – 8 ľudí
Prijatie návštevy z Budapešti – 20 ľudí
Prijatie japonskej delegácie – 20 ľudí
Pamiatka zosnulých – 100 ľudí
Prijatie Deň nevidiacich- 50 ľudí 
Prijatie členov úradu vlády SR – 10 ľudí
Zlatý sobáš 1 s počtom ľudí 35
Prijatie Gymnazistov po 40 rokoch – 26
Prijatie účastníkov sympózia - 45
Október úcta k starším – prijatie 13 x - 1296 ľudí
Prijatie pomaturitné po 30 rokoch SPŠB – 20 
Prijatie bývalých zamestnancov MsÚ - 15
a mnohé iné prijatia členov parlamentu, prokuratúry a 
kancelárie prezidenta SR

ČASŤ II.
Majetok a hospodárenie s majetkom mesta
Stav majetku k 31. 12. 2008
Dlhodobý nehmotný majetok mesta  3 589 984,70 Sk
Dlhodobý hmotný majetok mesta
- budovy, stavby  392 094 709,99 Sk
- stroje a strojné zariadenia  78 875 764,24 Sk
- dopravné prostriedky  4 472 055,00 Sk
Spolu :  479 032 513,93 Sk
Dlhodobý hmotný majetok drobný  13 099 494,83 Sk
Materiál   132 342,20 Sk
Lesy - v majetku mesta sa nachádzajú lesy o výmere 
4.693,79 ha, v hodnote  531 827 284,00 Sk
Pozemky  1 922 764,20 Sk
Umelecké diela  3 563 590,00 Sk
Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou
Dlhodobý nehmotný majetok  303 213,20 Sk
Dlhodobý hmotný majetok
- budovy, stavby  79 493 152,00 Sk
- stroje a strojné zariadenia  2 437 016,00 Sk
Spolu:  89 406 426,56 Sk
Dlhodobý hmotný majetok drobný:  9 905 258,53 Sk
Majetok v správe TS, m. p., Banská Štiavnica
Dlhodobý nehmotný majetok  20 069,00 Sk
Dlhodobý majetok hmotný 
- budovy, stavby   79 130 558,90 Sk
- stroje a strojné zariadenia  7 188 468,50 Sk
- dopravné prostriedky  25 220 991,70 Sk
- porasty  3 487,00 Sk
Spolu:  111 563 575,10 Sk
Dlhodobý hmotný majetok drobný  1 397113,37 Sk
Rekapitulácia majetku mesta
Dlhodobý majetok   479 032 513,93 Sk
Dlhodobý majetok drobný  13 099 494,80 Sk
Materiál  132 342,20 Sk
Lesy  531 827 284,00 Sk
Pozemky   1 922 764,20 Sk
Umelecké diela  3 563 590,00 Sk
Nedokončené investície  27 781 682,30 Sk
Vklady v obchodných spoločnostiach 66 331 000,00 Sk
Majetok mesta spolu:  1 123 690 617,43 Sk
Výnosy z majetku mesta
- predaj budov  7 028 595,00 Sk
- predaj pozemkov  8 301 995,00 Sk
- predaj bytov  1 444 241,00 Sk
- predaj vyradeného majetku  15 000,00 Sk
- príjem z prenájmov  5 388 430,10 Sk
Výnosy z majetku mesta spolu:  22 178 261,10 Sk

Rozpočet mesta
Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2008
Položka rozpočet tis. Sk / skutočnosť tis. Sk
Daňové príjmy  98 200   102 206 
z toho: 
výnos dane pre územnú samosprávu  80 000   82 754 
daň z nehnuteľností  10 300   10 862 
domáce dane a poplatky  7 900   8 590 
Nedaňové príjmy  13 892   13 880 
z toho: 
prenájom majetku  5 912   5 471 
administratívne a iné poplatky  5 830   7 184 
dividendy  1 500   240 

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Banskej Štiavnici za obdobie od 1.1.2008 do 
31.12.2008
I. Počet príslušníkov obecnej polície

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície

V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 9
1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 9
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 4
3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 1
4 Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie úmyselného trestného činu 0

5 Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR 
č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 9

1  Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0
2  Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 2

1 Počet vykonaných zákrokov 52
2 Počet prípadov použitia zbrane 0

2a Z toho neoprávnených 0
3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0

3a Z toho neoprávnených 0
4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 2

4a Z toho neoprávnených 0
5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 0
6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24 hod.) 0
7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0
8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.) 0
9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 0

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0
10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v súvislosti s ich plnením) 1

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície 2
2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 0
3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 2
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0
6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

§ 47 § 49 § 50 § 22 § 45 § 30 VZN 
obce

Ostatné 
TČ Spolu

1 Celkový počet zistených priestupkov vlast-
nou činnosťou 66 0 0 711 1 2 79 1 860

2 Celkový počet oznámených priestupkov na 
útvar obecnej polície 0 4 44 0 0 0 0 0 48

3 Celkový počet uložených priestupkov 0 0 20 1 0 0 0 0 21
4 Celkový počet odložených priestupkov 1 1 3 0 0 0 0 0 5
5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 0 2 10 0 0 0 0 1 13

6 Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 0 0 0 6 0 0 0 0 6

7 
Celkový počet priestupkov prerokovaných v 
blokovom konaní 48 1 7 661 0 1 62 0 780

výška fi nančnej hotovosti (Sk) 18.300 1.000 3.700 225.700 0 1.000 19.700 0 269.400

8 

Celkový počet priestupkov prerokovaných v 
blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste

17 0 4 43 1 1 17 0 83

výška fi nančnej hotovosti (Sk) 10.000 0 4.000 27.600 1.000 1.000 7.200 0 50.800
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úroky  200   341 
iné nedaňové príjmy  450   644 
Granty a transfery  37 489   43 129 
z toho: 
sponzorské príspevky   178 
Nadácia SPP - dar na rekonštrukciu radnice   4 400 
Višegrádsky fond - Salamander   132 
OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby  10   10 
dotácia BBSK - Salamander, Nezabudnuté remeslá
  100   100 
grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond  800   678 
Decentralizačná dotácia: 
školy  29 014   29 674 
na prenesený výkon 
samosprávnych funkcií  850   805 
matrika  363   394 
Osobitný príjemca rodinné 
prídavky a soc. dávky  1 800   2 180 
Hmotná núdza - školy  740   743 
Dotácia MF SR na štadión  250   250 
Dotácia MŠ SR -elektronizácia ŠJ J. Horáka  300   300 
Dotácia MK SR -Salamander  70   70 
Dotácia MK SR -kultúrne poukazy  -   23 
Dotácia MV a RR SR - vypracovanie PHSER
 1 664   1 664 
Dotácia ÚPSVaR na vzdelávanie  1 528   1 528 
Bežné príjmy spolu  149 581   159 215 
Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2008
Položka  rozpočet tis. Sk / skutočnosť tis. Sk 
Všeobecné verejné služby  29 447   28 484 
z toho: 
obce  28 104   27 103 
fi nančná a rozp. oblasť  135   143 
zahraničná oblasť  45   45 
matrika  663   719 
splátky úrokov z úverov  500   474 
Civilná ochrana  10   10 
Verejný poriadok a bezpečnosť  4 518   4 438 
z toho: 
Mestská polícia  3 837   3 765 
Mestský hasičský zbor  681   673 
Ekonomická oblasť  13 810   13 080 
z toho: 
veterinárna oblasť  200   218 
cestná doprava  10 765   10 103 
cestovný ruch  2 845   2 759 
Ochrana životného prostredia  10 002   9 316 
z toho: 
nakladanie s odpadmi  9 972   9 316 
údržba kanalizácie  30   - 
Bývanie a občianska vybavenosť  10 974   8 992 
z toho: 
Byty Povrazník - energie a údržba  370   351 
urbanistická štúdia Drieňová  700   140 
ÚP zóny Poč. jazero  768   403 
doplnky k ÚPD  80   6 
KRIS   120   - 
48 b. j. Drieňová  133   133 
čistenie mesta   1 450   1 293 
údržba verejnej zelene  885   812 
aktivačné práce  1 380   1 345 
údržba pieskovísk a detských ihrísk  115   115 
vypílenie drevín a náletov  300   317 
príspevky na verejnoprosp. projekty   200   200 
zásobovanie vodou  105   30 
verejné osvetlenie  3 933   3 413 
občianska vybavenosť  435   434 
(ms. WC, pošta Drieňová)
Zdravotníctvo  1 000   999 
Rekreácia, kultúra, náboženstvo  14 717   14 544 
z toho: 
rekreačné a športové služby  4 421   4 389 
kultúrny dom Štefultov a Banky  130   65 
Rubigall - správa kultúry  5 203   6 012 
knižnica  1 032   1 034 
pamiatková starostlivosť  88   87 
amfi teáter a kino  558   484 
ostatné kultúrne služby  795   800 
miestny rozhlas a televízia  550   554 
Štiavnické noviny  795   419 
správa cintorínov  1 055   605 
členské príspevky mesta a iné  90   95 
Vzdelávanie  10 147   9 244 
z toho: 
materské školy - mestské  3 089   2 770 
ZŠ A. Sládkoviča - úhrady po zrušení  2 995   2 489 
dotácie pre neštátne šk. zariadenia  1 796   1 796 
ICM - práca s mládežou  60   60 
školenia a vzdelávanie zamestnancov MsÚ  2 107   2 061 

dotácie na školstvo  100   68 
Sociálne zabezpečenie  5 839   6 246 
z toho: 
Mesiac úcty k starším  30   21 
Kluby dôchodcov  270   341 
opatrovateľská služba  2 470   2 472 
Vyplácanie rodinných prídavkov a sociálnych dávok 
  1 800   2 190 
jednorazové dávky soc. pomoci  125   38 
pochovávanie na trovy obce  20   40 
príspevky na sociálnu oblasť  50   50 
dávky deťom v hmotnej núdzi  740   746 
Zariadenia sociálnych služieb  334   348 
Bežné výdavky spolu:  100 464   95 353 

Kapitálový rozpočet
Plnenie príjmovej časti k 31.12.2008
Položka rozpočet tis. Sk / skutočnosť tis. Sk 
Kapitálové príjmy  16 005   16 790 
z toho: 
predaj budov  7 505   7 029 
predaj bytov  500   1 459 
predaj pozemkov  8 000   8 302 
Kapitálové granty a transfery  25 000   33 165 
z toho:
dotácia na rekonštrukciu Rubigallu  9 000   9 000 
dotácia na rekonštrukciu štadióna a plavárne
  11 000   11 000 
dotácia na kanalizáciu Ul. Šmidkeho  5 000   1 965 
dar SPP na rekonštrukciu Ul. Akademická 1   3 400 
dar Nadácie SPP na rekonštrukciu A. Kmeťa 5  4 800 
Kapitálové príjmy spolu:  41 005   49 955 
Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2008
Položka rozpočet tis. Sk / skutočnosť tis. Sk 
Obce   2 019   1 609 
z toho: 
nákup výpočtovej techniky  300   324 
výkup pozemkov  500   61 
nákup informačného systému  670   675 
nákup interiérového vybavenia pre MsÚ  377   377 
nákup výpočtovej techniky pre stavebný úrad 
 22   22 
vyhotovenie plastiky pre radnicou  150   150 
Policajné služby 
nákup vozidla a vysielačiek  256   251 
Ekonomická oblasť  926   926 
cestná doprava: 
rekonštrukcia Ul. Starozámocká  222   222 
vybudovanie komunikácie k 25 b. j. Povrazník
  683   683 
Cestovný ruch 
nákup počítača pre TIK  21   21 
Ochrana životného prostredia  5 250   5 214 
z toho: 
kanalizácia Ul. Šmidkeho  5 250   5 214 
Bývanie a občianska vybavenosť  8 317   5 040 
z toho: 
zateplenie 25 b. j. Povrazník  1 398   1 414 
Projektové dokumentácie  6 496   3 210 
vybudovanie parku A. Kmeťa  113   113 
nákup vozidla pre aktivačnú činnosť  60   60 
rozšírenie verejného osvetlenia  250   243 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo  124   1 132 
z toho: 
rekonštrukcia štadióna  -   1 000 
nákup vybavenia pre odd. kultúry a pre ŠN  124   124 
nákup ozvučovacej techniky na Frauenberg  -   8 
Vzdelávanie  192   211 
rekonštrukcia ZUŠ  192   193 
nákup vybavenia pre MŠ Mierová   18 
Kapitálové výdavky spolu:  17 084   14 383 

Finančné operácie
Príjem k 31.12.2008 
Položka  rozpočet tis. Sk / skutočnosť tis. Sk 
vrátenie výpomoci od Regionálnej nemocnice
  2 500   2 457 
prevod dotácií z roku 2007  1 420   1 420 
prijaté úvery   16 
Spolu:  3 920   3 893 
Výdavky k 31.12.2008
Položka  rozpočet tis. Sk / skutočnosť tis. Sk 
splácanie úverov  415   428 
splácanie lízingu na autá  140   126 
poskytnutie výpomoci pre Regionálnu nemocnicu, 
n.o.  300   300 
Spolu:  855   854 

Príjmy mesta spolu k 31.12.2008: 213 063 tis. Sk

Výdavky mesta spolu k 31.12.2008: 110 590 tis. Sk 
Poskytnuté dotácie pre školy k 31.12.2008 54 564 tis. Sk 

Technické služby, m. p., Banská Štiavnica 
Technické služby, mestský podnik v Banskej Štiavni-
ci, bol zriadený ako príspevková organizácia mesta 
s cieľom zabezpečenia verejných služieb pre Mesto 
Banská Štiavnica. 
V roku 2008 plnil svoju funkciu a zabezpečoval 
verejnoprospešné služby pre mesto, občanov, ako i 
obce okresu.
Poskytované služby boli zabezpečované cez činnosť 
troch stredísk podniku. Personálne zloženie podni-
ku: riaditeľ a 5 THP pracovníkov. Celkový počet za-
mestnancov k 31.12.2008: 48 zamestnancov, z toho 2 
zamestnanci na úväzok 0,6. Pre potrebu zvýšených 
požiadaviek v oblasti odpadového hospodárstva bol 
riadiaci tím doplnený o koordinátora odpadového 
hospodárstva, ktorý zabezpečoval vypracovávanie 
podkladov pre projekty v uvedenej oblasti. Podieľal 
sa na informačnej politike a zabezpečoval agendu 
medzi našou organizáciou a subjektmi, ktoré spra-
vujú dotyčné fondy v danej oblasti. Činnosť koor-
dinátora bola zabezpečovaná na základe mandátnej 
zmluvy.
Stredisko č. 1 – (dopravno-mechanizačný zvoz 
zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO), 
skládka, zberový dvor, separovaný zber
Je integrované z výrobných úsekov v oblasti nakla-
dania s odpadom: skládka, zvoz ZKO, separácia 
vytriedených komodít, zberový dvor, odpadové hos-
podárstvo organizácie a úsek zabezpečujúci doprav-
no-mechanizačné služby pre zimnú údržbu miest-
nych komunikácií, čistenie mesta a zákazkové práce 
pre občanov a organizácie, najmä v letnom období, 
kde výkonovo vykrýva potreby stabilizácie pracov-
níkov.
Ťažiskom práce strediska je činnosť v oblasti odpa-
dového hospodárstva, kde bola rozpočtovaná polož-
ka v objeme 7.950.000,- Sk (263.892 €), v tom boli 
rozpočtované položky: 6.000.000 Sk (199.164 €) na 
ZKO, 1.800.000,- Sk (59.749 €) na separovaný zber, 
100.000 Sk (3.320 €) na opravy veľkokapacitných 
kontajnerov (ďalej len VKK), 50.000,- Sk (1.659 €) 
na nákup košov. 
V r. 2008 sa zintenzívnila činnosť v oblasti separo-
vaného zberu. Prinieslo to väčšie množstvá jednot-
livých vytriedených komodít. Negatívnou stránkou 
bolo veľké množstvo dočasne separovaného materi-
álu na hospodárskom dvore TS (ďalej HDTS). Väčšie 
množstvo jednotlivých druhotných surovín si vyžia-
dalo tiež viac nádob na zber, ako i viac techniky na 
dovoz a manipuláciu. Na riešenie tohto problému 
sme podali projekt na Recyklačný fond. Projekt bol 
úspešný a doniesol pre odpadové hospodárstvo v 
okrese Banská Štiavnica zdroje v objeme 2.985.000,- 
Sk (99.083,85 €).
Projekt bol podaný pod názvom: Zhodnocovanie 
odpadov v Banskoštiavnickom regióne
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačné-
ho fondu č. 0968/08/30. Viazanosť na roky 2009 – 
2013.

Dotácia podľa jednotlivých položiek:
položka Sk €
zvozové vozidlo (reparácia) 1 295 000 42 986,12
triediaca linka 755 000 25 061,41
nádoby na papier (min. 30ks 
1100 l) 237 000 7 866,96

nádoby na papier (min. 10ks 240 l) 13 000 431,52
nádoby na plasty (min. 27ks 1100 l) 212 000 7 037,11
nádoby na plasty (min. 10ks 240 l) 13 000 431,52
nádoby na VKM, kovy (min. 70ks 
240 l) 140 000 4 647,15

nádoby na sklo (min. 34 ks 1100 l) 237 000 7 866,96
nádoby na sklo (min. 10 ks 240 l) 13 000 431,52
kontajner na odpadové oleje 25 000 829,85
leták úvodný (A4, min. 4 000 ks) 25 000 829,85
leták priebežný (2 x A5, min. 3 
400 ks) 20 000 663,88

Spolu 2 985 000 99 083,85
Záväzné množstvá:
komodita (t)/rok 2009 2010 2011 2012 2013
odpadové oleje 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5
kombinované 
materiály 4 8 10 11 12

plasty 54* 56 58 60 60
papier 54* 70 85 95 105
sklo 60* 70 80 90 100
kovové obaly 3 5 7 9 10
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* u označených komodít ide o kumulatívne plnenie 
spolu so záväzkami TS vyplývajúcimi zo zmluvy o po-
skytnutí prostriedkov z fondu č. 0250/03/30 (prekrýva-
nie 2 projektov).
Finančné zdroje z Recyklačného fondu a mestského 
rozpočtu prispeli k tomu, že sme mohli realizovať zá-
menu VKK pri cintorínoch za nádoby na separované 
komodity. Aj za pomoci uvedených zdrojov boli vytrie-
dené nasledovné množstvá odpadov:

Odpady v okrese Banská Štiavnica a okolitých ob-
ciach:

Odpadová komodita Mesto BS Okolité 
obce Spolu

kg kg kg
Opotrebované batérie a 
akumulátory 200 30 230

Opotrebované pneu-
matiky 1 800 7 000 8 800

Viacvrstvové kombinova-
né materiály 0 0 0

Elektroodpad 12 200 10 950 23 150
Plasty 46 200 28 560 74 760
Papier 51 100 680 51 780
Sklo 72 800 31 960 104 760
Kovové obaly 0 130 130
Žiarivky 0 0 0
Iné rozpúšťadlá a zmesi 
rozpúšťadiel 100 0 100

Spolu vyseparované 
suroviny 184 400 79 310 263 710

Zmesový komunálny 
odpad 3 268 300 661 000 3 929 300

Množstvo vyseparované-
ho komunálneho odpadu 
na obyvateľa

17,66 15,50 16,95

Množstvo zmesového 
komunálneho odpadu na 
obyvateľa

313,09 129,15 252,57

Účinnosť separovaného 
zberu 5,3 % 10,7 % 6,29 %

Cez zberový dvor za rok 2008 prešlo ešte 69 200 kg au-
tovrakov. Keďže ich zber a výkup prebieha v inom reži-
me (napr. motivácia recyklačným poplatkom a pod.) a 
výrazne by skreslili účinnosť separácie, nie sú započíta-
né do vyseparovaných množstiev.
Poznámka:
Spracované s číslami:
- počet obyv. v BS: 10 439
- počet obyv. v okolitých obciach: 5 118
- počet obyv. spolu: 15 557

Rok 2008 bol tiež posledným rokom, v ktorom sme 
mohli využívať neobmedzene skládku odpadov na od-
pad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Principlac. Ve-
domí si povinnosti uzatvorenia a rekultivácie skládky 
a potreby nemalých fi nančných zdrojov pre tento účel 
sme v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica vypraco-
vali projekt pre Ministerstvo životného prostredia SR 
o pridelenie nenávratného fi nančného príspevku. Vy-
pracovaný projekt bol úspešný, schválený a priniesol 
fi nančné zdroje 48,53 mil. Sk (1,61 mil. €), ktoré bude 
možné využiť na legálne ukončenie skládkovania.
Zberový dvor v priestoroch hospodárskeho dvora našej 
organizácie umožnil odovzdávanie odpadov za pod-
mienok schválených vo VZN mesta. Ide o nasledovné 
druhy odpadov v zmysle povolenia na nakladanie s od-
padmi od Obvodného úradu ŽP v Banskej Štiavnici:
Katalógové číslo odpadu Názov odpadu
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 11 Textílie
20 01 39  Plasty
20 01 40 Kovy
12 01 09 Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce ha-

logény
13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje
13 02 04 Chlórované minerálne motorové, prevodo-

vé a mazacie oleje
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevo-

dové a mazacie oleje
13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie 

oleje
13 02 07 Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické 

motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje
14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 

látok, alebo kontaminované nebezpečnými 

látkami
15 02 02 Absorbenty, fi ltračné materiály, vrátane 

olejových fi ltrov inak nešpecifi kovaných, 
handry na čistenie a ochranné odevy konta-
minované nebezpečnými látkami

16 01 07 Olejové fi ltre
16 01 13 Brzdové kvapaliny
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúceho nebez-

pečné časti, iné, ako uvedené v 16 02 09 – 16 
02 12

16 06 01 Olovené batérie
17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečný-

mi látkami
17 05 03 Zemina a kamenivo, obsahujúca nebezpeč-

né látky
17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfl uó-

rované uhľovodíky
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 

16 06 02 
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory ob-

sahujúce tieto batérie
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariade-

nia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti

Činnosť zberového dvora HDTS bola v r. 2008 rozší-
rená o zber autovrakov, ktorý sme zabezpečovali pre 
autorizovaného spracovateľa. Dali sme tak možnosť 
občanom zbaviť sa legálne starého, nepotrebného 
vozidla – autovraku. A to bez nákladov na dopra-
vu priamo k autorizovanému spracovateľovi. Hos-
podársky výsledok tejto činnosti priniesol pre našu 
organizáciu niekoľko desiatok tisíc Sk.
Na r. 2009 v oblasti odpadov je potrebné doriešiť naj-
mä: novú skládku odpadov (mimo BS), vybudovanie 
kompostoviska, vybudovanie priestorov pre obča-
nov na odovzdanie jednotlivých druhov odpadov na 
zberovom dvore.
Už začiatkom r.2008 sa doriešila separácia v zostá-
vajúcej časti mesta - Banky. V r. 2009 je potrebné 
doriešiť separáciu počas LTS v rekreačnej oblasti – 
jazero Počúvadlianske, Klinger a Belianske jazero.
Zimná údržba mestských komunikácií bola aj v r. 
2008 zabezpečovaná podľa schváleného operačného 
plánu zimnej údržby (cez strediská č.1 - dopravno-
mechanizačné a stredisko č. 2 - čistenie mesta). 
Výkony na týchto podľa jednotlivých pracovných 
činností:
- Zimná údržba MK:  2.472.496,- Sk (82.072 €)
- Čistenie mesta ručné:   733.581,- Sk (24.350 €)
- Čistenie mesta mechanické:  262.142,- Sk (8.702 €)
- Údržba MK:  666.815,- Sk (22.134 €)
- Opilovanie+štiepkovanie:  147.708,- Sk (4.903 €)
Celkom ZÚ MK 4.282.742,- Sk (142.161 €)
Tržby od občanov, organizácií a obcí okresu BŠ 
predstavujú za celú podnikateľskú činnosť r.2008 
5.202.000,-Sk (172.675 €).
Stredisko č. 2 - (verejné osvetlenie, čistenie mesta, 
verejné WC, zberňa šatstva).
Čistenie mesta: V roku 2008 bola činnosť stredis-
ka zameraná v prvom rade na 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, 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 prostred-
níctvom štyroch kmeňových zamestnancov a dvoch 
zamestnancov vykonávajúcich činnosť na dohodu 
(ručné čistenie schodov). 
Pri zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej údržby sa 
v rámci malých obecných služieb (ďalej len MOS) 
podieľali aktivační zamestnanci na úprave verejných 
priestranstiev – (čistenie a kosenie cintorínov, ko-
senie verejnej zelene mesta a jarné a jesenné ručné 
čistenie ulíc zametaním, zbieraním nečistôt do plas-
tových vriec, kontajnerov, čistenie jarkov, kanali-
začných vpustí, žľabov, likvidácia drobných skládok 
posypového materiálu, počas zimnej sezóny ručný 
posyp inertným materiálom, odstraňovanie snehu 
na chodníkoch a priľahlých schodoch). Pri týchto 
činnostiach v priebehu r. 2008 pracovalo v priemere 
69 zamestnancov MOS.
Verejné osvetlenie:
Stredisko zabezpečuje prevádzku a údržbu verejné-

ho osvetlenia a podľa požiadaviek oddelenia kultúry 
vykonáva údržbu siete mestského rozhlasu. Podieľa 
na výzdobe mesta, odstraňovaní nebezpečného náľa-
dia na strechách domov a ďalších činnostiach s pou-
žitím montážnych plošín s dosahom 20 a 13 metrov. 
Voľnú kapacitu využíva pre poskytovanie služieb v 
okolitých obciach, pre organizácie a občanov mesta. 
Personálne stredisko tvorili dvaja pracovníci – elek-
troúdržbár a vodič plošiny +elektroúdržbár.
Od roku 2004 toto stredisko postupne zabezpečuje 
rekonštrukciu rozvodov VO s cieľom modernizácie 
sietí, kde sú postupne nahrádzané staré, neefektívne 
osvetľovacie telesá za moderné – úsporné. 
V r. 2008 bola realizovaná časť Štefultov – dolný 
úsek. Zároveň boli vypracované podklady pre po-
danie projektu na rekonštrukciu zostávajúcich častí 
sietí verejného osvetlenia a to: sídlisko Drieňová a 
tzv. obchvatové úseky štátnych ciest. Boli pripravo-
vané aj podklady pre rekonštrukciu mestského roz-
hlasu.
Pre ďalšie potreby technického zhodnotenia sietí 
VO práce predstavujú : údržbu a výmenu oporných 
bodov (stĺpov), káblových rozvodov vzdušných aj 
podzemných rozvádzačov. Po vykonaní všetkých 
týchto uvedených technických zhodnotení by celý 
systém VO mal predstavovať štandardné zariadenie, 
zabezpečujúce služby na danom úseku verejného ži-
vota mesta.
Zberňa šatstva a bielizne:
Činnosť v roku 2008 bola zabezpečovaná jedným za-
mestnancom na čiastočný úväzok, pričom prevádz-
ková doba zberne bola nasledovná: pondelok, stre-
da, piatok od 8.00 - 16.00 hod. Táto stratová činnosť 
nahradzuje chýbajúce podnikateľské aktivity a služ-
by čisto len na zber a výdaj šatstva a bielizne, pričom 
vlastné čistenie je vykonávané dodávateľsky. 
Pre rozšírenie služieb obyvateľom boli v r. 2008 po-
skytované i ďalšie doplnkové služby: čistenie peria, 
čistenie vlnených a ovčích posteľných súprav, šitie 
paplónov a vankúšov.
Mestské WC:
aj v roku 2008 stredisko zabezpečovalo celoročnú 
prevádzku WC na Ul. A. Kmeťa a Ul. Križovatka s 
1,5 pracovným úväzkom, s výpomocou tzv. „akti-
vačných“ zamestnancov v priemernom počte 4 ľudí. 
O prevádzkovanie WC na Ul. A. Kmeťa prejavil zá-
ujem podnikateľský subjekt a v mesiaci júl vlastník 
toto zariadenia prenajal (p. Alena Hollá). Sezónne sú 
zabezpečované sociálne zariadenia na jazerách Klin-
ger, Počúvadlianske a Belianske. Tieto služby sú rie-
šené dodávateľsky systémom mobilných EKO-WC.

Stredisko č. 3 - kompletná ekonomika podniku, per-
sonalistika, mzdy, register, archív, karanténna stani-
ca, správa a ochrana majetku, BOZP a PO.
Pracovné činnosti strediska boli zabezpečené dvo-
mi THP pracovníkmi v kumulovaných funkciách: 
ekonóm - účtovník, personálna agenda, pokladňa, 
registratúra a registratúrne stredisko, karanténna 
stanica, zmluvné vzťahy, správa a ochrana majetku 
a jedným obslužným pracovníkom (upratovačka + 
ošetrovateľka v karanténnej stanici). Časť pracov-
ných činností strediska bola v r. 2008 zabezpečená 
externe (PO, BOZP, mzdy, ochrana a stráženie ob-
jektov).
Výkony tohto strediska predstavujú platby za prená-
jom nebytových priestorov, prevádzku karanténnej 
stanice, poskytovanie drobných služieb v zmysle živ-
nostenského oprávnenia. Náklady strediska správa 
sú vykryté prebytkami  hospodárenia 
jednotlivých stredísk, ktoré v účtovaní svojich výko-
nov v zmysle platného cenníka predstavujú položku 
správnej réžie. 

Karanténna stanica:
Celoročná prevádzka a chod bol zabezpečený ošet-
rovateľom s dennou starostlivosťou (čistenie koter-
cov, dezinfekcia, kŕmenie cca 1–2 hod. denne) a jed-
ným pracovníkom, zabezpečujúcim v kumulovanej 
funkcii administratívne práce (vedenie evidencie a 
agendy karanténnej stanice, zásobovanie krmivom, 
hľadanie pôvodných majiteľov, spolupráca s OZ Zá-
chrana zvierat – odber psov po ukončení karantény, 
spolupráca s MsPo, priebežné podávanie informácií 
správcovi mesta, zabezpečenie deratizácie okolo ka-
ranténnej stanice, zabezpečenie odvozu kadáverov 
uhynutých zvierat mesta do kafilérie).
V letných mesiacoch (júl-august) bolo vykonané do-
budovanie zariadenia o dve nové voliéry s koterca-
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mi, čím sa rozšírila kapacita karanténnej stanice na 
6 miest. I toto kapacitné riešenie sa v priebehu roka 
sa ukázalo ako nepostačujúce.
V zmysle novej platnej legislatívy sa začalo s čipova-
ním zvierat umiestnených do karantény, čím vznikli 
zvýšené finančné náklady.
V roku 2008 bolo do karanténnej stanice umiestne-
ných celkom 44 psov, z toho 7 šteniat a 37 dospelých 
psov. 
Z rozpočtovaných prostriedkov karanténnej sta-
nice však bolo (so súhlasom vlastníka) ošetrených 
celkom 61 zvierat, z toho 23 šteniat a 38 dospelých 
psov. Ihneď po ošetrení 17 zvierat prevzalo Občian-
ske združenie Záchrana zvierat. 
Celkový náklad na prevádzku, vrátane nákladov na 
dobudovanie 2 ks voliér:

Náklady za  Výdaj v Sk
veterinárne ošetrenie 43.016,-
práca ošetrovateľa 66.842,-
nákup krmiva (granuly) 35.740,-
deratizácia l.250,-
drobný nákup (dezinfekčná 
metla, misky, vôdzka) 2.348,-

drobná údržba 324,-
dobudovanie voliér:
za materiál 31.140,-
za práce 16.094,- 
Spolu 196.754,-
Info v € 6.531,04

Celkové príjmy z karanténnej stanice:
Príjem od pôvodných majiteľov – úhrady za veterinu 
a pobyt a od adoptívnych majiteľov úhrady za veteri-
nu: 9.900,- (328,62 €)
Ani v roku 2008 neboli mestu účtované náklady na 
mzdu pracovníka, ktorý vedie kompletnú agendu 
karanténnej stanice ako i ostatné náklady spojené s 
umiestňovaním zvierat po ukončení karantény.
Kontrolná činnosť:
V mesiaci február 2008 bola vykonaná kontrolu 
dodržiavania podmienok integrovaného povolenia 
pre prevádzku skládky odpadov Principlac. Kontro-
lu vykonala SIŽP v B. Bystrici. Kontrola zistila, že 
na skládke chýba strojné zariadenie (kompaktor). 
Z dôvodu, že skládka končila svoju činnosť dňom 
31.12.2008, neuvažovalo o jej zakúpení.
V mesiaci august bola vykonaná kontrola zdravotnej 
poisťovne Union – správnosť odvodu poistného na 
zdravotné poistenie. Kontrolou neboli zistené nedo-
statky.
V mesiaci október 2008 bola pracovníkmi MV SR 
– Štátneho archívu, pobočka Banská Štiavnica, vy-
konaná kontrola dodržiavania zásad a ustanovení 
registratúrneho poriadku, plánu, stavu a spôsobu 
uloženia registratúry. Vykonanou kontrolou nebolo 
zistené porušenie všeobecne právnych ani interných 
predpisov vydaných na ich základe.
V dňoch 1.12. – 10.12.2008 vykonali pracovníčky 
Sociálnej poisťovne v Žiari nad Hronom kontrolu 
odvodov poistného na sociálne poistenie za r. 2004, 
2005, 2006, 2007 až po 10.mesiac r. 2008. Kontrola 
nezistila žiadne porušenie zákona o sociálnom po-
istení.
V priebehu roka vykonali vedúci pracovníci podni-
ku niekoľko kontrol, a to so zameraním na činnosť. 
verejné osvetlenie, slávnostné osvetlenie mesta, 
kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku 
na skládke Principlac, kontroly v zberovom dvo-
re HDTS, štvrťročné kontroly hotovosti pokladne, 
kontroly plnenia rozpočtu (predbežná a priebežná), 
kontrola dochádzok pracovníkov.

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
Jediným spoločníkom Bytovej správy, s. r. o., je mesto 
Banská Štiavnica. Spoločnosť má v prenájme od 
mesta tepelné hospodárstvo a nájomné domy. Spo-
ločnosť je aj správcom bytov a nebytových priestorov 
vo vlastníctve občanov. Pre tieto byty poskytuje služ-
by a údržbu na základe požiadaviek.
Činnosť bytovej správy je zameraná na výrobu a dis-
tribúciu tepla, správu bytového a nebytového fondu, 
údržbu bytov a činnosti s týmto spojené. Správu by-
tov, ktoré sú vo vlastníctvom občanov, spoločnosť 
vykonáva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z.. 
Sídlo spoločnosti a zamestnanci: Ul. Dolná 2/A, 969 
01 Banská Štiavnica. Konateľ spoločnosti: Ing. Ma-
rian Jakubovie - do 31.9.2008, RNDr. Pavel Bačík 
- od 1.10.2008. Zástupca konateľa a zodpovedný za 
výrobu a rozvod tepla Michal Pika.
– THP zamestnanci 5

– údržbári 2
– kuriči v trvalom pracovnom pomere18
– kuriči na dobu určitú cez vykurovacie obdobie 5
Pracovná doba: od 6.00 do 14.00 v stredu do 16.00 
hod.
Hlavné predmety činnosti Bytovej správy, s. r. o.,:
- výroba a rozvod tepla,
- správa bytového a nebytového fondu a poskytova-
nie služieb pri ich užívaní,
- poskytovanie údržbárskych prác,
- cestná nepravidelná osobná doprava,
- kúpa a predaj tovaru (maloobchod a veľkoob-
chod),
- sprostredkovateľská činnosť,
Bytová správa, s.r.o., podniká na prenajatom majet-
ku mesta v zmysle nájomnej zmluvy
z 3.1.2005 a vykonáva správu bytov na základe zmlúv 
o výkone správy.
Popis prenajatého a spravovaného majetku
Tepelné hospodárstvo mesta v nadobúdacej hodnote 
1.308.758 € (39.427.650 Sk), pozostáva z 13 zdrojov 
tepla (kotolní) a tepelných rozvodov.
 Výrobu, rozvod a dodávku tepla a teplej úžitkovej 
vody Bytová správa, s.r.o., vykonáva na základe po-
volenia č. 2006T 0254 Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, pre byty a nebytové priestory, ktoré má v 
správe a pre priamych odberateľov tepla: SBD ZH, 
Armáda SR, Základná škola J. Kollára, Materská ško-
la Bratská ul., Domov Márie Ul. Ľ. Svobodu 36, SČK 
a MF centrum, s.r.o.
 Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre 
sídlisko Drieňová je centrálne zabezpečovaná z ko-
tolne K1 Drieňová s inštalovaným výkonom 6,8 MW 
a K2 Drieňová s inštalovaným výkonom 6,8 MW, pre 
sídlisko Juh (Križovatka, Ul. Dolná a Ul. 1. mája) z 
kotolní K1 Dolná s inštalovaným výkonom 1 MW , 
K2 Dolná s inštalovaným výkonom 1,25MW a K3 
Križovatka s inštalovaným výkonom 1,98MW pre 
Ul. Mierovú z PK Mierová 13 s inštalovaným výko-
nom 0,48 MW, pre ostatných odberateľov je výroba a 
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečovaná 
z domových kotolní na Ul. 1.mája 6-7, 8-9 a 10-11, 
Ul. Exnára 3, Dolná 2 – administratívna budova By-
tovej správy a Nám. sv. Trojice 7. Všetky uvedené ko-
tolne spaľujú zemný plyn naftový. Jediným zdrojom 
tepelného hospodárstva , spaľujúcim pevné palivo, je 
domová kotolňa Zigmund šachta 12, ktorá vyrába a 
dodáva len teplo, teplá voda je tu pripravovaná indi-
viduálne v bytoch.
Ďalej Bytová správa, s.r.o., na základe mandátnej 
zmluvy s mestom zabezpečuje prevádzku kotolní v 
budovách Žemberovský dom, Rubigal a Belházyov-
ský dom, Budovateľská 15.
Bytový a nebytový fond mesta v hodnote 443690 € 
(133.666.314 Sk), s počtom bytov 236 a nebytové 
priestory na Ul. Dolná 2, v ktorých je spolu 16 ná-
jomníkov.
Bytový fond mesta:
Nájomné byty v bytových domoch vo vlastníctve 
mesta:
– Ul. Sládkoviča 11, 12 bytov, I. kategórie, po rekon-
štrukcii 1998, elektrické vykurovanie,
– Ul. Budovateľská 15, 25 bytov, I. kategórie odo-
vzdané v októbri 2008
– Ul. Radničné nám. 3, 2 byty, II. kategórie, na re-
konštrukciu, lokálne vykurovanie
– Ul. A. Kmeťa 5, 7 bytov, 6. II. kategórie, 1 IV. na 
rekonštrukciu, lokálne vykurovanie
– Ul. Akademická 1, 3 byty, 2 II, kategórie a 1 IV. 
kat., na rekonštrukciu, lokálne vykurovanie
– Ul. Farská 1, 4 byty, II. kategórie, na rekonštrukciu, 
lokálne vykurovanie,
– Ul. Kammerhofská 10 bytov, I. kategórie, po re-
konštrukcii 2004, lokálne plynové vykurovanie,
– Ul. Horáka 20, Fínsky rodinný dom 1 byt I. ka-
tegórie,
– Ul. L. Svobodu 36, 12 bytov, I. kategórie vo výpo-
žičke od Domova Márie,
– Ul. Povrazník č. 15 a č. 17, 2 byty III. Kategórie, na 
rekonštrukciu,
– Ul. Šobov 10, 11 bytov, III. kategórie. zničené,
– Ul. Šobov 9, 11 bytov, III kategórie čiastočne zni-
čené,
– Ul. Šobov 8, 9 bytov, III. kategórie udržiavané,
– Ul. Straku č. 3 až č. 17, 57 bytov, I. kategórie,
– Nám. sv. Trojice č. 15, 10 bytov, I kategórie po re-
konštrukcii 1998, lokálne plynové vykurovanie,
– Nám. sv. Trojice č. 7, 19 bytov, I. kategórie po re-
konštrukcii 1998, ústredné vykurovanie,

– Ul. Šobov 7, 35 bytov, 21 bytov I. kategórie ma-
lometrážnych a 14 bytov zníženého štandardu, čias-
točne zničené, dom po rekonštrukcii v máji 2003, 
elektrické individuálne vykurovanie bytov. Spolu je 
to 220 bytov.
 Nájomné byty v bytových domoch, kde mesto je 
spoluvlastník s ostatnými vlastníkmi bytov (dosiaľ 
nepredané podľa zák. 182/1993 Z. z.) v počte 16 by-
tov z toho:
– 9 bytov I. kategórie,
– 7 byty II. kategórie
Byty užívajú v prevažnej miere neplatiči a dlžníci, 
ktorí nedokázali byt odkúpiť.
Nebytové priestory:
– na Ul. A. Kmeťa 5 obchodný priestor (predajňa 
potravín),
– na Ul. Akademická 1, obchodný priestor (Hrač-
ky),
–Kammerhofská 9 -2 obchodné priestory,
–Budovateľská 15-2 nebytové priestory,
–Mládežnícka 13 obchodné priestory,
–Námestie sv. Trojice 15 nebytový priestor.
– na Ul. Dolná 2, administratívna budova – kance-
lárske priestory využívali:
– Pedagogicko psychologická poradňa,
– Opravovňa obuvi,
– politická strana Smer,
– kozmetika AVON,
– Bytová správa, s.r.o.
– dámske krajčírstvo,
– poradňa zdravia,
– 4 garážové boxy Autoservis Bačíková,
– 2 garážové boxy Bytová správa, s.r.o., (dodávkový 
automobil Berlingo, nákladný automobil AVIA)
Bytová správa, s.r.o., zabezpečuje správu 742 bytov 
vo vlastníctve občanov, ich údržbu podľa požiada-
viek občanov ,zabezpečuje údržbu 178 bytov a do-
mov vo vlastníctve mesta, prenajatých občanom a 
zabezpečuje výkon správy „1easingových“ bytov v 
počte 58. 
Najzávažnejšie problémy:
 Udržiavanie prenajatého majetku mesta v prevádz-
kyschopnom stave, najmä objektov v mestskej pa-
miatkovej rezervácii a bytových domov na Šobove 
a na Povrazníku je technicky a finančne náročné. 
Stavebno-technický stav objektov je zlý, v nevyhovu-
júcom stave sú najmä strechy, krovy, komíny a vnú-
torná elektroinštalácia. Platobná disciplína užívate-
ľov bytov vo vlastníctve mesta je nízka, najmä tých, 
ktorí sú v hmotnej núdzi a sociálne odkázaných. Za 
túto skupinu platí Bytová správa, s.r.o., často aj nimi 
poberané plnenia pri užívaní bytov, ich platby ne-
pokrývajú nájomné a poskytnuté služby. Pohľadáv-
ky voči užívateľom bytov predstavujú k 31.12.2008 
274.226,22 € (8,261.339 Sk). Mesto je osobitným 
príjemcom sociálnych dávok, ktorých časť, v sume 
1.632 € (49.165 Sk) odvádza Bytovej správe s.r.o. V 
minulosti bolo voči najväčším neplatičom vydaných 
21 platobných rozkazov, z ktorých 6 bolo postúpe-
ných na exekučné vymáhanie. Úspešnosť je však mi-
nimálna. Bytová správa prijala ráznejšie kroky proti 
neplatičom, ktoré sa prejavia v roku 2009. 
 Bytové domy na Šobove ich užívatelia postupne de-
vastujú, najmä Šobov 10 a Šobov 7. V bytovom dome 
Šobov 7, kde užívatelia bytov nemali na zaplatenie 
individuálneho elektrického vykurovania bytov, si 
vytvorili provizórne komíny, ktoré spoločnosť plá-
nuje nahradiť riadnymi komínmi realizovaním pro-
jektu financovaného zo štátnych prostriedkov.
Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia 
Bytovej správe, s.r.o. 133.883 € (4.033.387Sk).
 V súčasnej ekonomickej situácii spoločnosť ne-
vie vytvoriť zdroje na rozsiahle a finančne náročné 
opravy. Nadmerne je opotrebované vnútorné vyba-
venie domov a bytov, najmä v mestskej pamiatko-
vej rezervácii (vykurovacie zariadenia, okná, dvere, 
schodištia). 
 Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má 
prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami. V 
roku 2008 sa vyriešila obnova domových kotolní na 
Ul. 1.mája a v budúcnosti je potrebné doriešiť Exná-
ra 3. V rámci schválenej koncepcie tepelného hospo-
dárstva bude potrebné rozhodnúť o poradí jednotli-
vých akcií koncepcie, dať spracovať projekty a podať 
žiadosti na ich financovanie z fondov EÚ.
 Spravovanie bytov vo vlastníctve občanov naráža na 
neochotu vlastníkov bytov zvyšovať vklady do fon-
dov opráv domov, čerpať úvery na opravu domov, a 
tým opraviť a obnoviť svoj majetok. V predchádza-
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júcich rokoch vytváraná výška fondov opráv domov 
je zjavne nedostatočná na finančnú náročnosť opráv, 
ktoré domy vyžadujú.

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. 
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o., hospodá-
ria na lesných pozemkoch v majetku mesta Banská 
Štiavnica, nachádzajúcich sa v orografickom celku 
Štiavnické vrchy, ktorý je súčasťou Chránenej kra-
jinnej oblasti rovnakého mena. Celková výmera 
obhospodarovaných pozemkov je 4432,66 ha, v 
katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, 
Vyhne, Banská Hodruša a Štiavnické Bane. Z toho 
mestské lesné pozemky majú výmeru 4194,27 ha, 
lesné pozemky neznámych vlastníkov 206,36 ha a 
nelesné pozemky 32,03 ha.
 Organizačne sú tieto lesy rozdelené v troch lesných 
hospodárskych celkoch (LHC) Banská Štiavnica, 
Žarnovica a Hliník. Zároveň podľa vlastníckych a 
užívateľských vzťahov sú tieto lesy zaradené od 1. 1. 
2008 do dvoch lesných celkov (LC):
Mestské lesy Banská Štiavnica – Hodruša  1916,65 
ha
Mestské lesy Banská Štiavnica – Banky  2519,23 ha
Podľa kategórií lesov je rozdelenie nasledovné:
1. Lesy hospodárske   2958,87 ha
2. Lesy ochranné   1247,82 ha
3. Lesy osobitného určenia  111,18 ha

Pozemky lesného pôdneho fondu: 
porastová plocha  4317,87 ha
lesné cesty  30,09 ha
lesné sklady  4,93 ha
poz. so špec. zameraním  16,24 ha
produktovody  13,14 ha
neúrodné pozemky  8,14 ha
iné lesné pozemky  10,22 ha
spolu  4400,63 ha
Pestovateľská činnosť
Pestovateľské činnosti boli v roku 2008 vykonávané 
dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti 
na základe vypracovaných projektov, ktoré tvorili 
súčasť výrobného plánu.
1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 18,78 ha, z 
toho umelé zalesňovanie bolo 12,05 ha a prirodzené 
zalesnenie 6,73 ha.
2. Odstraňovanie haluziny – na ploche 9,17 ha.
3. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri 
bola vykonaná na  70,50 ha 
burine bola vykonaná na  85,39 ha
4. Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch 
na ploche  9,23 ha
5. Plecie ruby v najmladších lesných porastoch na 
ploche 48,14 ha
Celkové náklady na pestovateľskú činnosť predsta-
vovali 1094 tisíc Sk.
Ťažbová činnosť
Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2008 vykonávané 
dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol sta-
novený vo výške 11 tisíc m3. Skutočne bolo vyťaže-
ných 12 028 m3 dreva. V rámci spracovania náhod-
nej ťažby bolo vyťažených 2648 m3 dreva, čo je 22% 
z celkovej ťažby. V druhom polroku sa v obchode s 
drevom prejavili prvé príznaky hospodárskej krízy 
výrazným znížením cien dreva, čo sa odrazilo i na 
celkovom speňažení dreva, ktoré dosiahlo 1300 Sk/
m3. Náklady na ťažbovú činnosť za rok predstavova-
li 7 458 tisíc Sk.
Verejná zeleň
Spoločnosť má vytvorené i stredisko verejnej zelene, 
ktoré vykonáva i činnosti v oblasti lesného semenár-
stva a škôlkarstva. V danom roku toto stredisko do-
dalo 61 tisíc výsadby schopných sadeníc, ktoré boli 
použité pri zalesňovaní ťažbou odkrytých plôch. Zá-
roveň toto stredisko vykonávalo údržbu časti plôch 
verejnej zelene v meste a zabezpečilo aj rekonštruk-
ciu plochy pri pamätníku Andreja Kmeťa a sadbové 
úpravy pri Pamätníku padlých. Na základe objed-
návky MsÚ vykonali i úpravy krovitej a stromovej 
časti mestskej zelene.
Zamestnanosť
V roku 2008 mali ML 12 stálych TH zamestnancov 
a 1 robotníka. V rámci pestovateľských a ťažbových 
prác ML zamestnávali približne 65 osôb ako dodáva-
teľov týchto prác.

Regionálna nemocnica, n. o., Bratská 17, 
Banská Štiavnica
Zdravotnú starostlivosť v banskoštiavnickej nemoc-

nici od. 1.10.2005 poskytovala Regionálna nemocni-
ca, n. o., Banská Štiavnica, zriadená Mestom Banská 
Štiavnica. Budova nemocnice vrátane jej zariadenia 
boli majetkom mesta, ktoré ich za symbolické ná-
jomné vo výške 1,- Sk prenajalo Regionálnej nemoc-
nici, n. o., s cieľom poskytovania zdravotnej starost-
livosti pre občanov banskoštiavnického regiónu. V 
objekte nemocnice zároveň poskytovali zdravotnú 
starostlivosť aj všeobecní a odborní privátni lekári 
na základe osobitných nájomných zmlúv, uzatvore-
ných so súhlasom mesta.
Vzhľadom na vývoj situácie v nemocnici, keď bolo 
veľmi ťažké udržať chod nemocnice bez straty a na 
neustály tlak zo strany štátu na znižovanie počtu 
lôžok v malých nemocniciach, resp. snahy o zrušenie 
celých oddelení, na znižovanie objemov výkonov do-
hodnutých so zdravotnými poisťovňami, bolo nutné 
hľadať riešenie spolupráce vytvorením partnerstva, 
aby zdravotnícke služby aspoň na obvyklej úrovni 
zostali v banskoštiavnickej nemocnici zachované.
Preto 26.11.2007 Mesto Banská Štiavnica spolu s 
Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o., založili akciovú 
spoločnosť Nemocnica Banská Štiavnica, a.s., ktorá 
bola zapísaná do Obchodného registra 29.2.2008. 
17.4.2008 bol nehnuteľný majetok mesta pozostáva-
júci z budovy nemocnice a príslušných pozemkov 
zápisom do KN vložený ako podiel mesta do akcio-
vej spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a.s.
Zdravotnú starostlivosť naďalej poskytovala Regio-
nálna nemocnica, n. o., B.Š., ktorá nehnuteľný maje-
tok mala prenajatý od Nemocnica Banská Štiavnica, 
a. s., a časť hnuteľného majetku (zariadenie a prístro-
je ) mala prenajatý od mesta Banská Štiavnica; druhá 
časť hnuteľného majetku je majetkom Regionálnej 
nemocnice, n. o., ktorý si nadobudla z vlastných 
zdrojov.
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 180/2008 zo dňa 
20.8.2008 schválilo zmenu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v okrese Banská Štiavnica, ktorou zní-
žilo objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
Regionálnej nemocnice, n. o., a zobrala na vedomie, 
že tieto služby bude poskytovať od 1.10.2008 organi-
zácia Nemocnice a polikliniky, n. o., Bratislava.
Tomuto predchádzalo vyjadrenie zamestnancov, od-
borového zväzu, primárov na pracovnom stretnutí, 
konanom dňa 15.8.2008. Zamestnanci nemocnice 
zobrali na vedomie správu o pripravovaných zme-
nách a súhlasili s postupom pri prechode práv z pra-
covných vzťahov pri znížení poskytovania zdravot-
ných služieb Regionálnou nemocnicou. 
Rozhodnutím Banskobystrického samosprávneho 
kraja bolo zrušené Regionálnej nemocnici, n. o., po-
volenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariade-
nia všeobecnej nemocnice k 31.10.2008. 
Zdravotnú starostlivosť od 1.11.2008 v nemocnici 
Banskej Štiavnici poskytuje Nemocnice a polikliniky, 
n. o. ,Bratislava, ktorá nemocnicu v Banskej Štiavni-
ci pričlenila k Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hro-
nom ako samostatnú prevádzku. Od 1.11.2008 prešli 
zamestnanci Regionálnej nemocnie, n. o., pod Ne-
mocnice a polikliniky, n. o., 
Prevádzkovateľom zdravotníckych služieb v nemoc-
nici v Banskej Štiavnici je teda od 1.11.2008:
Nemocnice a polikliniky, n. o.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
prevádzka Banská Štiavnica, Bratská 17, 969 01 Ban-
ská Štiavnica
Okrem ústavnej zdravotnej starostlivosti na odde-
leniach: internom, gynekologickom, chirurgickom, 
OAIM, oddelením dlhodobo chorých a doliečova-
com oddelení poskytuje prevádzkovateľ nemocnice 
v Banskej Štiavnici aj zdravotnú starostlivosť v špe-
cializovaných ambulanciách – internej, gynekolo-
gickej, chirurgickej, neurologickej, kožnej a TARCH 
– pľúcnej ambulancii. 

Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská 
Štiavnica
Joergesov dom, a. s., Drieňová 12, Banská Štiav-
nica, IČO: 31 580 564
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 
17.2.1993, so sídlom na Námestí sv. Trojice č. 14 v 
Banskej Štiavnici. Predsedom predstavenstva sa od 
31.12.2004 stala Silvia Ondrišová. Za Mesto Banská 
Štiavnica, uznesením MsZ zo dňa 29.12.2006, bol za 
člena predstavenstva schválený Ing. Juraj Čabák a za 
člena dozornej rady JUDr. Dušan Lukačko. Dňa 27. 
2. 2008 sa vzdal poslaneckého mandátu JUDr. Lu-
kačko a uznesením MsZ č. 102/2008 zo dňa 29. 4. 

2008 bol za člena dozornej rady schválený Ing. On-
drej Michna, poslanec MsZ. 
Základné imanie spoločnosti je 10.400.000,- Sk, 
počet akcií 10.400 v menovitej hodnote 1000,- Sk. 
Spoločnosť je zriaďovateľom Súkromnej hotelovej 
akadémie Joergesov dom, n. o., a Vysokej odbornej 
školy gastronómie a hotelierstva, n. o., dohliada na 
ich kvalitatívny rozvoj.
Činnosti Joergesov dom, a. s., sú rozdelené nasle-
dovne:
Inštitút pre výchovu a vzdelávanie, ktorého úlohou 
je vzdelávať mládež a dospelých v oblasti hotelier-
stva a gastronómie, pripravovanie kurzov pre prácu 
v zahraničí a organizovanie súťaží.
Gastrocentrum, ktorého úlohou je zabezpečovanie 
firemného stravovania pre stravníkov v Banskej 
Štiavnici a tiež Banskej Bystrici a Zvolene. Zabezpe-
čovanie cateringových služieb pre oblasť stredného 
Slovenska. Vzdelávanie študentov hotelovej akadé-
mie v oblasti gastronómie.
Účtovné oddelenie, ktorého hlavnou činnosťou je 
vedenie účtovníctva spoločnosti, správy budov na 
Nám. sv. Trojice a taktiež správa budovy na Drieňo-
vej ul., v ktorej sídli Súkromná hotelová akadémia 
Joergesov dom, n. o., a Vysoká odborná škola gas-
tronómie a hotelierstva Joergesov dom, n. o., a tiež 
účtovné a ekonomické služby pre tretie osoby.
Spoločnosť Joergesov dom, a. s., je členom Zdru-
ženia turizmu Banská Štiavnica, členom Združenia 
podnikateľov Slovenska a členom Švajčiarsko-slo-
venskej obchodnej komory. 

Dexia banka Slovensko, a. s. , Hodžova 11, Žilina, 
IČO: 31 575 951
Dňom 16.12.1992 bola do obchodného registra za-
písaná Prvá komunálna banka, a. s., so sídlom Ho-
džova 11, Žilina.
V máji 2000 sa majoritným akcionárom PKB, a. s., 
stala nadnárodná skupina Dexia. Jej vstup do štruk-
túry banky sa uskutočnil prostredníctvom dcérskej 
spoločnosti Dexia Kommunalkredit Holding so síd-
lom vo Viedni, ktorú tvorí európska banková skupi-
na Dexia (51 %) a Komunalkredit Austria (49 %) a 
dňom 1.10.2003 bola do obchodného registra zapí-
saná Dexia banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 
11, Žilina.
Základné imanie spoločnosti je 1 402 800 Sk.
Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v 
menovitej hodnote 12.000,- Sk.
Akcionármi spoločnosti sú: Dexia Kommunalkredit 
Bank: 84,4,0 %, slovenské mestá a obce: 12,86 %, fy-
zické osoby: 1,1%, právnické osoby: 1,73 %.
K 31. 12.2007 mala Dexia banka Slovensko, a. s. 53 
pracovísk a 771 zamestnancov.

5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre 
profesionálne podnikanie, s. r. o., Nám. Matice 
slovenskej 4, Žiar nad Hronom, IČO: 36 028 151
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 
29.12.1997. Spoločnosť má 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.
Mesto Banská Štiavnica zastupuje v dozornej rade 
Ing. Jozef Ivanič.
Predmetom činnosti tejto spoločnosti je podnika-
teľské poradenstvo, automatické spracovanie dát, 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť, reklamná a 
propagačná činnosť, prenájom nehnuteľných a hnu-
teľných vecí, administratívne služby, organizovanie 
školení a kurzov, organizačné, účtovné a ekonomic-
ké poradenstvo, vedenie účtovníctva so zameraním 
na pomoc rozvoju malého a stredného podnikania. 
Spoločnosť za ostatné tri roky nevyvíjala žiadnu čin-
nosť.

Región Sitno – Regionálne združenie pre rozvoj 
Banskej Štiavnice a okolia
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici dňa 
15.5.2003 uznesením č. 58/2003 schválilo členstvo 
Mesta Banská Štiavnica v tomto združení a členský 
príspevok na rok 2003 vo výške 5 000 Sk.
Sídlom združenia je Obecný úrad Štiavnické Bane.
Cieľom združenia je rozvoj miestnej demokracie, 
partnerstva, spolupráce a ľudských zdrojov, obhajoba 
záujmov a propagácia regiónu, podpora pre vytvára-
nie podmienok na oživenie ekonomiky regiónu, roz-
voj cestovného ruchu, obnova a oživenie kultúrneho 
dedičstva a dosiahnutie vyššej občianskej vybave-
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nosti a angažovanosti občana pre veci verejné. 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., 
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 
006.
Vznikla 1.9. 2002 transformáciou Stredoslovenských 
vodární a kanalizácií, š. p., Banská Bystrica na ak-
ciovú spoločnosť. Predsedom predstavenstva je Ing. 
Ján Krčula.
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 vykonávame vodohos-
podárske činnosti. Jej svedectvom sú stredoveké 
vodovody pre mestá Kremnicu, Banskú Štiavnicu 
a Banskú Bystricu, ktoré boli budované v 15. a 16. 
storočí. 
15. januára 2006 začala svoju činnosť v rámci zmlu-
vy o nájme a prevádzke na poskytovanie služieb v 
oblasti výroby a distribúcie vody a v odvádzaní a 
čistení odpadových vôd, uzatvorenej so Stredoslo-
venskou vodárenskou spoločnosťou a. s. (STVS, a.s.) 
Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 
(StVPS, a. s.)
StVPS, a. s. v súčasnosti zásobuje pitnou vodou oby-
vateľstvo i ostatných odberateľov Banskobystrického 
kraja (12 kompletných okresov a 9 obcí okresu Re-
vúca), ako aj okres Prievidza v Trenčianskom kraji. 
Pre zabezpečenie zásobovania pitnou vodou využí-
va StVS 730 zdrojov podzemnej vody a 5 odberov z 
vodárenských nádrží - Hriňová, Klenovec, Málinec, 
Rozgrund a Turček. Kostru vodovodov tvorí Stre-
doslovenská vodárenská sústava, ktorou sa realizuje 
dodávka vody cez oblastné, skupinové a miestne vo-
dovody. Táto sústava predstavuje kvalitatívne vyšší 
stupeň využívania vodných zdrojov a riadenia distri-
búcie pitnej vody. Umožňuje uskutočniť prevod vody 
do vodárensky pasívnych oblastí a vytvára možnosti 
ekonomicky optimálneho využívania zdrojov vody a 
riadenia prevádzky pomocou vodárenských dispe-
čingov 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 vlastnia 99,94 % ak-
cií a 0,06 % je majetkom Fondu národného majetku 
SR.
Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom 61 158.
Keďže mestá a obce, ako akcionári materskej spo-
ločnosti nedisponujú dostatočnými finančnými 
zdrojmi, rozhodla sa STVS, a.s. pre voľbu strategic-
kého partnera. V medzinárodnom výberovom ko-
naní bola vybraná francúzska spoločnosť VEOLIA 
VODA, člen skupiny VEOLIA ENVIROMENT. 

Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., Bratská 17, 
Banská Štiavnica, IČO: 43 956 513
Spoločnosť bola založená 29.2.2008. Zakladateľmi 
spoločnosti sú: Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o., 
Sládkovičova 11, Žiar nad Hornom s podielom 66 % 
a Mesto Banská Štiavnica s podielom 34 %.. Štatu-
tárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo: Ing. 
Rastislav Kubáň – predseda predstavenstva, Peter 
Baran a Ľubomír Barák – členovia predstavenstva. 
Základné imanie spoločnosti je 1 000 000 Sk, počet 
akcií 100 kmeňové, listinné; menovitá hodnota jed-
nej akcie je 10 000 Sk.  
Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia Mest-
ského zastupiteľstva č. 164/2007 zo dňa 22.11.2007 a 
č. 21/2008 zo dňa 31.1.2008 vložilo do základného 
imania spoločnosti vecný vklad pozostávajúci z bu-
dovy nemocnice a prislúchajúcich pozemkov.

ČASŤ III.
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
Demografi a obyvateľov
Počet obyvateľov k 1.1.2008 bol: 10 392
z toho: mužov 5 266
 žien 5 126

Mesiac/text I. II. III. IV. V. VI.
Zomrelí 16 12 12 15  7 20
Narodení  3  9  9  9  7  1
Odsťahovaní 25  5  7 17 17 22
Prisťahovaní 11 11  5 21 14  6
Spolu: 10365 10368 10363 10361 10358 10323

VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu
 9 17  7 11  2 11 139
 7 9 9  6  6  6 81
21 17 27 25 1 9 193
6 9 15  9 8 19 134

10306 10290 10280 10259 10270 10275 10275

Počet obyvateľov k 31.12.2008: 10 275
z toho mužov 5 060
 žien 5 215 
V roku 2008 sme zaznamenali pokles obyvateľov 
mesta Banská Štiavnica o 117, v roku 2007 bol za-
znamenaný pokles o 47 obyvateľov.
 
Strany, hnutia, občianske združenia
V roku 2008 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto 
politické strany a hnutia:
Okresné centrum KDH
 predseda Legény Štefan
Kresťansko-demokratický klub
 predseda Mgr. Monika Tisovčíková
Okresná organizácia SNS
 predseda Ing. Jozef Karabelly
Mestská organizácia KSS
 predseda Ing. Jozef Karabelly
Okresné predstavenstvo ĽS-HZDS
 predseda RNDr. Nadežda Kvaková
Mestské predstavenstvo ĽS-HZDS
 predseda Marta Borošková
Okresná rada SDKÚ-DS
 predseda Ing. Ondrej Michna
Okresná organizácia SMER-SD
 predseda Ing. Marián Zimmermann
Okresná rada Slobodného fóra
 predseda Ing. František Majerský
Mestská organizácia Slobodného fóra
 predseda MUDr. Nagy Mikuláš
Okresná organizácia SRK
 predseda Ján Ličko 
Mestská organizácia SRK
 predseda Miroslav Bartoš 

Štátna správa, verejná správa
Obvodný úrad Životného prostredia v Banskej 
Štiavnici 
V roku 2008 bolo na Obvodnom úrade v Banskej 
Štiavnici 4 843 zaevidovaných záznamov, z toho 
1 400 zaprotokolovaných spisov. 
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiav-
nici je v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe, starostlivosti o životné prostredie a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol 
účinnosť 1.1.2004, orgánom štátnej správy pre tvor-
bu a ochranu životného prostredia. Obvodný úrad 
životného prostredia v Banskej Štiavnici v prvom 
stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o život-
né prostredie na úsekoch posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, ochrany ovzdušia, odpadového 
hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy 
rybárstva, štátnej ochrany prírody a krajiny, a tiež 
ako príslušný povodňový orgán, a to podľa nasle-
dovných osobitných predpisov:
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov 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 neskor-
ších 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 zá-
kona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových od-
vetviach v znení neskorších predpisov, Nariadenie 
vlády č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú po-
žiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových 
vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia od-
padových vôd a osobitných vôd.
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. záko-
na č. 15/2005 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi 
živočíchov 
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona 
246/2003 Z. z. 
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpi-
sov (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. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ži-
votné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov 
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiav-
nici plní ďalej tieto úlohy:
- vykonáva v druhom stupni štátnu správu starost-
livosti 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 ži-
votné 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 ži-
votné prostredie v súlade so zákonom č. 525/2003 
Z. z. 

K problematike bezpečnosti v územnom obvode 
predkladáme nasledovné podklady podľa jednot-
livých úsekov vykonávanej štátnej správy za okres 
Banská Štiavnica:
Úsek štátnej vodnej správy: 
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledov-
né vodné zdroje pre hromadné zásobovanie obyva-
teľstva pitnou vodou vrátane súvisiacich objektov 
(vodojemov, čerpacích staníc a pod.), u ktorých je 
potrebné podľa druhu, miesta a rozsahu krízovej si-
tuácie zabezpečiť ich ochranu a podľa potreby moni-
torovanie kvality vôd: 
1. Banská Štiavnica – vdj. Červená studňa 2 x 650 m3 
a vdj. 1 x 650 m3 - prepojenie na Pohronský skupi-
nový vodovod
2. Banská Štiavnica – vodovod Banská Štiavnica II. 
tlakové pásmo
3. Banská Štiavnica – VN Rozgrund 
4. Úpravňa vody Rozgrund – toho času mimo pre-
vádzky 
5. Banská Štiavnica, Svätý Anton – DVZ Antol,
6. Svätý Anton – obecný vodovod 
6. Banský Studenec – ÚV Banský Studenec, vrt HBS 
– 2, vodovod 
7. Prenčov – vodovod pre obec Prenčov, miestne 
pramene 
8. Obec Vysoká – vodovod, vodojem
9. 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:
1. AKUTRADE ,s.r.o., Banská Štiavnica – septik, ne-
utralizačná 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 se-
dem, 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 motoro-
vých, prevodových, hydraulických olejov a sklad 
odpadových olejov, nádrž na stáčanie a výdaj mo-
torovej nafty
Správca verejných vodovodov v okrese Banská Štiav-
nica – StVS, a. s., Banská Bystrica, OZ 06 Zvolen, 
Žiar nad Hronom, rovnako ako aj prevádzkovatelia 
vodných stavieb prevádzkujú vodné stavby vo svo-
jej správe v zmysle prevádzkového a manipulačné-
ho 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 neo-
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vládateľného úniku nebezpečných látok do životné-
ho prostredia a na postup v prípade ich úniku (ha-
varijný plán). Havarijný plán schvaľuje v zmysle § 62 
ods. ods. 6 písm. a) vodného zákona SIŽP.

Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva: 
Tento úsek vykonáva štátnu správu podľa zákona 
č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov a súvisiacich zákonov, a to zákona č.529 
/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 
a zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov v znení neskorších predpisov.
Okres Banská Štiavnica má spracovaný Program 
odpadového hospodárstva (ďalej POH) v súlade s 
POH Slovenskej republiky a POH Banskobystrické-
ho kraja. 
 V rámci okresu Banská Štiavnica boli podľa hlásení 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2007 vy-
produkované nasledovné množstvá odpadov: 
Ostatné odpady:
Množstvo odpadov pôvodca: 15 332,208 t
Množstvo odpadov držiteľ:  -
Množstvo odpadov zber:  834,139 t
Množstvo odpadov zhodnotenie:  19 551,476 t
Množstvo odpadov zneškodňovanie:  -
Celkové množstvo odpadov: 35 717,823t
Nebezpečné odpady:
Množstvo odpadov pôvodca: 147,576 t
Množstvo odpadov držiteľ 0,22 t
Množstvo odpadov zber:  30,911 t
Množstvo odpadov zhodnotenie:  6,853 t
Množstvo odpadov zneškodňovanie: -
Celkové množstvo odpadov: 185,559t

Z pohľadu produkcie nebezpečných odpadov sa me-
dzi najväčších producentov v okrese Banská Štiav-
nica zaraďujú tieto: FOUR Trade, s.r.o., Žiar nad 
Hronom, prevádzka Banská Štiavnica, ROTOBA-
LANCE, s.r.o., Banská Štiavnica. 
 Každý pôvodca odpadu, ktorý nakladá s nebezpeč-
ným odpadom, má vypracovaný POH, schválený 
úsekom odpadového hospodárstva v súlade so záko-
nom o odpadoch. Má vypracovaný aj havarijný plán 
a vytvorené podmienky na bezpečné zhromažďova-
nie odpadov v zmysle platnej legislatívy. 
Zastarané pesticídy sa v okrese Banská Štiavnica ne-
nachádzajú.

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia: 
Do pôsobnosti Obvodného úradu životného prostre-
dia v Banskej Štiavnici patria nasledovné veľké a 
stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, nachádzajúce 
sa v okrese Banská Štiavnica:
Počet prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťova-
nia ovzdušia: 1
Počet prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťo-
vania ovzdušia: 34
Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množ-
stva produkovaných emisií znečisťujúcich látok je 
spoločnosť ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., 
Banská Štiavnica, prevádzkovateľ stredného ZZO 
(TZL, SO2, NOx, CO, ∑C) a Dinas Banská Belá ,a.s., 
Banská Belá, prevádzkovateľ 2 stredných ZZO (TZL, 
SO2, NOx, CO, ∑C) a 1 veľkého ZZO (TZL). 
Prevádzkovateľ Dinas Banská Belá, a.s., Banská Belá 
zatiaľ nemá schválený súbor technicko-prevádzko-
vých parametrov a technicko-organizačných opat-
rení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len 
S-TPP a TOO), v ktorom by boli uvedené prípady 
možných únikov ZL pri haváriách a vážnom a bez-
prostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdu-
šia. 
Spoločnosť ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., 
Banská Štiavnica, nemá povinnosť mať schválený 
S-TPP a TOO, nakoľko ide o prevádzkovateľa stred-
ného ZZO.
Ostatné ZZO z hľadiska sledovaných záujmov štát-
nej správy ochrany ovzdušia a potenciálnej možnosti 
vzniku havarijných a nebezpečných stavov sú bežné 
a menej významné.
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 pred-
pisov povinní zastaviť bezodkladne alebo obmedziť 
prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá 
je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdu-
šia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo 

zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom infor-
movať príslušný obvodný úrad ŽP, inšpekciu a štát-
neho 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: 
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiav-
nici, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
vykonáva štátnu správu podľa zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa súvisiacich 
zákonov, a to: zákona č. 15/2005 Z. z. o obchode s 
ohrozenými druhmi živočíchov, zákona č.139/2002 
Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. 
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné 
chránené územia:
CHKO Štiavnické vrchy /platí druhý stupeň ochrany 
prírody a krajiny/ - územie celého okresu 
Národná prírodná rezervácia: Sitno
Prírodné rezervácie: Kamenný jarok 
 Jabloňovský Roháč
 Holík
 Gajdošovo
Prírodné pamiatky: Žakýlske pleso
Chránené areály: Banskoštiavnická kalvária
 Michalštôlnianske rašelinisko

 Banskoštiavnická botanická záhra-
da

 Jurajova štôlňa
 Arborétum Kysihýbel
Chránené stromy: Lipy pri bývalej strelnici
 Lipa na Hornej Rovni
 Smrekovce na Hornej Rovni
 Gaštan jedlý v Štiav.Baniach
Stupeň a spôsob ich ochrany vyplýva zo zákona o 
ochrane prírody a krajiny.

Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie: 
V zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov je tunajší úrad príslušným orgánom štát-
nej správy vo veci posudzovania vplyvov činnosti 
stanovených v prílohe zákona a vydávania vyjadrení 
na všetky plánované činnosti pred vydaním akého-
koľvek rozhodnutia povoľujúceho orgánu podľa oso-
bitných predpisov. 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, 
pracovisko Banská Štiavnica
Krajský pamiatkový úrad je v zmysle zákona NRSR č. 
49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, v znení 
neskorších úprav (ďalej len pamiatkový zákon),vec-
ne príslušným a miestne príslušným orgánom štát-
nej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu. 
V súlade s § 9 ods.5) pamiatkového zákona Krajský 
pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu vo svojom 
územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja. 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica má zria-
dené pracovisko v Banskej Štiavnici, so sídlom Dol-
ná ružová 7, ktoré vykonáva štátnu správu v rámci 
Banskobystrického kraja s územnou pôsobnosťou 
pre Mesto Banská Štiavnica a miestnu časť Banky, 
všetky obce okresu Banská Štiavnica (15 obcí), obec 
Vyhne, Repište a obec Hodruša-Hámre.
Krajský pamiatkový úrad vykonáva svoju činnosť na 
základe zákona:
-zákona NRSR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatko-
vého fondu, v znení neskorších úprav,
-zákona NRSR č. 100/2002 Zb. o ochrane a rozvoji 
územia Banskej Štiavnice a okolia,
-Vyhlášky č. 16/2003 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 
o ochrane pamiatkového fondu,
-Deklarácie NRSR o ochrane kultúrneho dedičstva 
č. 91/2001 Zb.,
-Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva , oznámenie č. 159/1991 Zb. a 
Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 11. 
decembra 1993,
-zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v 
znení neskorších predpisov,
-Nariadenia vlády SR č. 280/2000 Zb. o pamiatkovej 
rezervácii Banská Štiavnica, 
-Vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č. 15/1980 
Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedze-
nie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlast-
níctva kultúrnych statkov,

-Európskeho dohovoru o ochrane archeologického 
dedičstva-oznámenie č. 344/2001 Zb.,
-Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva 
Európy-oznámenie č. 369/2001 Zb.,
-zákona č. 71/1967 Zb, v znení neskorších predpisov 
(správny poriadok),
-Ústava Slovenskej republiky, trestný poriadok, ka-
tastrálny zákon, stavebný zákon a iné súvisiace pred-
pisy.
Základná činnosť Krajského pamiatkového 
úradu je zakotvená v § 11 pamiatkového zákona 
nasledovne:
1) Krajský pamiatkový úrad je v prvom stupni vec-
ne príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje 
o právach a povinnostiach právnických osôb a fy-
zických osôb na úseku ochrany pamiatkového fon-
du, ak zákon neustanovuje inak.
2) Krajský pamiatkový úrad 
a)sleduje stav a využívanie pamiatkového fondu a 
vykonáva štátny dohľad nad zabezpečením ochrany 
pamiatkového fondu,
b)vypracúva podklady súvisiace s prípravou územ-
noplánovacej dokumentácie pre príslušné orgány 
štátnej správy a spolupracuje s nimi pri príprave 
projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na zá-
chranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamiatko-
vých území,
c)poskytuje krajským úradom a okresným úradom 
na ich požiadanie ako aj samosprávnym krajom a 
obciam výpisy z Ústredného zoznamu pamiatko-
vého fondu(ďalej len ÚZPF) podľa ich územných 
obvodov,
d)usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických 
osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatko-
vého fondu a poskytuje im odbornú a metodickú 
pomoc,
e)v nevyhnutných prípadoch zabezpečuje dočasnú 
úschovu hnuteľných kultúrnych pamiatok,
f)poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri 
evidovaní miestnych pamätihodností obce,
g)sleduje dodržiavanie pamiatkového zákona a 
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri 
ochrane pamiatkového fondu,
h)ukladá pokuty podľa § 42 a § 43 pamiatkového 
zákona za protiprávnu činnosť a porušenie pamiat-
kového zákona.
Okrem týchto základných činností vykonáva Krajský 
pamiatkový úrad a jeho pracovisko tieto činnosti:
-na základe výpisu z ÚZPF vedie zoznam pamiatko-
vého fondu vo svojom územnom obvode podľa § 22 
pamiatkového zákona,
-vydáva rozhodnutia k dočasnému a trvalému pre-
miestneniu hnuteľných kultúrnych pamiatok podľa 
§ 24 pamiatkového zákona,
-dohliada na dodržiavanie ustanovení o základnej 
ochrane kultúrnych pamiatok podľa § 27 pamiatko-
vého zákona,
-sleduje dodržiavanie povinností vlastníkov kultúr-
nych pamiatok podľa § 28 pamiatkového zákona,
-kontroluje dodržiavanie všeobecných podmienok 
pri ochrane pamiatkového fondu podľa § 30 pamiat-
kového zákona a ukladá opatrenia na nápravu podľa 
§ 31 pamiatkového zákona,
-v súlade s § 32 a § 33 pamiatkového zákona vydáva 
rozhodnutia a záväzné stanoviská k stavebnej obno-
ve,
-v súlade s § 35 - § 39 pamiatkového zákona vydáva 
rozhodnutia a záväzné stanoviská k výskumom,
-zabezpečuje podmienky ochrany archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk v súlade s § 40 a 
§ 41 pamiatkového zákona
-vypracováva podklady pre vyhlásenie objektov za 
Národné kultúrne pamiatky.
Krajský pamiatkový úrad vydáva rozhodnutia a zá-
väzné stanoviská pre obnovu Národných kultúrnych 
pamiatok ale i k akejkoľvek stavebnej činnosti na 
objektoch a nehnuteľnostiach, ktoré nie sú národný-
mi kultúrnymi pamiatkami ale nachádzajú sa na Pa-
miatkovej rezervácii, Pamiatkovej zóne, Ochrannom 
pásme pamiatkovej rezervácie, Ochrannom pásme 
Národnej kultúrnej pamiatky a v území UNESCO 
(ďalej len v pamiatkových územiach a ochranných 
pásmach). Pred začatím stavebnej obnovy a akejkoľ-
vek stavebnej činnosti na Národných kultúrnych pa-
miatkach , a v pamiatkových územiach a ochranných 
pásmach na každú stavebnú činnosť na všetkých ne-
hnuteľnostiach je stavebník povinný si vopred vyžia-
dať rozhodnutie resp. záväzné stanovisko Krajského 
pamiatkového úradu. V súlade s § 30 ods. 4 pamiat-
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kového zákona stanovisko krajského pamiatkového 
úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných 
orgánov štátnej správy a orgánov územnej samo-
správy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené 
pamiatkovým zákonom.
V lokalitách územnej pôsobnosti pracoviska Kraj-
ského pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici sa 
nachádzajú tieto pamiatkové územia a ochranné 
pásma, nehnuteľné a hnuteľné národné kultúrne pa-
miatky v ktorých štátnu správu vykonáva pracovisko 
Banská Štiavnica: 
1)Územie UNESCO- Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia, zapásané do zoznamu svetového 
dedičstva na 17. zasadnutí Výboru svetového dedič-
stva, Cartagena, Kolumbia, 6.-11. decembra 1993, 
pod č. 618 rev. (podľa aktualizovaných mapových 
podkladov vypracovaných PÚSR Bratislava zahŕňa 
územia obcí: Mesto Banská Štiavnica, Obec Banská 
Belá, Obec Svätý Anton, Obec Banská Studenec, 
Obec Ilija, Obec Štiavnické Bane, Obec Hodruša-
Hámre, Obec Vyhne, Obec Voznica a technické pa-
miatky, nachádzajúce sa v týchto územiach),
2)Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica a Kalvá-
ria, vyhlásená Nariadením vlády SR zo dňa 9.8.2000 
o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, ktoré 
vyšlo v Zbierke zákonov č.280/2000 (ktorým bola 
aktualizovaná a územne rozšírená už existujúca štát-
na mestská pamiatková rezervácia na území mesta 
Banská Štiavnica vyhlásená Uznesením vlády ČSSR 
z 11.júna 1950),
3)Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie Ban-
ská Štiavnica a Kalvária, vyhlásené rozhodnutím 
Pamiatkového úradu SR Bratislava č. PÚ-05/462-
7/5830/HRA zo dňa 13.6.2005, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 10.6.2005,
4)Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane, vyhláse-
ná Nariadením vlády SR z 15.8.1995, uverejnené v 
Zbierke zákonov č. 201/1995,
5)Pamiatková zóna Hodruša-Hámre, vyhlásenie 
časti územia obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú 
zónu, vyhlásené Oznámením Krajského úradu v 
Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vy-
hlášky č. 13/1998,
6)Ochranné pásmo Národnej kultúrnej pamiatky 
–Kaštieľ s areálom v Antole (Sv.Anton), vyhlásené 
Vyhláškou Okresného úradu v Žiari nad Hronom č. 
1/1993 zo dňa 16.3.1993,
7)hnuteľné Národné kultúrne pamiatky a pamiatko-
vé predmety v počte 397 KP/884 PP (počet kultúr-
nych pamiatok/počet pamiatkových predmetov),
8)nehnuteľné Národné kultúrne pamiatky v počte 
343.
Na uvedených pamiatkových územiach, na všetkých 
nehnuteľných a hnuteľných Národných kultúrnych 
pamiatkach ako i na všetkých nehnuteľnostiach, 
ktoré nie sú Národnými kultúrnymi pamiatkami, ale 
nachádzajú sa v týchto územiach, vykonáva štátnu 
správu na úseku ochrany pamiatkového fondu pra-
covisko Krajského pamiatkového úradu v Banskej 
Štiavnici. Okrem štátnej správy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu vykonáva pracovisko Banská 
Štiavnica každoročne MONITORING území UNE-
SCO, zameraný na zisťovanie stavu kultúrnych pa-
miatok a technických pamiatok a na základe zistené-
ho stavu vydáva opatrenia na nápravu.
Nasledujúce údaje sa týkajú iba územného 
výkonu pracoviska Krajského pamiatkového 
úradu v Banskej Štiavnici (ktorý je len časťou 
územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového 
úradu Banská Bystrica):
V roku 2008 mal Krajský pamiatkový úrad Banská 
Bystrica , pracovisko Banská Štiavnica nasledovný 
stav pracovníkov a vydaných písomností (rozhod-
nutia, záväzné stanoviská, stanoviská a pod.):
-počet pracovníkov pre výkon štátnej správy -3 (Ing. 
Ľubica Turtáková, súčasne vedúca pracoviska v Ban-
skej Štiavnici, Ing. arch. Iveta Chovanová, Mgr. An-
drea Gregová),
-evidencia pošty, archív a bádateľňa-1 (Eva Kallová)
-jedna pracovníčka je na MD (od 07/2007- Ing. arch. 
Nižňanská)-mimo štátnej služby.
Pracovisko Krajského pamiatkového úradu v Ban-
skej Štiavnici v roku 2008 vydalo (údaje v zátvorke 
sú pre porovnanie s rokom 2007):
173 rozhodnutí ( v roku 2007 počet 227), 341 záväz-
ných stanovísk ( v roku 2007 počet 229), 284 stano-
vísk( v roku 2007 počet 143), 84 odborných stano-
vísk pre iné orgány (v roku 2007 počet 71), riešilo 3 
žiadosti podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prí-

stupe k informáciám, vydalo 77 písomných výpisov 
z ÚZPF (v roku 2007 počet 45), zaevidovalo 2319 
písomných záznamov v registratúre (v roku 2007 
počet 1805) a evidovalo 528 spisov (v roku 2007 po-
čet 421), evidovalo 281 výpožičiek a kópií z archívov 
KPÚ (v roku 2007 počet 117), v bádateľni KPÚ sprí-
stupnilo 162 archívnych materiálov ( v roku 2007 
počet 70), evidovalo 40 bádateľských listov ( v roku 
2007 počet 16).
V rámci Plánu hlavných úloh za rok 2008 (vykoná-
vaný okrem výkonu štátnej správy) pod číslom PHÚ 
1/2008 vykonal Krajský pamiatkový úrad Banská 
Bystrica terénnu dokumentáciu industriálnej ar-
chitektúry na Slovensku s cieľom vyhotoviť terénne 
karty objektov industriálnej architektúry a ich ná-
sledným vyhlásením za pamätihodnosti obce a za 
Národné kultúrne pamiatky. Pracovisko v Banskej 
Štiavnici v spolupráci s externým spolupracovníkom 
Ing. Richardom Kaňom, Slovenská banská, spol. s 
r.o., Hodruša-Hámre vykonalo terénnu dokumen-
táciu objektov industriálnej architektúry v Hodru-
ši-Hámroch, miestna časť Kopanice – spolu 43 ob-
jektov a 16 terénnych dokumentačných kariet (Ing. 
Turtáková).
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva re-
alizoval Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Ban-
ská Štiavnica , dňa 19.10.2008 terénnu obhliadku 
„Industriálna architektúra a pamiatky baníctva v 
Kopaniciach“ (Ing. Turtáková, E. Kallová) za účasti 
zástupcov KPÚ Banská Bystrica a verejnosti, spoje-
nú s prednáškou Ing. Richarda Kaňu.
Pre medzinárodné odborné kolokvium banskoštiav-
nická Kalvária- perspektívy revitalizácie (STU Bra-
tislava, máj 2008) vystúpili s prednáškou Ing. arch. 
Iveta Chovanová - „Premeny obrazu mesta Banskej 
Štiavnice v období baroka“ a Mgr. Andrea Gregová 
-„Prehľad obnov Kalvárie do súčasnosti“.
Pre záujemcov boli uskutočnené v roku 2008 tieto 
prednášky - Ing. arch. Chovanová:
-Historické konštrukcie krovov, metodika ich ochra-
ny a obnovy, apríl 2008, pre študentov STU Zvolen,
-Urbanisticko-architektonický vývoj Banskej Štiav-
nice, máj 2008, pre študentov UPRUM Praha a 
VŠVU Bratislava ,spojená s exkurziou,
-Štátna ochrana pamiatok na Slovensku a kultúrno-
historické hodnoty Banskej Štiavnica-12.9.2008, pre 
pracovníkov Národního památkového ústavu, pra-
covisko Ostrava, spojená s exkurziou,
-Metodika ochrany a pamiatkovej starostlivos-
ti-7.10.2008, pre študentov STU Bratislava, fakulta 
architektúry.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici 
Vývoj nezamestnanosti
V stave k 31.12.2008 evidoval ÚPSVaR v Banskej 
Štiavnici v absolútnom počte 5 812 uchádzačov o za-
mestnanie (ďalej len UoZ), z tohto počtu bolo 5 502 
disponibilných UoZ, ktorí môžu bezprostredne po 
predložení ponuky vhodného voľného prac. miesta 
nastúpiť do zamestnania. Evidovaná miera neza-
mestnanosti (z dispon. počtu UoZ) dosiahla 12,81 
% (medziročné nárast o 0,04 %). V porovnaní s rov-
nakým obdobím minulého roka sa za ÚPSVaR znížil 
absolútny počet UoZ o 52 osôb (menej o 0,9 %).
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiav-
nici evidoval k 31.12.2008 v okrese Banská Štiavnica 
v absolútnom počte 1 266 uchádzačov o zamestna-
nie, čo je v porovnaní so skutočnosťou k 31.12.2007 
viac o 127 UoZ (nárast o 11,2 %). Vývoj v okrese 
ovplyvňoval najmä zvýšený dopyt na trhu práce od 
apríla do októbra pri sezónnych zamestnaniach v 
tuzemsku i zahraničí v odvetviach stavebníctva, poľ-
nohospodárstva, lesníctva a cestovnom ruchu a v 2. 
polroku 2008 realizované hromadné prepúšťanie u 
zamestnávateľa Dinas, a.s., Banská Belá v počte 81 
zamestnancov. Koncom roka sa prejavoval zvýšený 
nárast UoZ v dôsledku prehodnocovania zamestna-
nosti zamestnávateľmi ako následok finančnej krízy.
Za okres Banská Štiavnica evidovaná miera neza-
mestnanosti (z disponibilného počtu UoZ) v stave 
k 31.12.2008 dosiahla 14,89 %, čo je v porovnaní so 
skutočnosťou. k 31.12.2007 (l3,36 %) nárast o 1,53 
%. Dosiahnutou evidovanou mierou nezamestna-
nosti sa okres zaraďuje na 7. miesto z 13 okresov 
Banskobystrického kraja (nižšiu mieru nezamestna-
nosti dosahujú okresy Krupina, Detva, Brezno, Žiar 
nad Hronom, Zvolen a Banská Bystrica). V rámci SR 
obsadzuje okres ku koncu roka 2008 mierou neza-

mestnanosti 19. miesto zo 79. okresov SR. 
S trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica k 31. 
12. 2008 je evidovaných v absolútnom počte celkom 
717 uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so sta-
vom ku koncu roka 2007 je evidovaných viac o 53 
UoZ (nárast o 8,0 %). Tento nárast počtu UoZ je o 
3,2 % nižší, ako je zaznamenaný nárast za okres Ban-
ská Štiavnica (11,2 %). 
Evidovaná miera nezamestnanosti za mesto Banská 
Štiavnica v stave k 31.12.2008 dosiahla 13,29 %, čo je 
za rok 2008 nárast o 0,97 %. V porovnaní s evidova-
nou mierou nezamestnanosti za okres Banská Štiav-
nica je miera nezamestnanosti v meste nižšia o 1,6 % 
a v porovnaní s evidovanou mierou nezamestnanosti 
za SR v stave k 31.12.2008 ( 8,39 % ) je miera evido-
vanej nezamestnanosti v meste vyššia o 4,90 %. 
Mesto Banská Štiavnica mierou nezamestnanos-
ti z absolútneho počtu UoZ 14,39 % v porovnaní s 
ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR 
dosahuje druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti 
(mesto Kremnica 7,79 %, mesto Žiar nad Hronom 
11,05 %, mesto Nová Baňa 13,03 % a mesto Žarnovi-
ca 18,55 %). Mesto Banská Štiavnica, ako ekonomic-
ké a administratívne centrum okresu, zaznamenáva 
k 31.12.2008 celkom 56,6 %-ný podiel na počte UoZ 
evidovaných v okrese Banská Štiavnica a 12,3 %-ný 
podiel z počtu všetkých UoZ za ÚPSVaR v Banskej 
Štiavnici.
Vývoj nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica za 
jednotlivé roky 2004 - 2008 prebiehal značne nerov-
nomerne. Tento vývoj vyplýval z pomerne vysokej 
sezónnosti dopytu po pracovnej sile na trhu práce 
v tuzemsku i zahraničí a bol tiež ovplyvňovaný rea-
lizovanými hromadnými prepúšťaniami zamestnan-
cov v regióne.
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie za mesto Ban-
ská Štiavnica v stave k 31. 12. 2008.
Z absolútneho počtu 771 UoZ v stave k 31.12.2008 
za mesto Banská Štiavnica je evidovaných menej 
mužov 328 (podiel 45,7 %) a viac žien 368 (podiel 
54,3 %). V medziročnom porovnaní došlo k vyš-
šiemu nárastu počtu nezamestnaných u mužov ( + 
49 ) ako u žien ( + 4 UoZ). Ku koncu roka eviduje 
ÚPSVaR z obyvateľov mesta Banská Štiavnica aj 68 
UoZ uvoľnených z organizačných dôvodov od rôz-
nych zamestnávateľov. V medziročnom porovnaní 
tento počet zaznamenal nárast o 16 osôb (o 30,8 %). 
Počet 57 UoZ - občanov ZP poklesol za rok 2008 o - 
4 osoby (zníženie o 6,6 %). 
Najväčšiu skupinu evidovaných UoZ podľa dĺžky 
evidencie v okresnom meste Banská Štiavnica tvoria 
evidovaní do 1 roka 463 UoZ (64,6 %-ný podiel), od 
1 do 2 rokov 87 UoZ (12,1 %-tný podiel) a nad 2 
roky je v evidencii 167 UoZ (23,3 %-ný podiel).
Podrobnejšie členenie UoZ podľa veku, vzdelania, 
dĺžky evidencie a klasifikácie zamestnaní (KZAM) 
je uvedené v tabuľkách a grafoch, ktoré tvoria prílo-
hu tejto informácie. 
V roku 2008 boli za okres Banská Štiavnica realizo-
vané alebo sa začali realizovať aktivity národných 
projektov (NP) a nástrojov aktívnej politiky trhu 
práce (APTP) pre 1 275 UoZ vo finančnom objeme 
33 mil. 405 tis. Sk. 
Z aktivizovaných 1 135 UoZ cez NP a APTP (šta-
tisticky sledovaných UoZ podľa pohlavia a kategórie 
znevýhodnení UoZ) bolo aktivizovaných 611 žien 
(53,8 %) a 524 mužov (46,1 %). Z celkového počtu 
aktivizovaných 1 135 UoZ bolo 868 znevýhodne-
ných UoZ (76,5 %). Zo skupiny znevýhodnených 
UoZ najväčšiu početnosť zaznamenali dlhodobo ne-
zamestnaní 709 UoZ (81,7 %), vo veku nad 50 rokov 
279 UoZ (32,1 %), 71 UoZ - občanov so ZP (8,1 %) 
a 56 UoZ - absolventov škôl (6,4 %). Podľa jednot-
livých nástrojov APTP boli dosiahnuté nasledovné 
výsledky :
• Najvyšší počet UoZ bol zaznamenaný pri realizácii 
aktivačnej činnosti UoZ (NP V a V-2) , ktorej sa v 
okrese zúčastnilo 555 UoZ, z toho bolo 518 UoZ po-
berateľov dávky v hmotnej núdzi. Na realizáciu akti-
vačnej činnosti UoZ boli použité finančné prostried-
ky v objeme 2 372 tis. Sk.
• Dobrovoľníckych služieb (§ 52a) sa zúčastnilo 121 
UoZ, z toho bolo 73 poberateľov dávok v hmot-
nej núdzi. Na ich realizáciu boli použité finančné 
prostriedky v objeme 867 tis. Sk. 
• Vzdelávania a prípravy na trh práce sa v okrese za 
rok 2008 zúčastnilo celkom 107 UoZ pri finančných 
nákladoch 761 tis. Sk a 37 zamestnancov (§ 47) pri 
finančných nákladoch 85 tis. Sk. 
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• Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) 
podľa §-u 49 v rámci NP bol poskytnutý 176 UoZ pri 
finančných nákladoch 17 mil. 494 tis. Sk. Priemerný 
príspevok bol vo výške 99 396,- Sk. 
• Príspevok zamestnávateľom na zamestnávanie zne-
výhodnených UoZ (§ 50) bol poskytnutý na zamest-
nanie 10 UoZ v celkovom finančnom objeme 783 tis. 
Sk. 
• Na absolventskej praxi bolo aktivizovaných 29 
UoZ - absolventov škôl v rámci NP IX. Na realizá-
ciu absolventskej praxe boli vynaložené finančné 
prostriedky v objeme 370 tis. Sk. 
Realizovaná sociálna pomoc
Ku koncu roka 2008 ÚPSVaR v Banskej Štiavnici 
evidoval 4 763 poberateľov dávok v hmotnej núdzi 
spolu so spoločne posudzovanými osobami. 
Podiel poberateľov DHN spoločne s posudzovanými 
osobami k počtu obyvateľov medziročne poklesol za 
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici o 1,33 % a dosahuje 5,20 
%. Vyšší podiel ako podiel za celý ÚPSVaR dosahujú 
okresy B. Štiavnica (6,52 %) a Žarnovica (6,05 %). 
Okres Žiar nad Hronom dosahuje podiel 4,24 % 
(nižší podiel o 0,96 %). V medziročnom porovnaní 
(k 12/2007) je zaznamenaný najvyšší pokles v okrese 
Žiar nad Hronom (- 826 poberateľov), pokles zazna-
menávajú aj okresy B. Štiavnica (- 203 poberateľov) 
a Žarnovica (- 219 poberateľov). 
Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Banskej 
Štiavnici evidoval k 31.12.2008 v okrese Banská 
Štiavnica celkom 1 106 poberateľov dávok v hmotnej 
núdzi so spoločne posudzovanými osobami, z toho 
bolo 655 samotných poberateľov. Príspevky k dáv-
kam v hmotnej núdzi boli v decembri poskytnuté 1 
819 poberateľom, z toho najviac 1 106 poberateľom 
na zdravotnú starostlivosť, 312 poberateľom príspev-
ku na bývanie, 227 poberateľom ochranného prí-
spevku a 174 poberateľom aktivačného príspevku. 
V okrese B. Štiavnica bolo k 31.12.2008 evidovaných 
2 726 poberateľov štátnych sociálnych dávok, z toho 
je najviac 2 254 poberateľov prídavku na dieťa a 
415 poberateľov rodičovského príspevku. V mesia-
ci decembri 2008 bolo poskytnutých 333 peňažných 
príspevkov na kompenzáciu občanom so ZP, z toho 
najviac 147 príspevkov na diétne stravovanie, 134 
príspevkov na hygienu a ošatenie a 51 príspevkov na 
prevádzku osobného motorového vozidla.
Za okres Banská Štiavnica boli v roku 2008 v oblas-
ti sociálnej pomoci ÚPSVaR vynaložené finančné 
prostriedky v objeme 88 mil. 209 tis. Sk (o 5 920 
tis. Sk menej ako v roku 2007), z toho na pomoc v 
hmotnej núdzi 27 mil. 122 tis. Sk, na podporu ro-
diny 51 mil. 101 tis. Sk, na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 8 201 
tis. Sk a na náklady náhradnej starostlivosti o deti 
1 362 tis. Sk.
Rok 2008 môže ÚPSVaR v Banskej Štiavnici hodno-
tiť ako rok, v ktorom dochádzalo do konca mesia-
ca októbra k priaznivému vývoju na trhu práce vo 
všetkých okresoch i regiónoch územnej pôsobnosti 
úradu. Výrazne situáciu na trhu práce aj za ÚPSVaR 
pozitívne ovplyvňoval priaznivý makroekonomický 
vývoj Slovenskej ekonomiky. Dosahovaný hospo-
dársky rast nebol sprevádzaný dostatočnou tvorbou 
pracovných miest, ktorá sa navyše sústreďovala do 
regiónov nerovnomerne, čo zvyšovalo regionálnu 
polarizáciu. Vývoj na trhu práce koncom roka 2008 
bol ovplyvnený okrem každoročného zvýšeného 
prítoku UoZ zo sezónnych zamestnaní aj zvýšeným 
prítokom UoZ, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku 
vývoja celosvetovej finančnej krízy a jej dopadu na 
ekonomiku Slovenska. Dopady sa prejavili najmä v 
znížení odbytu produkcie a následne prehodnocova-
ním zamestnanosti. 
V pozitívnom smere na situáciu na trhu práce v re-
gióne ÚPSVaR pôsobili hlavne sezónne práce, pra-
covná mobilita vrátane zahraničnej, významný vplyv 
mali tiež aktívne opatrenia na trhu práce (aktivizá-
cia uchádzačov o zamestnanie hľadať si zamestnanie, 
vzdelávanie a príprava pre trh práce, absolventská 
prax, aktivizácia úradov práce, sociálnych vecí a 
rodiny pri vyhľadávaní voľných pracovných miest, 
aktivizácia poradenských služieb, zvýšený záujem o 
samo zamestnávanie) a ponuka práce v rámci EU-
RES. 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Ban-
skej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica
Pobočka Štátneho archívu v Banskej Štiavnici k 
31.12.2008 mala v evidencii archívneho dedičstva SR 

150 archívnych fondov a zbierok. Počas vlaňajšieho 
roku archívne fondy a zbierky študovalo 47 báda-
teľov, vrátane niekoľkých zo zahraničia (Taliansko, 
Nemecko, Maďarsko). Bádatelia najviac študovali pí-
somnosti archívnych fondov a zbierok časovo ohra-
ničených do roku 1848, najštudovanejšími témami 
sa stali problematiky regionálnych dejín, spolkov, 
cechov, školstva, architektúry, jazyka, dejín rodov a 
iné. Pobočka Štátneho archívu v rámci odborných 
archívnych činností posúdila 28 návrhov na vyrade-
nie registratúrnych záznamov, vykonala 2 prieskumy 
a 6 kontrol správy registratúr a uloženia registratúr-
nych záznamov u pôvodcov, inštitúcií štátnej a verej-
nej správy, zorganizovala dve školenia pre základné 
a stredné školy súvisiace s narábaním s registratúra-
mi škôl vyradených zo systému škôl.
V roku 2008 pobočku navštívilo 277 občanov, a to s 
cieľom poskytnutia archívnych prameňov k štúdiu, 
vyhotoveniu správnych informácií (osvedčené kó-
pie, potvrdenia, výpisy, odpisy), ktorých sa spraco-
valo 139. Podľa požiadaviek pracovníci spracovali 16 
rešerší z archívnych dokumentov a jeden preklad z 
latinského jazyka. V rámci výskumnej, publikačnej 
činnosti boli spracované 4 odborné štúdie tematicky 
dotýkajúce sa napr. stredovekých dejín obce Beluj, 
činnosti Streleckých spolkov v Banskej Štiavnici a 
iné. Ďalej 5 článkov do odborných časopisov (Pa-
miatky a múzeá, Montanrevue), tri recenzie a anotá-
cie pre odborný časopis Slovenská archivistika, člá-
nok do katalógu k výstave pri príležitosti 15. výročia 
zápisu mesta a technických pamiatok v jeho okolí 
do Zoznamu svetového dedičstva. Pobočka Štát-
neho archívu sa vlani zúčastnila na dokončovacích 
prácach (korektúry 3. zväzkového diela) ako záve-
rečného výstupu medzinárodného projektu (Univer-
zity Münster, Bochum) „Nemecké rukopisy a doku-
menty z obdobia stredoveku a ranného novoveku v 
slovenských archívoch“. V rámci domáceho projektu 
„Súpis slovacikálnych armálesov na Slovensku“ boli 
spracované armálesy zo 17. – 18. storočia uložené v 
pobočke Štátneho archívu. Pracovníci pobočky pri 
príležitostiach výročí predniesli viacero odborných 
prednášok dotýkajúcich sa najmä regionálnych de-
jín (Prenčov, Štiavnické Bane), ale aj osobností ako 
napr. pri príležitosti 500. výročia úmrtia Jána Turzu 
(Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica).
Ťažiskovou úlohou pobočky Štátneho archívu v ob-
lasti spracúvania a sprístupňovania archívnych fon-
dov a zbierok sa stalo dokončenie spracovania pí-
somností archívneho fondu Magistrát mesta Banská 
Štiavnica do r. 1526, ktoré v závere roku 1918 boli 
prevezené do Budapešti a v 60. rokoch minulého sto-
ročia vrátené späť do Banskej Štiavnice. Tento súbor 
písomností spolu s ďalšími inými z rôznych fondov 
vo forme regestov z nich sa podarilo umiestniť aj na 
internetovej stránke. Spolu má tak pobočka Štátneho 
archívu na www.vademecum.vsnet.sk umiestnených 
vyše 6 000 záznamov – regestov.
V roku 2007 sa pracovník pobočky spoluautorsky 
podieľal na tvorbe publikácie „Portréty komorských 
grófov a osobností baníctva a hutníctva na území 
Slovenska v 17. – 19. storočí“. Ministerstvo kultúry 
SR, Ministerstvo školstva SR, Bibiana, Slovenská 
národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku ju 
v súťaži v r. 2008 zaradili medzi „Najkrajšie knihy 
Slovenska 2007“. V ďalšej súťaži organizovanej ča-
sopisom Pamiatky a múzeá v roku 2008, v kategórii 
„Publikácia“ v konkurencii vyše 40 kníh kniha získa-
la Výročnú cenu za rok 2007.
Personálne obsadenie pobočky Štátneho archívu 
v Banskej Štiavnici sa v roku 2008 nezmenilo, pra-
covali v nej 3 pracovníci zaradení do stálej štátnej 
služby, dvaja s vysokoškolským vzdelaním a jeden 
so stredoškolským s absolvovaním postgraduálneho 
dvojročného štúdia odboru archívnictva.

MV SR, Štátny ústredný banský archív Banská 
Štiavnica
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici 
(ŠÚBA) patrí medzi štátne archívy Slovenskej repub-
liky (47) a je jedným z dvoch ústredných archívov 
(popri Slovenskom národnom archíve v Bratislave). 
Na rozdiel od ostatných štátnych archívov, ktoré pre-
berajú archívne dokumenty od štátnych orgánov a 
nimi zriadených právnických osôb z určenej územ-
nej oblasti, náš archív preberá archívne dokumenty 
od orgánov a organizácií z oblasti baníctva, hutníc-
tva, geológie a ďalších podobných odvetví z celého 
územia Slovenska. Najstaršie originálne dokumen-

ty pochádzajú z konca 15. stor. Začlenenie územia 
Slovenska do habsburskej monarchie a hospodár-
sko-správne podriadenie baníctva priamo Dvorskej 
komore vo Viedni spôsobili, že mnohé záznamy zo 
staršieho obdobia sa vzťahujú aj na ostatné časti bý-
valej habsburskej ríše. Prevažná väčšina dokumen-
tov do r. 1867 (rakúsko-uhorské vyrovnanie) je pí-
saná v nemeckom jazyku, potom, až do vzniku ČSR 
po maďarsky.
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici 
patrí do rezortu Ministerstva vnútra SR. Je zariade-
ním sekcie verejnej správy. V roku 2008 pokračovalo 
prepúšťanie zamestnancov, momentálny stav je 16 
pracovníkov. Na čele archívu je riaditeľ (t. č. Mgr. 
Elena Kašiarová). Pracovníci ŠÚBA ochraňujú, sprí-
stupňujú a prezentujú archívne dokumenty sústre-
dené v Banskej Štiavnici a dohliadajú na výber ar-
chívnych dokumentov a ďalšie zaobchádzanie s nimi 
v 102 organizáciách od Gbiel (Nafta, a.s.) po Veľké 
Kapušany (EUSTREAM, a.s.). Na konci roku 2008 
bolo v ŠÚBA sústredených 317 archívnych fondov o 
rozsahu 6 172,49 bežných metrov dokumentov, me-
dzi ktorými bolo okrem spisového materiálu aj vyše 
119 tisíc kusov jednotlivín (mapy a plány, listiny, 
úradné knihy, pečate a pečatidlá a iné). V roku 2008 
sme vyhotovili archívne pomôcky k 5 archívnym 
fondom, ďalšie boli rozpracované. Niektoré pomôc-
ky boli už dané na web: http: //vademecum.vsnet.
sk/. Pokračovali sme v digitalizovaní banských máp 
a plánov. Na plnohodnotné realizovanie tejto úlohy 
nám chýbajú materiálové prostriedky a programové 
vybavenie. Mohlo by tomu pomôcť splnenie úlohy č. 
B.29 z uznesenia vlády č. 593/2008, prijatého na jej 
septembrovom zasadnutí v Banskej Štiavnici. Znenie 
úlohy je: zabezpečiť technické a technologické vyba-
venie ŠÚBA na digitalizáciu a propagáciu banských 
máp a plánov Hlavného komorskogrófskeho úradu 
v Banskej Štiavnici, ktoré boli v júni 2007 zapísané 
do Registra UNESCO „Pamäť sveta“. Naše konkrét-
ne požiadavky sme predložili ekonomickému odbo-
ru sekcie verejnej správy MV SR. V roku 2008 bola 
ukončená práca na zostavení Slovensko-nemeckého 
banícko-hutníckeho slovníka, ktorý bude užitočnou 
pomôckou tak pre vlastných pracovníkov archívu, 
ako aj našich bádateľov. V elektronickej podobe je 
nainštalovaný na počítači v študovni ŠÚBA.
Verejnosti sme umožnili prístup k archívnym doku-
mentom v bádateľni archívu, kde domáci a zahra-
niční bádatelia študovali témy z rôznych oblastí. Aj 
účel ich štúdia bol rôzny: praktické potreby, histo-
rické témy, príprava publikácií, genealogické štúdie 
a i. Vybavili sme aj mnoho písomných požiadaviek 
o informácie z archívnych dokumentov alebo o vy-
hotovenie kópií archívnych dokumentov (napr. pre 
miestne múzeá v banských lokalitách). V archíve sme 
prijali niekoľko exkurzií (napr. účastníkov konferen-
cie pridružených škôl UNESCO v SR a archivárov 
Maďarského krajinského archívu). Podieľali sme sa 
na príprave výstavy Banská Štiavnica – mesto UNE-
SCO, kde sme vo vyhradenom priestore prezentovali 
mapy a plány nielen z oblasti Banskej Štiavnice, ale 
aj iných krajín Európy. Pracovníci ŠÚBA vykonáva-
jú popri sprístupňovaní archívnych fondov pre ve-
rejnosť aj vlastnú vedecko – výskumnú činnosť. Jej 
výsledky prezentovali na odborných podujatiach a v 
odbornej tlači/publikáciách doma i v zahraničí. Na 
rôznych podujatiach a v médiách vystúpili pracovní-
ci ŠÚBA s príspevkami kultúrno – osvetového cha-
rakteru. V roku 2008 sme začali pripravovať vlastnú 
webovú stránku s doménou „banskyarchiv“. 
Dokumenty a pracovníci sú umiestnení v 3 budo-
vách, ktoré sú vo vlastníctve MV SR a patria medzi 
kultúrne pamiatky. V roku 2008 sme urobili výbe-
rové konanie na statický posudok trhlinami naruše-
nej budovy na Radničnom nám. č. 16 (tzv. Fritzák). 
Akcia by sa mala realizovať v roku 2009. Na najkri-
tickejších miestach hlavnej budovy ŠÚBA sme dali 
umiestniť zábrany proti vtáctvu, lebo trus množstva 
holubov zdržiavajúcich sa na parapetoch neúnosne 
znečisťoval okná a poškodzoval fasádu. V dôsledku 
krádeže zvodovej rúry a poškodenia vyhrievania 
žľabov sme museli vynaložiť značné čiastky na ich 
opravu.
 
Priemysel
Mesto Banská Štiavnica možno z hľadiska dosiah-
nutého stupňa industrializácie zaradiť k priemyselne 
slabo rozvinutým. V meste sú zastúpené prevažne 
malé a stredné podniky s počtom zamestnancov do 
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500. Nosnými odvetviami priemyslu na našom úze-
mí sú stavebný, strojársky, textilný, drevospracujúci 
a nábytkársky, hutnícky a potravinársky, ktoré repre-
zentujú nižšie uvedené obchodné spoločnosti.

Stavebníctvo
Combin Banská Štiavnica, s.r.o., Kolpašská cesta 4, 
969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť realizuje: vyko-
návanie bytových a občianskych stavieb, vykonáva-
nie dopravných stavieb, vykonávanie inžinierskych 
stavieb, vykonávanie trhacích prác, činnosť vyko-
návaná banským spôsobom, otvárka, príprava a do-
bývanie výhradných ložísk, okrem uhlových ložísk, 
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských 
diel
a lomov, zabezpečovanie a likvidácia starých ban-
ských diel, úprava a zušľachťovanie nerastov vyko-
návané v súvislosti s ich dobývaním, zriaďovanie a 
prevádzka odvalov a odkalísk pri uvedených činnos-
tiach, osobitné zásahy do zemskej kôry, dobývanie 
ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a 
zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti 
s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov, 
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným od-
padom (transformátory a kondenzátory obsahujúce 
PCB), podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, 
nákladná cestná doprava, nepravidelná autobusová 
doprava, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečné-
mu spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho 
predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoob-
chod/ , sprostredkovateľská činnosť. 
Simkor s. r. o., Trate Mládeže č. 1, 969 01 Banská 
Štiavnica. Spoločnosť realizuje: stavebnú činnosť 
(vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných 
stavieb, bytových a občianskych stavieb, vrátane 
vybavenia sídliskových celkov, sprostredkovateľskú 
činnosť), obchodnú činnosť (obchodná činnosť s 
tovarom nepodliehajúcim osobitným povoleniam s 
cieľom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živ-
nosti - veľkoobchod obchodná činnosť s tovarom 
nepodliehajúcim osobitným povoleniam s cieľom 
predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod ), 
autodopravu, predaj stavebnín (predaj stavebného 
materiálu od základov až po strechu, inžinierska čin-
nosť pre malých stavebníkov, odborné poradenstvo, 
vytýčenie stavby, technický dozor, prenájom lešenia, 
stavebných strojov, systémového debnenia).
STAVASTA, spol. s.r.o. , A. T. Sytnianskeho 6, 969 
01 Banská Štiavnica. Hlavným predmetom činnosti 
je: vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vy-
konávanie priemyselných stavieb, vykonávanie inži-
nierskych stavieb ( vodovody a kanalizácie vrátane 
vodojemov a čistiarní odpadových vôd, plynovody 
a iné podzemné vedenia), vykonávanie dopravných 
stavieb.

Strojársky priemysel 
Štiavnické strojárne, spol. s.r.o., Trate Mládeže č. 1, 
969 26 Banská Štiavnica. Produkty spoločnosti ŠTST 
vyplývajú z jej predmetu činnosti, ktorá je podrobne 
uvedená vo výpise z Obchodného registra. Ťažisko 
výroby spoločnosti, s ohľadom na tradíciu firmy, 
však spočíva vo výrobe hrncových a elastomerových 
ložísk a dilatačných záverov pre mostné objekty a 
priemyselné stavby. Podľa kapacitných možností sa 
spoločnosť venuje aj službám strojárenského charak-
teru drobným remeselníkom a fyzickým osobám v 
regióne.

Textilný priemysel 
SVETRO, spol. s. r. o., Antolská č. 16, 969 01 Banská 
Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou vrchného ple-
teného a háčkovaného ošatenia detského, dámskeho, 
pánskeho (svetre, vesty, pulóvre).
RANSAN, spol. s. r. o., Antolská č. 16, 969 01 Banská 
Štiavnica. Spoločnosť sa zaoberá: exportom: plete-
ných výrobkov, pleteného tovaru, pleteného vrchné-
ho ošatenia, pletených pánskych aj dámskych svetrov 
na zips, svetrov na gombíky, svetríkov, viest, čiapok, 
šálov, rukavíc, nátelníkov, pulóvrov. Ďalej vykonáva 
služby: vyšívanie aplikácií na výrobky, úprava 100% 
vlny – valchovanie.
WINER, spol. s. r. o., Drevená č. 9, 969 01 Banská 
Štiavnica, výroba, veľkoobchod, predaj dámskych 
ponožiek, detských ponožiek, funkčných podkolie-
nok a ponožiek vyrobených z Coolmaxu, lyžiarskych 
ponožiek a podkolienok, podkolienok, poľovníc-
kych ponožiek a podkolienok, rybárskych ponožiek 
a podkolienok, spoločenské ponožky, športové po-

nožky, thermo ponožky a podkolienky, turistické 
ponožky a podkolienky, zdravotné ponožky.

Drevospracujúci a nábytkársky priemysel 
Slovenské parkety, s. r. o, Kolpašská 1, 969 27 Ban-
ská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou a predajom 
drevených mozaikových parkiet (dubové, bukové, 
jaseňové, javorové, kantové), parketových vlysov s 
perom a drážkou, lamiel. 
Drevopíla, s.r.o., Kolpašská 1, 969 90 Banská Štiav-
nica. Firma sa zaoberá píliarskou výrobou, výrobou 
drevených paliet a obalov. 
FABA, s. r. o., Trate mládeže 11, 969 01 Banská Štiav-
nica. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom 
drevených brikiet.
Dividend Manufacturing, a. s., Tabaková č. 1, 969 01 
Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou a preda-
jom kožených sedacích súprav, výrobou a predajom 
čalúneného nábytku, zariaďovaním interiérov, servi-
som sedacích súprav, výrobou na zákazku a pod.. 

Potravinársky priemysel 
ANTON ANTOL, s. r. o., Ul. Antolská cesta 4, 969 
01 Banská Štiavnica. Činnosť spoločnosti: pekáreň, 
výroba čerstvých pekárenských výrobkov, pečiva, 
chleba, rožkov. 
HONTEX – Pekáreň, Dolná 33, 969 01 Banská Štiav-
nica. Činnosť spoločnosti: pekáreň, výroba čerstvých 
pekárenských výrobkov, pečiva, chleba, rožkov. 

Hutnícky priemysel 
AKUTRADE, s.r. o., Antolská č. 55, 969 00 Banská 
Štiavnica. Predmet činnosti: výrobca všetkých dru-
hov autobatérií do osobných a úžitkových automobi-
lov, stavebnej, poľnohospodárskej, špeciálnej a úžit-
kovej techniky, výkupca olovených odpadov.
FOUR TRADE, s. r. o., Antolská č. 27, 969 01 Banská 
Štiavnica. V súčasnosti spoločnosť vykonáva svoje 
výrobné aktivity v nasledovných oblastiach: nákup a 
triedenie Al odpadov, zhodnotenie Al odpadov tave-
ním, výroba odliatkov z neželezných kovov. 
ROTOBALANCE, s. r.o., Antolská 2, 969 01 Banská 
Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou vyvažovacích 
závaží na vyvažovanie kolies všetkých typov vozi-
diel a spracovaním odpadov z týchto vyvažovacích 
kolies. 

Veľkosklady, skladovacie kapacity 
Tomáš Ciglan, Michalská 8, 969 01 Banská Štiavnica. 
Veľkosklad piva, alkoholických a nealkoholických 
nápojov 
BIG TRADE, s.r.o. , Kysihýbeľská 15, 969 01 Banská 
Štiavnica. 

Energetika, teplárenstvo, voda 
Výroba a rozvod energie, plynu a vody (SPP, a.s. 
Bratislava, odštepný závod Prievidza, prevádzka 
Banská Štiavnica, Stredoslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a. s., Banská Bystrica, odštepný závod Žiar 
nad Hronom, prevádzka Banská Štiavnica, Sloven-
ský vodohospodársky podnik, š.p., Stredoslovenská 
energetika, a.s., Žilina, Okresná kancelária údržby a 
obchodu Žiar nad Hronom.)

Poľnohospodárstvo
Riešené územie pozostáva z katastrálnych území 
Banská Štiavnica a Banky. Súčasnú krajinnú štruk-
túru sme vyhodnotili na základe Úhrnných hodnôt 
druhov pozemkov, ktoré sme získali na katastrálnom 
odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici za ka-
tastrálne 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 pred-
stavuje 39,0% z celkovej výmery. 
Podľa jednotlivých kultúr a účelu využitia rozdeľu-
jeme 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 zaraďuje-

me 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 Štiav-
nica 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 pod-
mienky 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 obil-
niny.
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 tvo-
ria jednokosné lúky a zvyšok pasienky. 
Okrem pestovania krmovín a obilnín ( rastlinná vý-
roba) sa firma AGROCOM, s.r.o., zaoberá aj živo-
číšnou výrobou so zameraním na chov hovädzieho 
dobytka. 
Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj malí a 
strední podnikatelia (farmári) a samostatne hospo-
dáriaci roľníci (SHR), ktorí užívajú celkovo 250 ha 
pôdy. 
V roku 2008 vykonávalo podnikateľskú činnosť 31 
SHR, z ktorých 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 20, rastlinnou výrobou 
10 a lesnou výrobou 1 SHR.

Lesné hospodárstvo
V Banskej Štiavnici a miestnej časti Banky sú vyhlá-
sené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva 2 
lesné užívateľské celky (LUC) :
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Banská Hod-
ruša
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Vyhne
Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mest-
ské 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 stanoviš-
tiach o výmere 784 ha a ostatné lesy s prevažujúcou 
funkciou ochrany pôdy o výmere 173 ha. Ďalšími 
užívateľmi lesov je v záujmovom území Stredisko 
praktického vyučovania Strednej lesníckej školy v 
Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbel a Lesy SR, 
š.p., ktoré spravujú lesy neznámych vlastníkov. 

Obchod, služby, cestovný ruch 
V Banskej Štiavnici pôsobilo v roku 2008 detašova-
né pracovisko odboru živnostenského podnikania 
Obvodného úradu v Žiari nad Hronom, ktoré plnilo 
úlohy na úseku: živnostenskej registrácie, vedenia 
živnostenského registra, kontroly. Počet podnikateľ-
ských subjektov k 31.12. 2008 okrese Banská Štiav-
nica je nasledovný: právnické osoby: 299, fyzické 
osoby: 1 748. 
Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a 
športu vydalo v roku 2008 
36 záväzných stanovísk k žiadostiam na vykonáva-
nie podnikateľskej činnosti, súhlas k umiestneniu 
prevádzky a schválenie predajného a prevádzkové-
ho času v meste Banská Štiavnica. Prevádzkovatelia 
6 obchodných zariadení ohlásili ukončenie činnosti 
prevádzky na území mesta, v 12 prípadoch došlo k 
ohláseniu zmeny prevádzkovej doby. Z hľadiska roz-
voja služieb v oblasti cestovného ruchu, obchodu a 
služieb v roku 2008 môžeme ako významné spome-
núť vznik niektorých nových prevádzok na území 
mesta: 101 Drogerie na Ul. Križovatka, reštaurácia 
a bar Kerling, ktorá bola v priebehu roka zatvorená, 
predajňa hudobnín na Ul. Zvonová a pod. V porov-
naní s rokom 2007 môžeme konštatovať, že v roku 
2008 bolo na území mesta otvorených menej prevá-
dzok. V Banskej Štiavnici sa v spolupráci s oddele-
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ním KCRaŠ organizovalo v priebehu roka 2008 aj 
nakrúcanie niekoľkých reklamných šotov a krátkych 
filmových dokumentov. Počas roku 2008 navštívili 
Banskú Štiavnicu dva cirkusy (mini cirkus Eduardo, 
cirkus Romanza).
Nakoľko oddelenie kultúry cestovného ruchu a 
športu má vo svojej kompetencii aj správu trhoviska 
na Ul. Križovatka, organizovanie predaja na trho-
visku, ako aj príležitostných trhov na území mesta, 
nemožno zabudnúť na to, že v roku 2007 došlo po 
niekoľkoročnej snahe, v spolupráci so súkromným 
investorom k výstavbe novej sociálno – technickej 
budovy potrebnej na prevádzkovanie trhoviska. V 
roku 2008 prebiehal proces stavebného konania a 
následne prebehne proces majetkovoprávneho uspo-
riadania. Oddelenie KCRaŠ zabezpečovalo v roku 
2008 vydávanie povolení na predaj na trhovisku, ako 
aj na príležitostných trhoch (Salamandrové trhy, re-
meselné trhy – Nezabudnuté remeslá 2009 a pod.), 
ako aj povolenia na predaj v prípade ambulantného 
predaja.
V priebehu roku 2008 bola primátorom mesta vyhlá-
sená súťaž o „najkrajšiu prevádzku/inštitúciu“ roka 
2008, ktorá bola vyhodnotená a jednotlivé výsledky 
a ocenenia boli odovzdané na novoročnom stretnutí 
primátora mesta so zástupcami inštitúcií a podnika-
teľmi v meste. 
V roku 2008 sa problematikou týkajúcou sa rozvoja 
cestovného ruchu, obchodu a služieb v meste Ban-
ská Štiavnica zaoberala Komisia obchodu, služieb a 
cestovného ruchu, ktorá v priebehu roka uskutočnila 
aj výjazdové rokovania na Počúvadlianskom jazere, 
kde riešila niekoľko dlhodobých problémov, s ktorý-
mi sa na ňu obrátilo OZ Sitnianski rytieri, pôsobiace 
v tejto miestnej časti. V roku 2008 sa vzdal funkcie 
predsedu komisie RNDr. Pavel Bačík. 
V roku 2008 pôsobilo v Meste Banská Štiavnica na 
Námestí sv. Trojice v priestoroch Berggerichtu In-
formačné centrum Banská Štiavnica. Informačné 
centrum vzniklo na základe spoločnej dohody zá-
stupcov Mesta Banská Štiavnica a Slovenského ban-
ského múzea o zlúčení Mestskej turistickej infor-
mačnej kancelárie a Informačného centra Geoparku 
Slovenského banského múzea. Informačné centrum 
Banská Štiavnica poskytuje informačnú činnosť pre 
návštevníkov a obyvateľov mesta, zabezpečuje pre-
daj propagačných materiálov, fotografií a publikácií 
o meste a geoparku a jeho okolí, predaj minerálov, 
suvenírov, poštových známok, kolkov, parkovacích 
kariet, poskytuje internetové služby, laminovanie, 
služby týkajúce sa pravidelných autobusových a vla-
kových spojení a iné. Novinkou v roku 2008 v Infor-
mačnom centre boli darčekové predmety s novým 
logom určené pre hostí Mesta Banská Štiavnica a na 
priamy predaj návštevníkom. Informačné centrum 
Banská Štiavnica bolo v roku 2008 zaradené do siete 
certifikovaných poskytovateľov služieb pre cyklistov 
pod názvom „Vitajte cyklisti“. Cieľom tejto certi-
fikácie Vitajte, cyklisti! je vytvoriť sieť turistických 
zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potre-
bám cyklistov, a tým podporiť cyklistickú dopravu 
a cykloturizmus na Slovensku. V roku 2008 bola pri 
Informačnom centre zriadená aj cestovná agentúra, 
ktorá ponúka pobytové i poznávacie zájazdy od re-
nomovaných cestovných kancelárií. 
Mesto Banská Štiavnica zaradilo medzi svoje priority 
aj rozvoj cestovného ruchu, preto v roku 2008 vyčle-
nilo zo svojho rozpočtu 300 000,- Sk na budovanie 
a rozvoj turistických (peších, cyklo a bežkárskych) 
trás v okolí mesta. Z tohto rozpočtu išlo 200 000 Sk 
na budovanie cyklotrás, zvyšných 100 000 Sk bolo 
poskytnutých v pomere 1:1 Nadácii F.J. Turčeka (p. 
Múdry) na budovanie bežkárskych trás a Slovenské-
mu klubu turistov (p. Melcer) na zlepšenie značenia 
peších trás.
V roku 2008 bola do prevádzky uvedená nová in-
ternetová stránka mesta, zameraná na komplexné 
turistické informácie o meste a regióne (s dôrazom 
na aktuálnosť a jednoduchosť základných stránok 
a publikovaním podrobných textov vo vnorených 
úrovniach).
V roku 2008 sa Mesto Banská Štiavnica zúčastnilo 
a prezentovalo na týchto veľtrhoch: ITF SLOVA-
KIATOUR, REGIONTOUR Brno, Utazás Budapešť, 
LATO Varšava. Samostatne sa Mesto Banská Štiav-
nica prezentovalo na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR. 
Na ostatným výstavách sa prezentovalo v spoločnom 
stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Od-
delenie KCRaŠ sa v spolupráci s tlačovým tajomní-

kom mesta zúčastnilo v roku 2008 na podujatí, kto-
ré organizoval Banskobystrický samosprávny kraj, 
odbor cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva v 
spolupráci so zahraničným zastúpením Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch vo Viedni. Tu sa konala 
prezentácia atraktivít cestovného ruchu Banskobys-
trického kraja so zameraním na banské mestá. Pre-
zentácia nebola určená pre širokú verejnosť, ale pre 
pozvaných novinárov a touroperatorov z Rakúska. 
Ďalej sa oddelenie KCRaŠ zúčastnilo na odbornej 
študijnej ceste „GEOPARK ČESKÝ RÁJ“ – „Geopark, 
rozvoj územia a samospráva“. Na základe poznatkov 
a skúseností z tejto pracovnej cesty má Región Sitno 
záujem pokračovať na projekte Banskoštiavnického 
geoparku. 
Mestský úrad – OKCRŠ zabezpečil v roku 2008 pre-
zentáciu regiónu na Slovenskom inštitúte v Buda-
pešti a info cestu maďarských novinárov v Banskej 
Štiavnici a okolí. Obidve aktivity boli realizované v 
spolupráci so SACR.
Pri príležitosti výjazdového zasadnutia vlády bola 
riešená aj vlajková výzdoba mesta, ktorá sa využíva 
v meste najmä počas letnej turistickej sezóny a pri 
podujatiach v uliciach (Salamander, trhy a pod.). 

Tretí sektor 
Občianske združenia 
V roku 2008 aktívne pôsobili na území mesta dve 
občianske združenia s cieľom zlepšiť podmienky pre 
rozvoj cestovného ruchu, sú to: 
Združenie turizmu Banská Štiavnica, Kammerhof-
ská 2, 969 01 Banská Štiavnica. Cieľom združenia je 
najmä: podporovať rozvoj regiónu Banskej Štiavnice 
a ďalších obcí v Štiavnických vrchoch; podporovať 
svojich členov, zastupovať ich záujmy a presadzovať 
ich názory na cestovný ruch; viesť svojich členov k 
etickému podnikaniu v cestovnom ruchu. Predseda 
združenia: Filip Ondriš
Sitnianski rytieri, Počúvadlianske jazero 199, 969 
00 Banská Štiavnica. Základným cieľom združenia 
je prispievať k podpore rozvoja rekreačnej oblasti 
Počúvadlianskeho jazera. Združenie bolo založené 
s cieľom: organizovania spoločenských, kultúrnych, 
športových a iných záujmových podujatí, podpora 
rozvoja rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero, 
zlepšovanie materiálno - technických podmienok 
rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho jazera. Predse-
da združenia: Ľudmila Blašková
Okrem uvedených občianskych združení pôsobí na 
území mesta aj veľa ďalších (napr. SALAMANDRA, 
Jantárová cesta, Informačné centrum mladých Ban-
ská Štiavnica a pod.) OZ bližšie informácie o registri 
Občianskych združení. 

Nadácie 
Nadácia Baden Powela, A. Pécha 2, 969 01 Banská 
Štiavnica. Základným cieľom nadácie: podpora 
rozvoja skautingu na Slovensku predovšetkým v 
oblastiach, budovania stáleho skautského tábora v 
Banskej Hodruši a ďalších táborísk na Slovensku, 
zriaďovania, rekonštrukcie a prevádzkovania skaut-
ských domov na Slovensku, organizovania osvetovej, 
informačnej, športovej a kultúrnej činnosti skautin-
gu na Slovensku, s dôrazom na ekologickú výchovu 
a primárnu protidrogovú prevenciu, tlače a vydáva-
nia výchovných materiálov, pobytov jednotlivcov i 
oddielov doma i v zahraničí, organizovania a pre-
vádzky táborov, kurzov a seminárov národnej a me-
dzinárodnej úrovne, organizovaných na Slovensku, 
zabezpečovania skautskej výstroje, tlače a ďalších 
skautských materiálov.
Nadácia Ekológia, Kolpašská 9B, 969 01 Banská 
Štiavnica
Základným cieľom nadácie je podpora ochrany a 
tvorby životného prostredia spočívajúca v nasledu-
júcich aktivitách:
a) podpora rozvoja vedecko-pedagogického procesu 
v oblasti ekológie a environmentalistiky
b) zabezpečenie materiálnych predpokladov rozvoja
c) nákup odbornej literatúry pre vedecko-pedago-
gický proces
d) podpora účasti na vedeckých podujatiach súvi-
siacich s ekológiou a environmentalistikou doma i 
v zahraničí. 

Sieťové odvetvia 
Vodovod
• V investorstve Stredoslovenskej vodárenskej a pre-
vádzkovej spoločnosti, a. s. , Banská Bystrica bola 

ukončená stavba s názvom „Banská Štiavnica – Ul. 
Staromestská - Rekonštrukcia vodovodu“. 
• Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný stavebný 
úrad, vydalo územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby StVS, a.s., Banská Bystrica s názvom „Banská 
Štiavnica – Botanická záhrada – rekonštrukcia vo-
dovodu“. 

Energetika 
• Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný stavebný 
úrad vydalo stavebné povolenie pre SSE – Distribú-
cia, a.s., Žilina na realizáciu stavby s názvom „Obno-
va VNK z TS 407 – 409“ /Ul. Nám. Sv. Trojica, Ul. 
Kutnohorská, Ul. Botanická/.

Tepelná energetika
• Materiál s názvom „Koncepcia rozvoja Mesta Ban-
ská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky“, bol za-
pracovaný do Územného plánu mesta Banská Štiav-
nica – Zmeny a doplnky č. 1.

Stavebníctvo
Územný plán
V roku 2008 pokračovali práce na Územnom pláne 
zóny Počúvadlianske jazero:
- Koncept 12 739, 00 € (383 775, - Sk t.j. 50% z cel-
kovej sumy)
Územný plán spracúva spol. ARCHEKO ateliér ar-
chitektúry urbanizmu a životného prostredia, s.r.o., 
Banská Bystrica.

Cestné stavby
V roku 2008 sa na území mesta zrealizovali na miest-
nych komunikáciách nasledovné investičné práce:
• Prestavba 25 b. j. – Povrazník 
- nová asfaltová komunikácia a spevnené plochy k 
25 b.j.
Akcia začatá 08/2008 a ukončená 09/2008.
finančný náklad : 22.656,28 € ( 682.543,- Sk )
• Dláždenie Ul. Botanická
- vydláždenie časti komunikácie z dlažobnej kocky 
po oprave kanalizácie.
Akcia začatá a ukončená v 07/2008.
finančný náklad : 7.203,64 € ( 217.017,- Sk )
• Asfaltovanie Ul. L. Štúra
- celoplošná oprava časti ulice novým asfaltovým 
kobercom.
Akcia začatá a ukončená 18.11.2008.
finančný náklad : 19.093,24 € ( 575.203,- Sk )

MsÚ Banská Štiavnica, odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP, 
na podklade materiálu s názvom „Návrh doplnenia 
a zlepšenia dopravného značenia a doplnenia parko-
vacích miest v meste Banská Štiavnica“ - I. etapa v 
roku 2008 zabezpečil 
- preznačenie prechodov pre chodcov, 
- preznačenie parkovacích miest na Nám. sv. Trojice, 
Radničnom námestí, Ul. Pécha
- osadenie zvislého dopravného značenia – doplne-
nie na území celého mesta, 
- vyznačenie nových prechodov pre chodcov Mie-
rová, Dolná, L. Svobodu, Bratská. /na niektorých 
miestach aj s farebnou úpravou povrchu/

Stavebníctvo:
V investorstve mesta Banská Štiavnica boli v roku 
2008 zrealizovalo: 
• Oprava Radnice – pozostávala z pokračovania 
prác z roku 2007 a ukončenie I. etapy prác vrátane 
silovej elektroinštalácie, reštaurátorských prác, re-
novácie podláh a pod. Prevažná väčšina finančných 
prostriedkov pochádzala z daru Nadácie SPP. Akcia 
bola k termínu 30.11.2008 ukončená. Finančný ná-
klad : 47.101,52 € (1.418.980,-Sk)
• Prestavba 25 b.j. – Povrazník - dodatočne schvále-
né zateplenie fasády objektu. Akcia bola ukončená 
04/2008. Finančný náklad: 21.402,14 € (644.761,- 
Sk)
• Oprava šindľovej strechy na ZUŠ - Pokračovanie 
prác z roku 2007 – výmena krytiny – poškodený dre-
vený šindeľ za nový šindeľ + izolačné nátery. Finanč-
né prostriedky - MK SR – grant + spolufinancovanie 
obec.  Akcia ukončená v 08/2008. Finančný náklad: 
6.389,83€ (192.500,-Sk)
• Oprava strechy na MŠ Mierová - Oprava komínov, 
klampiarskych prvkov a nátery strechy. Akcia začatá 
a ukončená v 06/2008. Finančný náklad : 5.109,21€ 
(153.920,- Sk)
• Oprava hasičskej zbrojnice na Ul. A. Sládkovi-
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ča - Oprava a náter strechy, oprava a náter fasády, 
maľby vnútorných priestorov. Akcia začatá 06/2008 
a ukončená 08/2008. Finančný náklad: 10.630,82€ 
(320.264,-Sk)
• Výmena klampiarskych konštrukcií Frauenberg - 
komplexná výmena klampiarskych prvkov objektu. 
Akcia začatá a ukončená 10/2008. Finančný náklad : 
5.535,05€ (166.749,- Sk)
• Tribúna futbal. štadión – oprava - oprava streš-
nej konštrukcie a nátery oceľových prvkov tri-
búny. Dotácia 8 298,48 € (250 000, - Sk) a vlastné 
fin. prostriedky. Akcia začatá 11/2008 a ukončená 
12/2008. Finančný náklad : 14.526,32€ (437.620,- 
Sk)
• Rekonštrukcia budovy na futbal. štadióne - re-
konštrukcia vnútorných priestorov, šatní , hygieny, 
podláh a zateplenie budovy vrátane fasády. Dotácia 
33.193,91€ (1.000.000,-Sk) a vlastné fin.prostriedky. 
Akcia začatá 11/2008 a ukončená 12/2008. Finančný 
náklad: 43.176,06€ (1.300.722,-Sk)
• Rekonštrukcia ZŠ Horáka - oprava strechy šatne 
pri telocvični – výmena strešnej krytiny, klampiarske 
práce. Finančný náklad : 11.060,21 € (333.200,- Sk)

Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad na 
území mesta v roku 2008 vydal:
- 76 stavebných povolení
- 18 povolení na zmenu v užívaní stavieb
- 45 kolaudačných rozhodnutí
- 15 nariadení na vykonanie zabezpečovacích prác
- 6 povolení na odstránenie stavby
- 6 dodatočných povolení stavieb
- 13 územných rozhodnutí
- 144 ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav
- 6 priestupkov a deliktov /uložené pokuty vo výške 
5 311, 03€ (155 000,-Sk)
Stavebný úrad evidoval v roku 2008 spolu 486 
podaní.

Technická infraštruktúra 
Zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s 
odpadovými vodami
• Kanalizácia Ul. Šmidkeho – vybudovanie novej 
kanalizácie DN 300 v dĺžke .........so zaústením do 
jestvujúcej kanalizácie Ul. Clementisa. 
Dažďové kanalizácie
• Zhotovenie odvodňovacej mreže Ul. Škultétyho - 
Odvodňovacia mreža na zachytenie dažďových vôd 
a napojenie na kanalizáciu. Akcia začatá a ukončená 
05/2008. Finančný náklad : 3.717,72 € (112.000,- 
Sk)
Úpravy verejných priestranstiev
• Oporný múr na Ul. D. Licharda - realizácia spevňo-
vacieho oporného múru podľa statického posudku – 
odstránenie havarijného stavu. Akcia začatá 09/2008 
a ukončená 11/2008. Finančný náklad : 32.444,33€ 
(977.418,-Sk)
• Zábradlie Ul. Starozámocká - oporný múr so šin-
dľovou strieškou slúžiaci ako zábradlie. Akcia zača-
tá a ukončená v 11/2008, finančný náklad : 7.382€ 
(222.390,-Sk)
• Zábradlie pri Art-café - doplnenie oceľového zá-
bradlia na oporný múr a zabezpečenie ochrany 
chodcov. Akcia začatá a ukončená v 12/2008. Fi-
nančný náklad: 3.219,31€ (96.985,- Sk)

Ochrana pamiatok
Mesto Banská Štiavnica spolu s Nadáciou SPP a spol. 
SPP, a.s., Bratislava sa podieľalo na príprave podkla-
dov ako aj na samotnej obnove NKP v nasledovnom 
rozsahu: 
• Rekonštrukcie radnice - miestnosť č. 103 „Kaplnka 
sv. Anny“ – reštaurátorské výskumy a pamiatkový 
výskum s návrhom na obnovu miestnosti. Finančný 
náklad 15.335,59 € / 462.000, -Sk 
• Objekt A. Kmeťa č. 5 - zabezpečenie pamiatkového 
a reštaurátorského výskumu objektu ako podkladu 
na vypracovanie projektovej dokumentácie na obno-
vu objektu – interiér a exteriér, práce na obnove fa-
sády budú realizovaná v r. 2009. Finančné prostried-
ky dar Nadácia SPP + spolufinancovanie – spolu za 
výskumy a PD 33.525,86 € /1.010.000,-Sk.
• Radnica – obnova - zabezpečenie pamiatkového 
a reštaurátorského výskumu fasády Radnice ako 
podkladu na vypracovanie návrhu obnovy fasády 
objektu ktorá bude realizovaná v r. 2009, finančné 
prostriedky – dar SPP, a.s., Bratislava + spolufinan-
covanie – spolu 114.307,24 € / 3.443.619,80 Sk /vý-
skumy vrátane obnovy fasády. 

• PD Akademická – obnova objektu – zabezpečenie 
prípravy PD ako podkladu k realizácii obnovy ob-
jektu – interiér a exteriér. Obnova fasády objektu a 
výmena strešnej krytiny v časti objektu bude reali-
zovaná v roku 2009 na podklade projektu. Finančné 
prostriedky – dar SPP a.s., Bratislava + spolufinan-
covanie – spolu 33.875,56 € / 1.020.535,00 Sk.
• Obnova objektu Rubigall s prebudovaním pod-
krovia – zabezpečenie prípravy PD ako podkladu k 
obnove objektu. Finančné prostriedky na spracova-
nie PD a samotnú obnovu objektu - 298.745,26 € / 
9.000.000,- Sk Štátny rozpočet SR + spolufinanco-
vanie.

Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica za účelom za-
bezpečenia ochrany pamiatok a stavieb na území PR 
alebo v jej ochrannom pásme v roku 2008 vydal na 
základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu 
12 nariadení na vykonanie nevyhnutných stavebných 
úprav alebo nevyhnutných zabezpečovacích prác na 
objektoch vlastníkom NKP alebo stavieb v PR. 

Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je 
zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi o so-
ciálnej pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2008 
realizovali:
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici
- Mestský úrad v Banskej Štiavnici
- Zariadenie sociálnych služieb - Domov Márie Ban-
ská Štiavnica
- Sociálne stredisko SČK

Mestský úrad v Banskej Štiavnici
Mestský úrad v Banskej Štiavnici v rámci sociálnej 
starostlivosti v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje 
vecnú a finančnú pomoc:
- Klubom dôchodcov v Meste Banská Štiavnica
- Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimo-
riadnych životných situácií do hmotnej núdze, a to 
formou jednorazovej dávky sociálnej pomoci, jed-
norazových dávok pre deti a sociálnych pôžičiek
- Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, posky-
tovaná prostredníctvom dotácií z Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (štipendiá, stravné a školské 
potreby)
- Opatrovateľskú službu 
- Dávky v hmotnej núdzi vyplácané prostredníctvom 
osobitného príjemcu dávok a prídavkov na deti, za-
nedbávajúcich povinnú školskú dochádzku, ktoré v 
r. 2008 činili 2.261 tis. Sk.
Pre Kluby dôchodcov bol v r. 2008 poskytnutý fi-
nančný príspevok pre:
Klub dôchodcov Štefultov 245 tis. Sk
Klub dôchodcov Banská Štiavnica  96 tis. Sk
Spolu: 341 tis. Sk
Transfer pre Kluby dôchodcov je používaný na pre-
vádzku Klubu dôchodcov (el. energia, voda, telefón, 
poštovné, odvoz PDO), organizovanie a vedenie 
spoločenského života členov klubu dôchodcov (po-
sedenia) a poznávacie zájazdy. V Klube dôchodcov 
Štefultov boli v roku 2008 realizované aj menšie sta-
vebné úpravy.
Mesiac úcty k starším   21 tis. Sk 
Dňa 27.02.2007 boli prijaté pravidlá pri poskytovaní 
jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych 
pôžičiek. Občanom mesta, ktorí sa ocitli v mimo-
riadnych životných situáciách, boli poskytnuté jed-
norazové návratné i nenávratné finančné sociálne 
dávky hlavne na zabezpečenie základných životných 
potrieb, zakúpenie paliva na zimné vykurovacie ob-
dobie, vyplatenie nedoplatku na el. energiu, náklady 
spojené s lekárskou starostlivosťou detí, dochádza-
ním do školy a ošatenia detí, poskytovanie sociálnej 
pôžičky na zabezpečenie pohrebného. Celkovo bolo 
občanom mesta v r. 2008 poskytnutých 63 výpomocí 
a 4 sociálne pôžičky. 
Čerpanie finančných prostriedkov na uvedené účely 
v r. 2008 bolo v celkovej výške 2 666 tis. Sk.
Členenie čerpania bolo nasledovné:
Dávky v hmotnej núdzi 2 180 tis. Sk
Príspevky nešt. subjektom - rodina a deti   50 tis. Sk
- jednorazové dávky pre dieťa (školské potreby, ces-
tovné, zabezpečenie základných životných potrieb 
dieťaťa ošatenie, zabezpečenie výživy)  8 tis. Sk
- jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých 
(zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie, 
zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky, zabez-

pečenie základných životných potrieb) 30 tis. Sk
- pochovávanie na trovy obce   40 tis. Sk
Zar. soc. služieb  348 tis. Sk
(príspevky pre občianske združenia: Únia nevidia-
cich a Materské centrum Čistinka, Margarétka a 
Červený kríž, Rómsky klub)

Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc obča-
nom v hmotnej núdzi vo výške:  746 tis. Sk
Z toho:
- štipendiá 226 tis. Sk
- stravné 440 tis. Sk
- školské potreby  80 tis. Sk

V r. 2008 bola poskytovaná opatrovateľská služba 
celkom 41opatrovaným občanom s celkovými vý-
davkami na opatrovateľskú službu vo výške 2.472 
tis. Sk.

Činnosť Zariadenia sociálnych služieb - Do-
mova Márie
Súčasná kapacita zariadenia Domova MÁRIE v B. 
Štiavnici je 146 miest. Tvoria ju tri zariadenia:
Domov MÁRIE - Strieborná 15, umiestnený v histo-
rickom centre mesta s kapacitou 28 lôžok, tzv. odde-
lenie pre imobilných občanov.
Domov MÁRIE – Špitálska 3 – Povrazník – umiest-
nený v dolnej časti mesta neďaleko obce Sv. Anton s 
lôžkovou kapacitou 54 lôžok.
Domov MÁRIE – Svobodu 38 – na sídlisku Drieňo-
vá 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 zariade-
nia. Klienti Domova MÁRIE sú v prevažnej miere 
spokojní s komplexnou starostlivosťou v zariadení. 
Prispôsobenie sa komunite a kolektívu je problema-
tické 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 zdravotné-
mu personálu a svojou neprispôsobivosťou následne 
i spolužitie s ostatnými klientmi. Hlavne na oddelení 
so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, kde je dob-
rá spolupráca s lekárom psychiatrom 
Záujmové aktivity organizované pre klientov zaria-
denia, sú to:
a/ kultúrne programy, s ktorými pri príležitosti 
sviatkov prichádzajú žiaci materských, základných a 
stredných škôl, vystúpenia jednotlivcov, umeleckých 
zoskupení, fašiangové veselice, 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, vitrážová technika – maľ-
ba na sklo, pletenie košíkov z pedigu, výroba bábik 
zo šúpolia. 
Športové aktivity sú zahrnuté v rehabilitačných cvi-
čeniach (raňajšie desaťminútovky, dychové cvičenia, 
masáže, chodenie na chodítkach).
c/ individuálne aktivity podľa individuálneho záuj-
mu klienta – ručné práce, čítanie, muzikoterapia, 
tréningy pamäte, rozprávanie sa individuálne alebo 
v skupinách.
d/ účasť na spoločenskom živote a iné aktivity, ako 
sú občasné výlety do blízkeho okolia, návštevy mú-
zeí, výstav, kultúrnych podujatí, sledovanie televíz-
nych programov, katolícke a evanjelické pobožnosti.
Ďalšou sociálnou prácou v ZSS je spolupráca s 
klientmi a ich rodinnými príslušníkmi v predadap-
tačnej fáze – rozprávanie sa o zariadení, jeho reži-
me, 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 individuál-
nym potrebám. Sociálny pracovník sprostredkováva 
kontakt klienta nielen s jeho rodinou, ale i vonkaj-
ším prostredím (napr. čítanie z regionálnej tlače, 
diskusie na aktuálnu tému). 
Dôležitá je i aktivácia obyvateľov mimo zariade-
nia. Tieto formy aktivácie obyvateľov nie sú zatiaľ 
dostatočne rozvinuté, hlavne z dôvodov imobility 
a zdravotného stavu obyvateľov. Cieľom všetkých 
zamestnancov, sociálnych pracovníkov i zdravotné-
ho personálu je motivovať a stimulovať obyvateľov 
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s prihliadnutím na ich možnosti a schopnosti tak, 
aby oni sami vyvíjali aktivitu, ktorá by ich uspoko-
jovala. 

Štatistické údaje za rok 2008 Domov MÁRIE Banská 
Štiavnica 

Zariadenie Povrazník Strieborná Drieňová Spolu
Kapacita 54 28 64 146

Stav obyvateľov 
k 1.1.2008

50 25 62 137

Prijatí obyvatelia 
v r. 2008

33 18 10 61

Odišli
- 4

preradení
2+2

preradení
+ 4 10

Zomreli 31 15 3 49
Stav obyvateľov 

k 31.12.2008
50 28 62 140

z toho muži 23  9 19 51
ženy 27 19 64 89

Rozdiel oproti 
kapacite

-4 -0 - 2 -6 

Činnosť Slovenského Červeného kríža, Územ-
ný spolok v Banskej Štiavnici
Opatrovateľská služba
V priebehu roka 2008 SČK opatroval v domácnosti 6 
klientov, o ktorých sa starali opatrovateľky, zabezpe-
čené cez ÚPSVaR formou aktivačnej činnosti/dob-
rovoľnícke činnosti/. Starali sa o starých a chorých 
klientov, ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc. Praco-
vali u klientov na 4 hodiny denne, ale len do konca 
októbra, nakoľko už od ÚPSVaR nebol poskytnutý 
požadovaný počet uchádzačov o zamestnanie /UoZ/ 
na aktivačnú činnosť a z tohto dôvodu sa táto čin-
nosť ukončila. 
Ďalšou časťou opatrovateľskej služby je rozvoz stra-
vy pre starých a imobilných občanov nášho mesta a 
okolia. V roku 2008 bolo rozvezených 7 048 obedov 
klientom, čo v priemere činilo denne rozvoz 28 obe-
dov v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. Obedy 
varí kuchyňa pri súkromnej hotelovej škole. Kvalita 
obedov je dobrá, o čom svedčí nárast klientov. Z dô-
vodu neposkytnutia finančného príspevku od VÚC 
Banská Bystrica musel byť prepustený zamestna-
nec, ktorý zabezpečoval denný rozvoz obedov. Do 
24.11.2008 túto službu vykonávali pracovníci SČK. 
Od tohto dátumu je zabezpečená cez ÚPSVaR uchá-
dzačom o zamestnanie/ UoZ/ na aktivačnú činnosť, 
čo je len dočasným riešením.
Finančné zdroje na túto činnosť boli len z poplatkov 
od klientov, sponzorských príspevkov a od ÚPSVAR, 
kde sa Červený kríž zapojil do Národného projektu 
č. V. Aktivačná činnosť podľa § 52 v zmysle zákona 
NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti aj 
to len do konca októbra, nakoľko zo strany ÚPSVaR 
nie je nárok na finančný príspevok na aktivačnú čin-
nosť. 

Domov sociálnych služieb pre mentálne postih-
nuté deti, mládež a dospelých
Toto zariadenie s denným pobytom navštevovalo v 
sledovanom roku v priemere 11 klientov s mentál-
nym a čiastočným telesným postihom vo veku od 3 
rokov do 34 rokov. 
Klienti, ktorí sú školopovinní, navštevujú pomocnú 
triedu, v ktorej vyučuje špeciálny pedagóg. Školo-
povinní klienti sú vzdelávaní podľa individuálnych 
plánov, vypracovaných Špeciálnou školou v Banskej 
Štiavnici. Ostatní klienti pracujú podľa denných plá-
nov, či už vo vzdelávacej činnosti (matematika, slo-
venský jazyk, čítanie, práca s počítačom, hudobná 
a telesná výchova), pracovnej (modelovanie, maľo-
vanie, strihanie, trhanie, lepenie, varenie a príprava 
jednoduchých jedál, základné hygienické návyky) 
alebo záujmovej či rehabilitačnej činnosti (sklada-
nie stavebníc, vyšívanie, čítanie, spoločenské hry, 
počúvanie hudby, tanec, pobyt v guľôčkovom bazé-
ne a nácvik kultúrnych programov pre príležitostné 
podujatia). O klientov sa staral špeciálny pedagóg a 
tri opatrovateľky, z ktorých jedna mala na starosti 
upratovanie zariadenia a podávanie stravy. 
Financovanie tejto sociálnej služby bolo z príspevku 
VÚC v Banskej Bystrici, z príspevkov klientov, prí-
spevku mesta a sponzorských príspevkov. 
V r. 2008 boli pre klientov DSS zakúpené do pra-
covných dielní rehabilitačné krosná, ktoré slúžia na 
pracovnú terapiu. Priľahlá záhrada slúži pre klientov 
na športovú a oddychovú činnosť. 
Rok 2008 bol pre poskytovanie sociálnych služieb 
náročný, nakoľko sa prejavil nedostatok finančných 
prostriedkov, čo bolo v porovnaní s rokom 2007 o 

275 tis. Sk menej, a preto muselo dôjsť k prepúšťaniu 
zamestnancov, čo sa okamžite prejavilo v možnos-
ti poskytovania požadovaného množstva sociálnej 
služby občanom.

Odbor sociálnych vecí ÚPSVAR v Banskej 
Štiavnici 
Výkon činností Odboru sociálnych vecí a rodiny v 
rámci organizačnej štruktúry ÚPSVA R zabezpečujú 
organizačné podútvary, a to oddelenie štátnych dá-
vok, oddelenie hmotnej núdze, oddelenie peňažných 
príspevkov na kompenzáciu ŤZP a oddelenie sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
Prehľad poberateľov a príspevkov v rámci mesta 
Banská Štiavnica .
Štátne sociálne dávky
Prídavok na dieťa:  2274 poberateľov
Príspevok na pohreb:  220 príspevkov
Príspevok pri narodení dieťaťa: 150 príspevkov 
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa:  80 
príspevkov
Náhradná rodinná starostlivosť
Ide o výchovu dieťaťa, ktorá nahrádza výchovu ro-
dičov/pestúnska starostlivosť a náhradná osobná 
starostlivosť
Jednorazový príspevok na podporu náhradnej sta-
rostlivosti o dieťa: 4 príspevky
Opakovaný príspevok dieťaťu v náhradnej starostli-
vosti (počet detí) 24 detí
Opakovaný príspevok náhr. rodičovi: 6 príspevkov
Odmena pestúna: 6 detí 
Rodičovský príspevok: 421 príspevkov

Pomoc v hmotnej núdzi
Dávka v hmotnej núdzi a príspevky: 729 poberateľov
Náhradné výživné:  21 poberateľov

Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ŤZP
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov: 337 pobe-
rateľov
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov (hygiena): 
136 poberateľov
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne 
stravovanie): 149 poberateľov
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov (prevádzka 
osob. motor. vozidla):  51 poberateľov
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov (starostli-
vosť o psa): 1 poberateľ 
PP na osobnú asistenciu: 4 poberatelia 
PP jednorazového peňažného príspevku: 3 pobera-
telia
PP za opatrovanie: 95 poberateľov

Školstvo
Stav školstva v školskom roku 2007/2008
Mesto Banská Štiavnica bolo v školskom roku 
2007/08 zriaďovateľom troch základných škôl a ich 
súčastí - školských klubov detí a zariadení školského 
stravovania, štyroch materských škôl / so školskými 
jedálňami/, Základnej umeleckej školy a Centra voľ-
ného času. Uvedené počty žiakov sú k dátumu 15. 
9. 2007.
Všetky uvedené zariadenia okrem dvoch materských 
škôl mali právnu subjektivitu. 

Základné školy
Výchova a vzdelávanie v základných školách bola 
financovaná prostredníctvom prenesených kompe-
tencií zo štátu, v podobe normatívnych príspevkov 
na každého žiaka. Činnosť súčastí škôl - školských 
klubov detí a školských jedální bola financovaná 
prostredníctvom originálnych kompetencií z podie-
lových daní mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici na svo-
jom riadnom zasadnutí dňa 6.júna 2008 Uznesením 
č.126/2008 zrušilo k 30.júnu 2008, v súlade s roz-
hodnutím Ministerstva školstva SR , Základnú školu 
Andreja Sládkoviča v Banskej Štiavnici. Za zrušenie 
hlasovalo 16 , z celkového počtu 17 poslancov MsZ. 
Úlohy súvisiace so zabezpečením výchovy a vzde-
lávania žiakov zrušenej školy a jej súčastí, ako aj 
riešenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
zrušenej školy uložilo MsZ prednostke MsÚ.
K 1. septembru 2008 boli všetky úlohy splnené , 
výchova a vzdelávanie , ako aj stravovanie žiakov 
boli zabezpečené v základných školách na území 
mesta podľa novovytvorených školských obvodov, s 
prihliadnutím na požiadavky rodičov a zákonných 

zástupcov žiakov, uplatnených v zmysle zákona a 
kapacitných možností jednotlivých škôl. Najviac, 
70 žiakov zrušenej školy sa stalo žiakmi ZŠ Jozefa 
Kollára, ostatní prešli do ZŠ Jozefa Horáka a CZŠ sv. 
Františka Assiského. 
Väčšina zamestnancov školy prijala ponúknuté pra-
covné pozície, na ktoré spĺňali kvalifikačné predpo-
klady a pokračujú v pedagogickej činnosti v rámci 
mesta a okresu. Z celkového počtu 24 zamestnan-
cov zrušenej školy bolo 88% zaradených do nového 
pracovného pomeru. Všetky záväzky vyplývajúce zo 
Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy ZŠ A.Sládko-
viča , vrátane vyplatenia odstupného, prebral a splnil 
zriaďovateľ školy – mesto Banská Štiavnica.
Zabezpečením budovy bývalej školy, jej ochranou a 
temperovaním bola poverená Bytová správa, s.r.o., 
Banská Štiavnica . Zariadenie školského stravovania 
naďalej využíva GMN Andreja Kmeťa formou pre-
nájmu. Ďalšie využitie budovy školy je predmetom 
rokovania mesta s možnými novými majiteľmi, resp. 
nájomcami.

ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského č.17
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Maruniak
Počet žiakov: 498
Počet tried: 20
Počet zamestnancov : 45, z toho 30 pedagogických / 
3 vychovávateľky ŠKD/
Škola sa zameriavala na poskytnutie vzdelávania 
prostredníctvom tvorivo-humanistickej koncepcie. 
Snažením školy bolo vychovať osobnosti schopné 
produkovať dobro, krásu, múdrosť, schopné preko-
návať stresy, záťaže a konflikty súčasného sveta.
Medzi dlhodobé ciele školy o. i. patrilo dosiahnu-
tie čo najvyššej gramotnosti v oblasti IKT, napr. cez 
projekt Infovek, Digitálni štúrovci, Otvorená škola.
Dobre zavedená a obľúbená Internetová čajovňa na-
ďalej poskytovala svoje služby aj širokej banskoštiav-
nickej verejnosti – rodinným príslušníkom žiakov 
školy bez vekového obmedzenia.
Kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch, so za-
meraním na komunikatívnosť, mala podporu jednak 
v učebných plánoch , záujmovej činnosti v jazykovej 
oblasti a využívaní mobilného jazykového laborató-
ria.
Škola pokračovala v premieňaní tradičných encyk-
lopedicko-memorovacích a direktívno-neživotných 
foriem na tvorivo humánnu výchovu a vzdelávanie 
s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti. Pokračo-
vala v aktívnom zavádzaní informačných technoló-
gií do edukačného procesu.
Realizovanie programu výchovy a vzdelávania 
prostredníctvom NK Socrates v programe Comme-
nius umožnilo žiakom a učiteľom sebarealizáciu v 
európskej dimenzii.
Škola rozvíjala kontakty s partnerskými mestami 
Hünenberg a Moravská Třebová, ale aj so Slovákmi 
žijúcimi v Srbsku.
Škola splnila kritériá na podanie žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok / ROP, Regionálny rozvoj/ 
a v máji 2008 MVRR SR príspevok na rekonštrukciu 
školy, s plánovaným termínom realizácie v r.2009, 
schválilo. 

ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu č.40
Riaditeľka školy: PaedDr. Nadežda Dobrovičová
Počet žiakov: 228
Počet tried: 11
Počet zamestnancov: 32, z toho 17 pedagogických /3 
vychovávateľky ŠKD/
Škola s dôrazom na rozvoj sociálneho a etického cí-
tenia, pokračovala v úsilí viesť deti k ohľaduplnosti 
k živým bytostiam a prírode, čo dávalo vyučovacie-
mu procesu viacrozmernosť a smerovalo k lepšiemu 
chápaniu sveta a seba samého.
V rámci profilácie školy v oblasti výučby škola 
pokračovala v programe zameranom na zvýšenie 
starostlivosti v oblasti informatiky a výpočtovej 
techniky, ako aj zabezpečení bazálnej jazykovej spô-
sobilosti vo vybraných cudzích jazykoch v rovine 
bežnej komunikácie, ale aj príprave pre vyššie stup-
ne vzdelávania v triedach s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov.
Naďalej sa pokračovalo v realizovaní overeného al-
ternatívneho modelu REGIO so zameraním na re-
gionálnu výchovu, modernizovanou integrovanou 
výučbou environmentálnej výchovy a výtvarnej vý-
chovy.
Talentovaným deťom boli vytvorené dobré podmien-
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ky na zapájanie sa do predmetových olympiád a súťaží. Veľa priestoru posky-
tovala krúžkovým a voľnočasovým aktivitám svojich žiakov, ale aj obyvateľom 
mesta. Škola pokračovala v organizovaní výtvarnej súťaže Kollárova Štiavnica, 
hokejovom a šachovom turnaji.
V školskom roku 2007/08 škola vytvorila v spolupráci s ÚPSVaR chránenú diel-
ňu , ktorej zamestnanci pomocou monitorovacieho systému zabezpečujú ochra-
nu vonkajšieho areálu školy, ako aj celého športového areálu / 2 minifutbalové 
ihriská, volejbalové a basketbalové ihriská, tenisové kurty/, ktorý škola poskyto-
vala a poskytuje širokej verejnosti.

ZŠ Andreja Sládkoviča, Gwerkovej.-Göllnerovej č.9
Riaditeľ školy: Mgr. Peter Koštial
Počet žiakov: 162 
Počet tried: 9
Počet zamestnancov: 22, z toho 13 pedagogických, 2 vychovávateľky ŠKD
Vzhľadom na neustále znižovanie počtu žiakov bola celková kapacita školy v 
školskom roku 2007/08 využitá len na cca 30%, pričom prevádzkové náklady sa 
neustále zvyšovali. V snahe neohroziť výchovu a vzdelávanie v škole a zabezpečiť 
jej riadny chod, MsZ odsúhlasilo dotáciu z rozpočtu mesta v sume 
1 200 000., Sk do konca kalendárneho roka 2007.
Od januára 2008 bola potrebná ďalšia finančná podpora školy z rozpočtu mesta/ 
I.polrok 2008: 564 289.,Sk/ Ekonomicko-prevádzkové, investičné dôvody, ako aj 
neustály pokles žiakov školy presvedčil zriaďovateľa o opodstatnenosti už zača-
tého racionalizačného procesu, ktorý vyústil do vyradenia školy zo siete škôl a 
školských zariadení SR a následného zrušenia ZŠ Andreja Sládkoviča k 30. júnu 
2008.
Škola sa v posledných rokoch výrazne angažovala v oblasti environmentálnej vý-
chovy . Žiaci a učitelia školy monitorovali čierne skládky v okolí banskoštiavnic-
kých tajchov, spolupracovali s TS pri separovanom zbere. Škola vydávala vlastný 
časopis Zelenáčik. 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4
Riaditeľ školy: Pavol Macák
Počet žiakov: 363, z toho 199 v individuálnej a 164 v skupinovej forme vyučo-
vania.
Štúdium pre dospelých: 13 študujúcich
Študujúci sa vzdelávali v nasledovných odboroch : hudobnom , výtvarnom , li-
terárno-dramatickom , 
Počet tried :17
Vzdelanie poskytovalo študujúcim 17 pedagogických zamestnancov.
Je už tradíciou, že žiaci školy sa umiestňovali na popredných miestach celo-
slovenských súťaží . Pedagógovia školy zabezpečovali výučbu aj v ZŠ Banská 
Belá, kde má ZUŠ alokované pracovisko. Naďalej pokračovala spolupráca školy 
s mestskými, miestnymi, okresnými organizáciami, ale aj spolupráca na úrovni 
celoslovenskej a zahraničnej.
Škola počas celého roka organizovala mnoho kultúrnych akcií, ako verejné kon-
certy, príležitostné vystúpenia, výchovné koncerty, súťaže, prehliadky a iné.
ZUŠ má nezastupiteľné miesto v poskytovaní základného umeleckého vzdeláva-
nia, príprave na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stred-
ných školách a konzervatóriách, ale aj v príprave štúdia na vysokých školách s 
umeleckým zameraním.

Centrum voľného času, L.Svobodu č.40
Riaditeľ CVČ: Mgr.Marián Berešík
Počet žiakov. 288 , z toho 30 nad 15rokov
Počet záujmových útvarov : 22
Prácu v CVČ vykonávali traja interní a trinásti externí zamestnanci. Vedúci zá-
ujmových útvarov spĺňali kvalifikačné predpoklady.
Pravidelná záujmová činnosť prebiehala v nasledovných oblastiach: prírodné 
vedy, veda a technika, kultúra a umenie, telovýchova a šport, turistika a branné 
športy, ekologická výchova, informatika.
Príležitostná záujmová činnosť prebiehala v oblasti: jazyky, spoločenské vedy, 
prírodné vedy, rodičia a deti.

CVČ sídli v priestoroch ZŠ J. Kollára , pričom záujmové útvary sa vyučovali 
okrem tohto priestoru aj v základných školách, kde pôsobia vedúci ZÚ.
CVČ organizovalo a absolvovalo množstvo príležitostných akcií / vrátane víken-
dových/ okresných, regionálnych a krajských kôl súťaží pre ZŠ a SŠ.
Už tradične najviac vystúpení pre verejnosť absolvoval tanečný súbor TE-
XASKY. 
Centrum voľného času vytváralo zameraním svojej činnosti výrazný priestor pre 
obohatenie stratégie prevencie kriminality detí a mládeže v regióne.

Materské školy 
Mesto je zriaďovateľom štyroch materských škôl, z ktorých 2 sú rozpočtové or-
ganizácie so samostatnou právnou subjektivitou. Všetky materské školy v meste 
poskytovali celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odlože-
nou povinnou školskou dochádzkou od 6 do 7 rokov, s možnosťou poldenného 
pobytu. Prevádzková doba MŠ bola od 6.hodiny ráno do 16.hod.popoludní, v 
prípade potreby až do 17.hodiny. 
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú financované z výnosu po-
dielových daní . Rodičia prispievali na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
prevádzkou školy sumou 200,- Sk pre deti do 5 rokov, 100., Sk pre deti nad 5 
rokov. Deti z rodín v hmotnej núdzi na čiastočnú úhradu neprispievali. Stravu 
takéto deti dostávali za symbolickú cenu. 
MŠ v meste vytvárali dobrú socioemocionálnu klímu pre plynulú a nenásilnú 
adaptáciu dieťaťa v období odpútavania sa od matky a rodiny. Rodičia mali mož-
nosť skráteného pobytu dieťaťa, alebo spoločného pobytu dieťaťa s matkou v 
MŠ.

Cieľom pedagogických pracovníkov materských škôl bola predškolská edukácia 
– proces výchovy a vzdelávania zacielený na kultiváciu /rozvíjanie a formova-
nie/ dieťaťa . Materské školy plnením svojich cieľov postupne deti uvádzali do 
reality sveta , sledujúc harmóniu rozvoja všetkých stánok ich osobnosti . Tieto 
spoločné ciele každá z materských škôl plnila sebe vlastnými zaužívanými, pra-
xou overenými, ale aj inovačnými metódami a formami. MŠ využívali aj služby 
logopedickej poradne.
Sponzorské dary pre materské školy vo výške 30 000., Sk venoval pán Miroslav 
Kallo / MŠ Križovatka -10 000.,Sk, MŠ Drieňová - 20 000., Sk/ Tieto finančné 
prostriedky školy využili na zatraktívnenie exteriéru škôl – vybudovanie javiska 
a zariadenie športovísk.

Materská škola, Ul.1.mája č.4 /Križovatka/
MŠ s právnou subjektivitou
Riaditeľka školy: Marta Gašparová
Počet detí: 121
Počet tried: 6
Počet zamestnancov: 24, z toho 13 pedagogických
MŠ je zapojená v sieti škôl podporujúcich zdravie. V prepojení na environmen-
tálnu a ekologickú výchovu škola pracovala na projekte „Výchova pre budúcnosť 
“.
V oblasti cudzích jazykov MŠ pokračovala v anglickom jazyku, snaha učiť deti 
základom nemeckého jazyka zatiaľ nenašla u rodičov odozvu. V školskom roku 
2007/08 sa MŠ podarilo rozpracovať spoluprácu s II.ZŠ na získavanie základov 
počítačovej gramotnosti u detí.
Pri výchove emocionálnej gramotnosti MŠ využívala program LEGO-DACTY 
.Zvýšenú pozornosť bola venovaná zaškoleniu čo najväčšieho počtu detí v prí-
pravnom oddelení pred vstupom do ZŠ. 
Materská škola čerpala finančné prostriedky z rezervy na originálne kompeten-
cie vo výške 182 000.,Sk na výmenu okien za plastové a 50 000., Sk na prekládku 
elektromera.

Materská škola, Bratská č.9/ Drieňová/
MŠ s právnou subjektivitou
Riaditeľka školy: Jana Kruteková
Počet detí: 102 , z toho 7 detí do troch rokov
Počet tried: 5
Počet zamestnancov: 22, z toho 11 pedagogických
MŠ umiestnená v dvoch účelových budovách, tretia budova -hospodárska časť 
bola využívaná ako kuchyňa s príslušenstvom a kancelárie vedenia.
Voľné priestory škola využívala na prenájom, čím si vylepšila finančnú situáciu 
a peniaze takto získané použila na nákup a doplnenie didaktickej techniky, telo-
cvičného náradia, slnečníkov, malých bazénov a pod.
Škola poskytovala celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s od-
loženou povinnou školskou dochádzkou. Okrem aktívneho zapájania sa do ve-
rejného života sídliska bola škola zapojená v projektoch typu: Škola budúcnosti 
1, 2 /oboznamovanie s cudzím jazykom, logopedická starostlivosť/
 Škola podporujúca zdravie - prioritou školy bola pohybová výchova.
MŠ čerpala finančné prostriedky z rezervy na originálne kompetencie vo výške 
700 000., Sk na výmenu okien .

Materská škola, Mierová č.2 /Pod Kalváriou/
MŠ bez právnej subjektivity
Riaditeľka : Janka Trilcová
Počet detí: 40
Počet tried: 2
Počet zamestnancov: 6, z toho 3 pedagogickí
Škola zaradená v Národnej sieti škôl SR podporujúcich zdravie, sa tak ako v 
posledných rokoch snažila dôsledne plniť úlohy a ciele v súlade so zdravým 
životným štýlom / pravidelné návštevy sauny, dychové cvičenia a iné/.Úlohy s 
tým spojené plnili počas celého roka, využívajúc aj vynikajúce možnosti pek-
ného prostredia škôlky. MŠ bola zapojená do dvojfázového projektu Bezpečná 
komunita, ktorej cieľom je naučiť deti ako predchádzať rizikám a uvedomovať si 
nebezpečné situácie.
MŠ bola zapojená o. i. aj v projektoch: My sa nevieme sťažovať nahlas, Beh Trate 
mládeže, 

Materská škola, Námestie padlých hrdinov č.9 /Štefultov/
MŠ bez právnej subjektivity
Riaditeľka MŠ: Eleonóra Luptáková
Počet detí: 17
Počet tried: 1
Počet zamestnancov : 3, z toho 2 pedagogickí
MŠ kládla veľký dôraz na prosociálnu výchovu a výchovu k znášanlivosti. Po-
loha školy svojim umiestnením dovoľovala využívať časté pobyty detí vonku na 
rozvoj v zmysle poznávania, ochrany a tvorby životného prostredia – čo sa ná-
sledne odrážalo vo výtvarných a pracovných činnostiach detí.
Už tradične sa MŠ zapájala do príprav programov ku Dňu matiek a Dňu detí.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samospráv-
neho kraja
Gymnázium Andreja Kmeťa, G.-Göllnerovej č.6
Riaditeľ školy: PaedDr. Milan Klauz, PhDr. Renata Mikulášová
Počet žiakov: 361, 14 tried
Gymnázium sídli vo vlastných priestoroch – nová budova a čiastočne v priesto-
roch bývalej ZŠ A. Sládkoviča, ktorá je majetkom mesta.
Táto stredná všeobecno-vzdelávacia škola poskytovala vzdelávanie v dvoch štu-
dijných odboroch: klasické štvorročné gymnázium / bez špeciálneho zamerania/ 
a osemročné gymnázium, so zameraním na ekológiu a cudzie jazyky. Škola je 
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zaradená v sieti edukačných zariadení Škola UNESCO. 
Jednou zo silných stánok školy bolo zapájanie žiakov do medzinárodných a ce-
loslovenských projektov / Infovek, Otvorená škola, ProVek..../, predmetových 
olympiád a súťaží, s vynikajúcimi dosiahnutými výsledkami.
Prvoradým cieľom školy bolo naďalej zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania , 
kvalitná príprava absolventov na vysokoškolské štúdium, čoho dôkazom bola aj 
vysoká úspešnosť absolventov v prijatí na štúdium na vysoké školy. 

Stredná lesnícka škola, Akademická č.16
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Počet žiakov: 285
Počet zamestnancov: 92, z toho 33 pedagogických
Okrem klasických tried a odborných učební škola využíva aj Botanickú záhra-
du, Stredisko odbornej praxe, Školské lesy Kysihýbeľ / poľovný revír/, Domov 
mládeže so školskou jedálňou , sokoliarsky areál, školskú záhradu na pestovanie 
drevín.
Škola ohodnotená medzinárodným auditom kvalifikovanej vzdelanostnej inšti-
túcie IES / Londýn/ ratingom
A-špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou, je školou zameranou na 
všestrannú výchovu vedúcich lesných obvodov, lesných hospodárov, ochrancov 
životného prostredia a zachovania geofondu vzácnych drevín.
Študijné odbory: lesníctvo, lesnícka prevádzka, krajinná ekológia, lesníctvo a 
lesnícky manažment
Škola vykonávala veľké množstvo aktivít smerom k verejnosti : Dni sv. Huberta, 
Salamander, Festival kumštu a remesiel, Lesy deťom, Mladý Európan a iné.
Úspechom školy bol priebeh SOČ, kde žiačka školy získala víťazstvo v odbore 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, ako aj prvenstvo v medzinárodnej lesníckej sú-
ťaži jednotlivcov a družstiev.
Naďalej sa žiaci školy zúčastňovali učebných praxí v zahraničí – napr. sokoliari 
boli v Kanade, Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Holandsku.

SPŠ Samuela Stankovianskeho, Akademická č. 13
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 201
Študijné odbory: biotechnológia a farmakológia, chemická informatika, tech-
nické a informačné služby konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním 
na papier, staré tlače a knižné väzby, odevný dizajn, modelovanie a navrhovanie 
odevov, propagačné výtvarníctvo.
Racionalizácia školstva si v roku 2008 vyžiadala vyradenie SPŠ S. Stankovian-
skeho zo siete škôl k 31. 8. 2008. 
Nástupníckou organizáciou, do ktorej prešli všetky študijné odbory, sa stala SPŠ 
S. Mikovíniho.

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická č.11
Riaditeľka školy: RNDr. Mária Gubrianska
Počet žiakov: 297
Škola poskytovala vzdelanie v odboroch geodézia, kartografia a kataster, poly-
technika, konzervátorstvo a reštaurátorstvo .
Modernizáciu študijných odborov realizovali o. i. aj v rámci projektov ESF : Tre-
tie tisícročie SPŠ S. Mikovíniho I + II, v projekte Nájdi správnu cestu k úspešnej 
kariére a v Letnej týždennej škole kariérneho poradenstva.
Záujmové a voľnočasové aktivity mohli žiaci školy realizovať prostredníctvom 
mnohých záujmových útvarov, od geodetického, SOČ cez športové a iné. 

Združená stredná škola obchodu a služieb, Špitálska č.4
Riaditeľka školy: PhDr. Viera Gregáňová
Počet žiakov: 433 
Počet zamestnancov: 96, z toho 56 pedagogických
Študijné odbory: obchod a podnikanie, manažment cestovného ruchu, operátor 
odevnej výroby, kozmetička
Učebné odbory: cukrár, stolár, murár, kaderník, hostinský, krajčír
Ďalej škola poskytovala nadstavbové a vyššie odborné štúdium, ako aj štúdium 
v dvojročných odboroch.
Absolventi sa uplatňovali hlavne v súkromnom sektore ako prevádzkovatelia 
výrobných prevádzok, drobní remeselníci a živnostníci. Mnohí pokračovali v 
ďalšom štúdiu.
Žiaci školy sa zapájali do súťaží a olympiád v oblasti literárnej, cudzích jazykov 
a pod . Škola bola spoluorganizátorom Banskoštiavnického horského cykloma-
ratónu.
Pre širokú verejnosť ponúkali služby v oblasti gastronómie / recepcie, svadby, 
stravovanie/, šitia odevov, cukrárenskej výroby, stavebnej výroby a iných.

Stredné odborné učilište lesnícke, Šoltésovej č.5
Riaditeľka školy: Ing. Andrea Bednářová 
Počet žiakov: 167
Škola využívala na vyučovanie 8 tried a 9 odborných učební.
Odborný výcvik prebiehal v dielňach školy a v teréne Lesov Banská Bystrica a 
Krupina.
Učebné odbory: mechanizátor-opravár, opravár lesnej techniky, mechanizátor 
lesnej výroby, lesné hospodárstvo, 
Mechanizátor poľnohospod. a lesného hospodárstva.
Škola sa prezentovala na verejnosti aktivitami ako: Beh na lyžiach – Memoriál D. 
Višňovca, výstavou rezbárskych prác, účasťou žiakov na súťažiach SOU lesníc-
kych v odborných zručnostiach , predvádzaním lesnej techniky apod. 

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11
Riaditeľka: Mgr. Beata Rafajová
Počet žiakov: 43

Počet zamestnancov: 13
Škola poskytovala vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami prostredníctvom svojich kvalifikovaných pedagógov a dvoch asistentov 
učiteľa. ŠZŠ spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradňou na úrovni 
diagnostiky, poradenstva a vzdelávania.
Záujmové útvary: tanečný, PC, športový a krúžok netradičných výtvarných 
techník.
Najzaujímavejšie akcie školského roka 2007/08: návšteva Hvezdárne Žiar n/
Hronom, putovanie Geoparkom, korčuľovanie vo Sv.Antone, plavecké preteky 
v Žiari nad Hronom, výlet do Tropicária v Budapešti, plavecký výcvik Sklené 
Teplice a mnohé iné.

Pedagogicko-psychologická poradňa, Dolná č.2
Riaditeľka : PaedDr. Ivica Moravčíková
Počet odborných zamestnancov: 5
PPP poskytovala komplexnú, interdisciplinárnu a odbornú psychologickú, di-
agnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a žiakom 
od 2 do 16 rokov. Išlo o starostlivosť v oblasti optimalizácie ich osobnostného 
, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania a talentu, 
eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zá-
stupcom a pedagogickým zamestnancom poskytovala PPP poradenské služby.

Cirkevné školy
Zriaďovateľ: Bratislavsko – trnavský arcibiskupský úrad v Trnave
Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského / SKŠ/:
- Cirkevná základná škola : 159 žiakov
- Katolícke gymnázium: 93 žiakov
Počet pedagog. zamestnancov: 22
SKŠ vykonávala svoju činnosť v dvoch budovách, kde každá mala vlastnú výdaj-
ňu stravy, bufet, kaplnku, školskú knižnicu.
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti bolo zabezpe-
čené jednak zo štátneho rozpočtu, ako aj z mesta Banská Štiavnica – prostred-
níctvom podielových daní / na činnosť školského klubu detí/ a sponzorskými 
príspevkami od rodičov.
Škola sa zapájala do výtvarných, športových, recitačných súťaží a vedomostných 
olympiád, v ktorých žiaci dosiahli dobré umiestnenie tak v regióne, ako aj v 
krajských, či diecéznych kolách.
V školskom roku 2007/08 bola škola zapojená vo viacerých projektoch, napr. 
„Kvalitní v škole – úspešní v živote“.
Významná bola participácia školy s mestom v projekte revitalizácie banskoštiav-
nickej Kalvárie. 

Súkromné školy
Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n. o. v Banskej Štiavnici , 
Drieňová č.12
Riaditeľ: Ing. Jaroslava Marušková, Csc.
Počet študentov: 120
Financovanie školy: 1- samofinancovaním žiakov a študentov podľa formy štú-
dia v rozmedzí od cca 24 000 – 27 000., Sk žiak / ročne
 2 – dotáciou krajského školského úradu – na úhradu prevádzkových nákladov. 
Škola poskytovala možnosť štúdia v päťročnom štúdiu absolventom ZŠ, ako aj v 
trojročnom vyššom odbornom štúdiu nasledovných odboroch: hotelová akadé-
mia - maturitné , pomaturitné, aj vyššie odborné štúdium v odboroch hotelový 
manažment, manažment hotelov a cestovných kancelárií, hotelová akadémia. 
Popri štandardných učebniach mala škola vytvorené stredisko odbornej praxe 
– reštauráciu, kaviareň, bar.
Odborné vedomosti žiakov školy boli preverované v rámci odborných domácich 
i zahraničných stáží v hotelových a rekreačných zariadeniach.

Súkromná materská škola Nezábudka, Dolná Ružová č.22
Zriaďovateľ: Občianske združenie Kruh
Počet detí : 24
Počet tried: 1,5
Počet pedagog. zamestnancov: 3
MŠ bola financovaná formou podielových daní mesta Banská Štiavnica, poplat-
kami od rodičov a inými, vlastnými zdrojmi. 
MŠ bola zapojená v projektoch: Hráme sa na remeselníkov – v spolupráci SBM 
B. Štiavnica, Každý rodič niečo vie, Kreatívny svet – v spolupráci s KS Zvolen, 
Vypni telku – zapni seba.
V školskom roku 2007/08 sa deti hravou formou oboznamovali s anglickým ja-
zykom. 

Zdravotníctvo - Banská Štiavnica
Praktickí lekári pre dospelých
Meno lekára / zariadenia: MUDr. Eva Luptáková
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
Lekársky obvod:
ulice mesta Banská Štiavnica : E. M. Šoltésovej, K. Šmidkeho, Okrúhla, L. No-
vomeského, Kremenisko, Koplašská, Dolná, V. Clementisa, J. Horáka, Budova-
teľská, Križovatka.
Meno lekára / zariadenia: MUDr. Hana Gubricová
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
Lekársky obvod:
obce : Svätý Anton, Banská Belá, Podhorie, Kozelník.
Meno lekára / zariadenia: MUDr. Janka Adamovicová
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
Lekársky obvod:
ulice mesta Banská Štiavnica : Dolná, Špitálska, F. Zupku, J. A. Komenského, G. 
Z. Laskomerského, Povrazník, A. T. Sitnianskeho, Horná Huta, obce : Štiavnické 
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Bane, Dekýš, Počúvadlo,Vysoká, Badaň.
Meno lekára / zariadenia: MUDr. Dana Kindernayová
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
Lekársky obvod:
ulice mesta Banská Štiavnica : Slovanská, Dolná, Zvonová, Drevená, Križovatka, 
Železničiarska, Staničná, Remeselnícka, Robotnícka, Tabaková, Spojná, Malé 
Trhovisko, Pod Trojickým vrchom, 1. mája.
Meno lekára / zariadenia: MUDr. Oľga Ferjančíková
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
Lekársky obvod:
obce : Ilija, Močiar, Banky, Dužina, ulice mesta Banská Štiavnica : A. Pechu, 
Augustu, Novozámocká, Strieborná, Katova, Višňovského, J. K. Hella, Bočná, 
Staronová, Kyrmezera, Klinger, M. Kukučína, Horná Resla, Dolná Resla, Ka-
menná, Družicová, Na Zigmund šachtu, Radničná, Námestie sv. Trojice, Terézie 
Vansovej, J. Fučíka, Námestie SNP, Rázusova, Ružová, Malá okružná, J. Bottu, 
D. Licharda, Vodárenská, Václavekovej, Koncová, Mikovíniho, Pod Paradajzom, 
Kutnohorská, Pod červenou studňou, Nad Rozgrundom, Úvozná, Staromestská, 
Šobov, Obrancov mieru, Brezová, Obchodná, Rakytová, Na Mária šachtu, F. Ur-
bánka, Cintorínska, Hutnícka, J. C. Hronského, J. G. Tajovského, Š. Krčméryho, 
B. Slančíkovej - Timravy, Úzka, Potočná, Škultéthyho, Nám. padlých hrdinov, J. 
Jesenského, Požiarnická, Debnárika, Školská, S. Chalupku, J. I. Bajzu, Na Maxi-
milián šachtu, B. Nemcovej, J. Kollára, 29. augusta, Podhájska, Kríková, Parti-
zánska, Ilijská, Srnčia, Stratená, Krížna.
Meno lekára ú zariadenia: Ambulancia – MUDr. Daniela Burdová, s.r.o.
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
Lekársky obvod:
ulice mesta Banská Štiavnica : Kamerhofská, Akademická, A. Kmeťa, J. Palárika, 
J. Hollého, J. Kráľa, Výskumnícka, Lesnícka, P. Jilemnického, J. Gagarina, Baníc-
ka, Dr. I. Tótha, Pod Kalváriou, Mládežnícka, Poľnohospodárska, Ľ. Podjavorin-
skej, Športová, F. Zupku, S. H. Vajanského, Družstevná, P. O. Hviezdoslava, 
SNP, 8. mája, Údolná, Pletiarska, Poľovnícka, P. Dobšinského, I. Krasku, M. Ha-
talu, A. Bernoláka, J. Matušku, Ľ. Štúra, Kysihýbeľská, Ovocná, Okrajová, Osad-
ná, J. M. Hodžu, M. M. Hurbana, Pustá, Belianska, Ď. Langsfelda, J. Fándlyho, A. 
G. Gwerkovej, Michalská, Vilová, Záhradná, Hájik, Mierová, L. Svobodu, Učiteľ-
ská, Bratská, Energetikov, Pátrovská.

Praktický lekár pre deti a dorast
Meno lekára / zariadenia: MUDr.Alica Kubinská
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
Lekársky obvod:
ulice mesta Banská Štiavnica : 8. mája, Akademická, Banícka, Belianska, Bota-
nická, Bratská, Pod Čeervenou studňou, Dolná ružová, Drieňová, Družicová, 
Družstevná, Farská, J. Gagarina, A. Gwerkovej - Gollnerovej, Hájik, J. M. Hodžu, 
J. Hollého, Horná Resla, Horná ružová, M. M. Hurbana, P. O. Hviezdoslava, P. Ji-
lemnického, Kamenná, Kammerhofská, Katová, Klinger, Koncová, M. Kukučína, 
Ď. Langsfelda, D. Licharda, Malé trhovisko, Michalská, Novozámocká, Námestie 
sv. Trojice, Lesnícka, Okrajová,
Ovocná, Palárika, Pod kalváriou, Pod Paradajzom, Mierová, Pecha, Radničné 
námestie, Remeselnícka, Robotnícka, SNP, Staromestská, Staronová, Starozá-
mocká, Strieborná, L. Svobodu, Šobov, Športová, Tabaková, Pod Trojickým vr-
chom, Údolná, Úvozná, Úzka, Václavekovej, Vajanského, Vilová, Vodárenská, 
Výskumnícka, Zigmund šachta, obce : Banská Belá, Kozelník, Podhorie, Močiar, 
Banky, Ilija, Dekýš, Vysoká.
Meno lekára / zariadenia: MUDr. Katarína Višňovská
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
Lekársky obvod:
ulice mesta Banská Štiavnica : 1. mája, 29. augusta, Antolská, Augustu, J. I. Baj-
zu, M. Benku, A. Bernoláka, Brezová, Budovateľská, Cintorínska, V. Clementisa, 
Pod Červenou studňou, Debnárika, P. Dobšinského, Dolná, Drevená, Energeti-
kov, L. Exnára, J. Fándlyho, M. Hattalu, J. K. Hella, J. Horáka, J. C. Hronského, 
J. M. Hurbana, Hutnícka, P. O. Hviezdoslava, S. Chalupku, Ilijská, A. Kmeťa, 
J. Kollára, Kolpašská, J. A. Komenského, I. Krasku, Š. Krčméryho, Kremenis-
ko, Kríková, Krížna, Križovatka, Kutnohorská, Kyrmezera, Kysihýbeľská, Ď. 
Langsfelda, G. Z. Laskomerského, Lintich, Malá okružná, Mária šachta, Ma-
tej štôlňa, J. Matušku, Maximilián šachta, Mikovíniho, Š. Moyzesa, Námestie 
padlých hrdinov, B. Nemcovej, L. Novomeského, Obchodná, Obrancov mieru, 
Okrúhla, Osadná, Partizánska, Pátrovská, A. Pécha, Pletiarska, Podhájska, Ľ. 
Podjavorinskej, Poľnohospodárska, Poľovnícka, Potočná, Povrazník, Požiarnic-
ká, Pátrovská, Rakytová, Roľnícka, Rozgrund, A. Sládkoviča, Slovanská, Srnčia, 
Staničná, MUDr. J. Straku, Stratená, A. T. Sitnianskeho, Školská, Škultétyho, K. 
Šmidkeho, E. M. Šoltésovej, Špitálska, Ľ. Štúra, J. G. Tajovského, B. S. Timravy, 
Tótha, Trate mládeže, Učiteľská, F. Urbánka, Višňovského, Záhradná, Zvonová, 
Železničiarska, obce : Svätý Anton, Prenčov, Beľuj, Klastava, Baďan, Počúvadlo, 
Banský Studenec, Štiavnické Bane.

Gynekológia
Prevádzkovateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom
Miesto prevádzkovania: Banská Štiavnica, Bratská 17
Lekársky obvod:
1. ambulancia ulice mesta Banská Štiavnica : Akademická, Antolská, 29. augusta, 
J. I. Bajzu, Banícka, Belianska, M. Benku, Bočná, Bratská, Brezová, A. Bernoláka, 
J. Bottu, Budovateľská, Cintorínska, Clementisa, Debnárika, Dolná, Dolná ru-
žová, Dolná Resla, P. Dobšinského, Drieňová, Drevená, Družicová, Družstevná, 
Energetikov, L. Exnára, J. Fándlyho, Farská, J. Gagarina, Hájik, M. Hattalu, J. K. 
Hella, Hodžu, Hollého, J. Horáka, Horná Resla, Horná Roveň, Horná ružová, J. 
C. Hronského, Hurbana, Hutnícka, S. Chalupku, Ilijská, J. Jesenského, Kamenná, 
Kammerhofská, Katova, Klinger, A. Kmeťa, J. Kollára, Koplašská, Koncová, I. 
Krasku, Kremenisko, Kríková, Križovatka, Krížna, Š. Krčméryho, M. Kukučí-

na, Kutnohorská, Kysihýbeľská, Kyrzmera, Ď. Langsfelda, G. Z. Laskomerského, 
D. Licharda, Lintich, Matušku, 1.mája, 8. mája, Malé trhovisko, Na Maximilián 
šachtu, Michalská, Mikovíniho, Mierová, Mládežnícka, Š. Moyzesa, Námestie sv. 
Trojice, kpt. J. Nálepku, Nám. Padlých hrdinov, B. Nemcovej, L. Novomestského, 
Novozámocká, obce : Banský Studenec, Banská Belá, Baďan-Klastava, Banky, 
Beluj, Dekýš, Horná Roveň, Ilija, Kozelník.
2. ambulancia ulice mesta Banská Štiavnica : Obchodná, Obrancov mieru, Okra-
jová, Okrúhla, Osadná, Ovocná, J. Palárika, Partizánska, Pátrovská, Pletiarska, 
Podhájska, Ľ. Podjavorinskej, Poľovnícka, Poľnohospodárska, Pod Červenou 
studňou, Pod Paradajzom, Pod Trojickým vrchom, Povrazník, Potočná, Požiar-
nická, Pustá, Rakytová, Radničné námestie, M. Rázusa, Remeselnícka, Robot-
nícka, Roľnícka, A. T. Sitnianskeho, SNP, Slovanská, Spojná, A. Sládkoviča, Sta-
romestská, Staronová, Starozámocká, Staničná,

Meno lekára / zariadenia: ALEX 1. s.r.o.
Miesto prevádzkovania: Banská Štiavnica, Bratská 18
Lekársky obvod:
ulice mesta Banská Štiavnica : Akademická, Antolská, J. I. Bajzu, Banícka, M. 
Benku, Bočná, Bratská, A. Bernoláka, J. Bottu, Cintorínska, Dr. V. Clementisa, 
R. Debnárika, Dolná, Dolná Resla, Drieňová, Drevená, Družstevná, Energeti-
kov, J. Fándlyho, Farská, A. Gollnerovej - Gwerkovej, Hájik, J. K. Hella, M.M. 
Hodžu, J. Horáka, Horná Resla, Roveň, Horná ružová, J.C. Hronského, Hut-
nícka, S. Chalupku, J. Jesenského, Kamenná, Katova, Klinger, J. Kollára, Kol-
pašská, Koncová, J. Kráľa, Kremenisko, Kríková, Križovatka, Š. Krčméryho, M. 
Kukučína, Kysihýbeľská, Pavla Kyrmezera, G. Z. Laskomerského, D. Licharda, J. 
Matušku, 1. mája, 8 mája, Na Maximilián šachtu, Michalská, Mierová, Mládež-
nícka, Námestie. sv. Trojice, Nám. padlých hrdinov, B. Němcovej, Novozámoc-
ká, Obchodná, Okrajová, Okrúhla, Ovocná, J. Palárika, Pátrovská, Pletiarska, 
Ľ. Podjavorinskej, Poľovnícka, Pod Červenou studňou, Pod Trojickým vrchom, 
Povrazník, Požiarnická, Pustá, Radničné námestie, M. Rázusa, Robotnícka, Roľ-
nícka, SNP, Slovanská, A. Sládkoviča, Staromestská, Starozámocká, Staničná, 
Stratená, Strieborná, Srnčia, K. Šmidkeho, Školská, Špitálska, E.M. Šoltésovej, 
Ľ. Štúra, Švermova, J. G. Tajovského, B.S. Timravy, Učiteľská, Údolná, Úvozná, 
Úzka, S. H. Vajanského, T. Vansovej, Višňovského, Vodárenská, Záhradná, Na 
Zigmund šachtu, F. Zúbku, Železničiarska, obce : Banský Studenec, Banská Belá, 
Banky, Beluj, Horná Roveň, Ilija, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Svätý Anton, 
Štiavnické Bane, Vysoká.

Špecializované privátne ambulancie:
MUDr. Marcela Mačajová – všeobecná otorinolaryngológia, lekárska 
imunológia
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
MUDr. Magdaléna Vojtášová – všeobecná oftalmológia
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
NEUROPET, s. r. o., MUDr. Eva Petrášková – všeobecná neurológia
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
MUDr. Mária Makovíniová – diabetológia, poruchy látkovej premeny a 
výživy, vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
PhDr. Anna Štetinová, CSc. – klinický psychológ
Miesto prevádzkovania: Bratská 17, Banská Štiavnica
MUDr. Ján Dúžek – všeobecná psychiatria
Miesto prevádzkovania: L. Svobodu 39, Banská Štiavnica

Stomatologická starostlivosť
Džugasová Emília MUDr., stomatológia Bratská 17 a stomatoĺógia Škultéthyho 
2, Banská Štiavnica
Obvod: Banská Štiavnica Močiar, Banky Dolná, Zvonová, Križovatka, Drevená, 
Kolpašská, Železničiarska, Staničná, Remeselnícka, Robotnícka, Tabaková, Spoj-
ná, Malé Tržisko, Pod Trojickým vrchom, 1.mája, A. T. Sytnianskeho, Antolská, 
Trate mládeže, E. M. Šoltésovej, L. Novomeského, Okrúhla, J. Horáka, M. Ben-
ku, Dr. V. Clementisa, K. Šmidkeho, L. Exnára, G. Z. Laskomerského, Špitálska, 
Budovateľská, Povrazník, J. A. Komenského, Horná Huta, Lintich, Kremenisko, 
A. Pécha, J. Augustu, Novozámocká, Strieborná, Katova, Ing. Š. Višňovského, J. 
K. Hella, Bočná, Staronová, Klinger, P. Kyrmezera
Gurtler Ervín MUDr., stomatológia Vyhne 432 a stomatológia Bratská 17 Ban-
ská Štiavnica
Obvod: Vyhne, Banská Belá, Kozelník Podhorie, Prenčov, Banská Štiavnica: 
Botanická, J.Palárika, J.Hollého, Farská, Výskumnícka, Lesnícka, Petra Jilem-
nického, Jurija Gagarina, Banícka, Dr.Imricha Tótha, Pod Kalváriou, Poľnohos-
podárska, Ľ.Podjavorinskej, Športová, F.Zúbku, S.H.Vajanského, Družstevná, P. 
O. Hviezdoslava, SNP, 8.mája, Údolná, Pletiarska, Ďurka Langsfelda, Juraja Fán-
dlyho, MUDr. J. Straku, Vilová, Pátrovská, Poľovnícka, Ivana Krasku, M. Hatta-
lu, A. Bernoláka, Ľudovíta Štúra, Janka Matušku, Ovocná, Roľnícka, Okrajová, 
Osadná, M. M. Hodžu, J. M. Hurbana, Pustá, Belianska
Jančiová Alžbeta MUDr. stomatológia ul. Bratská 17 Banská Štiavnica
Obvod: Banská Belá, Kozelník, Podhorie, Močiar, Banská Štiavnica: Bratská, 
Jána Hollého, Energetikov, Tabaková, Jána Palárika, gen. L. Svobodu
Kramer Rudolf MUDr. stomatológia Bratská 17 a stomatológia Kammerhofská 
4, Banská Štiavnica
Obvod: Štiavnické Bane, Dekýš, Počúvadlo, Vysoká, Baďan - Klastava, Prenčov, 
Beluj, Banská Štiavnica: Akademická 11, 16, A. Gollnerovej - Gwerkovej 8
Mozolová Valéria MUDr. stomatológia Bratská 17 Banská Štiavnica 
Obvod: Ilija, Banská Štiavnica: Radničné námestie, Námestie sv. Trojice, Sta-
rozámocká, Andreja Sládkoviča, Kammerhofská, Antona Pécha, Dolná ružová, 
Horná ružová, Malá okružná, Jána Bottu, Daniela Licharda, Vodárenská, Viery 
Václavekovej, Ing. Samuela Mikovíniho, Pod Paradajzom, Kutnohorská, Pod 
Červenou studňou, Nad Rozgrundom, Úvozná, Staromestská, Obrancov mieru, 
Brezová, Obchodná, Rakytová, Na Mária šachtu, Ferka Urbánka, Hutnícka, Cin-
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torínska, J. C. Hronského, Na Matej štôlňu, J. G. Tajovského, Štefana Krčméryho, 
Boženy Slančíkovej Timravy, Úzka, Potočná, J. Škultéthyho, Námestie padlých 
hrdinov, Štefana Moyzesa, Janka Jesenského, Požiarnická, Rudolfa Debnárika, 
Školská, Sama Chalupku, Jozefa Ignáca Bajzu, Na Maximilián šachtu, Boženy 
Němcovej, Jozefa Kollára, 29.augusta, Podhájska, Kríková, Partizánska, Ilijská, 
Srnčia, Stratená, Krížna
Piteková Alžbeta MUDr. stomatológia Bratská 17 Banská Štiavnica
Svätý Anton, Banská Štiavnica: Pavla Dobšinského, L.Svobodu, A. G. Göllnero-
vej, Mierová, Učiteľská, Energetikov, Akademická, Mládežnícka, Kysihýbelská, 
Bratská
MUDr. Dušan Hric, - stomatologická ambulancia, Mládežnícka 6, Banská Štiav-
nica
bez určeného obvodu. 

Lekárska služba prvej pomoci - Banská Štiavnica
Druh LSPP: LSPP pre dospelých
Prevádzkovateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Sládkovičova 11, 
Žiar nad
Hronom
Miesto výkonu: Bratská 17, Banská Štiavnica, tel.: 045/6942375
Spádové územie: okres Banská Štiavnica, obce Hodruša-Hámre a Kopanice 
okresu Žarnovica
Prevádzkový čas: pracovné dni 15,30 – 07,00 hod., sobota, nedeľa, dni pracov-
ného voľna
nepretržite 07,00 – 07,00 hod.
LSPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Zvolen
Prevádzkovateľ: MUDr. Martin Olej, s.r.o., M. R. Štefánika, Krupina
Miesto výkonu: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen (PLK), tel.: 045/5201802
Spádové územie: okresy Zvolen, Detva, Krupina, Banská Štiavnica
Prevádzkový čas: pracovné dni 15,30 – 07,00 hod., sobota, nedeľa, dni pracov-
ného voľna
nepretržite 07,00 – 07,00 hod. V pracovných dňoch je lekárska služba zabezpe-
čená aj v čase
od 13,00 do 15,30 hod.
Druh LSPP: stomatologická – rozpis je prístupný na web stránke BBSK
prevádzkovateľ: MUDr. Viera Krnčoková, Štefánikova 24, Lutila
Miesto výkonu: ambulancia službukonajúceho lekára
Spádové územie: okres Banská Štiavnica
Prevádzkový čas: sobota, nedeľa, dni pracovného voľna 08,00 – 13,00 hod.
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Banská Štiavnica
ADOS – ŽIVOT, Banská Belá 164, 966 15
Tel.: 0903 561 354
Prevádzkovateľ: p. Darina Lalíková

Kriminalita
Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica je organizačne začlenené pod Okresné 
riaditeľstvo PZ Žiar nad Hronom, pričom pôsobí a plní svoje úlohy na teritóriu 
celého okresu Banská Štiavnica. Znamená to, že v jeho územnej pôsobnosti je 
mesto Banská Štiavnica a ďalších 14 obcí. 
Medzi základné úlohy, ktoré Obvodné oddelenie PZ v Banskej Štiavnici plní 
patrí:
- odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti
- odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov
- ochrana verejného poriadku
- zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti CP
- trestné konanie
- úlohy na úseku dokladov a evidencií
Vývoj kriminality
Bezpečnostná situácia v okrese Banská Štiavnica bola v r. 2008 charakterizovaná 
zastavením a poklesom nápadu trestnej činnosti.
V r. 2008 na teritóriu Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici bolo spácha-
ných 311 trestných činov. Oproti roku 2007 je to pokles trestnej činnosti o 37 
skutkov. Zastavenie nápadu trestnej činnosti v služobnom obvode je výsledkom 
pôsobenia situačnej prevencie zo strany policajtov Obvodného oddelenia PZ v 
Banskej Štiavnici ako aj dôsledným plnením úloh na úseku odhaľovania a objas-
ňovania trestnej činnosti. V roku 2008 bolo z celkového nápadu 311 trestných 
činov objasnených 198 skutkov, čo predstavuje 63,67% objasnenosť. 
Čo sa týka štruktúry trestnej činnosti, tak najväčší podiel predstavujú majetkové 
trestné činy. Spolu bolo spáchaných 131 trestných činov majetkového charakte-
ru, z ktorých bolo 48 objasnených. V prípade majetkovej kriminality v r. 2008 
sme oproti r. 2007 docielili zníženie nápadu tejto trestnej činnosti o 34 skutkov. 
Škoda, ktorá bola spôsobená touto trestnou činnosťou v r. 2008, predstavuje 199 
163,51 € (6 000 000,- Sk) čo je o 43 152,09 € (1 300 000,- Sk) menej ako v roku 
2007. 
Pri majetkovej trestnej činnosti bolo najviac spáchaných krádeží vlámaním, a to 
61 trestných činov, pričom prevládajú vlámania do rekreačných objektov. Evi-
dujeme 8 prípadov krádeží vlámaním do bytov, 6 prípadov krádeží vlámaním do 
motorových vozidiel a 5 prípadov krádeží motorových vozidiel.
Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo celkovo spáchaných 18 trestných činov, 
z ktorých bolo 14 objasnených. Evidujeme 2 prípady trestných činov lúpeže, z 
ktorých jeden policajti objasnili. Vražda v r. 2008 v služobnom obvode Obvod-
ného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici nebola spáchaná a taktiež ani trestný čin 
znásilnenia. 
Ekonomická trestná činnosť je v roku 2008 zastúpená 40 prípadmi, z ktorých 
bolo 22 objasnených. Výsledná činnosť na úseku objasňovania celkovej trestnej 
činnosti radí dlhodobo Obvodné oddelenie PZ v Banskej Štiavnici na popredné 
miesto v rámci Okresného riaditeľstva v Žiari nad Hronom. Aj v roku 2009 bude 
odhaľovanie, objasňovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov jednou z 
hlavných úloh Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici.

Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou, ktorou sa Obvodné oddelenie PZ zaoberá, je 
odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov. V roku 2008 Obvodné 
oddelenie PZ realizovalo 505 priestupkov. Z tohto počtu bolo 314 objasnených, 
čo predstavuje celkovú objasnenosť priestupkov 74,4%. 
Pri podrobnom rozbore nápadu priestupkov zisťujeme, že najviac bolo spácha-
ných priestupkov proti majetku, a to 243. Ďalej nasledujú priestupky proti ve-
rejnému poriadku v počte 126, priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti v 
cestnej premávke, kde bolo spáchaných 120 priestupkov a 16 priestupkov na 
úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
Okrem týchto priestupkov policajti vyriešili na mieste blokovo ďalších 1343 
priestupkov.
Používanie alkoholu mládežou v našej spoločnosti začína byť vážny problém. 
Nielenže má negatívny vplyv na samotný vývoj mladého človeka, ale štatistiky 
nám potvrdzujú, že v mnohých prípadoch sa alkohol stáva spúšťacím mechaniz-
mom pri páchaní trestnej činnosti, hlavne násilného a majetkového charakteru. 
Práve preto bude potrebné v budúcnosti tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť 
nielen zo strany polície, ale všetkých zainteresovaných orgánov, organizácií, škôl 
a taktiež rodičov.
Výrazný počet priestupkov bol zaznamenaný na úseku jazdy vodičov pod vply-
vom alkoholu. Policajti Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici v roku 
2008 zistili 67 prípadov, keď vodiči viedli motorové vozidlo po požití alkoholu. 
V zmysle policajného zákona predviedli 88 osôb a zaistili 15 osôb. Obvodné od-
delenie PZ plní úlohy i na úseku pátrania po osobách, ktoré sa vyhýbajú nástu-
pu výkonu trestu odňatia slobody. Tu bolo vypátraných a dodaných do výkonu 
trestu odňatia slobody 12 osôb a 4 osoby boli zatknuté. Ďalej policajti vypátrali 
7 celoštátne hľadaných a nezvestných osôb. V 22 prípadoch bola v zmysle poli-
cajného zákona poskytnutá asistencia.
Celkovo policajti Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici vybavili 3 635 
dožiadaní.
Na úseku dopravnej nehodovosti konštatujeme, že v roku 2008 na území okresu 
Banská Štiavnica celkovo došlo ku 137 dopravným nehodám. 
Potešiteľný je fakt, že je to o 17 dopravných nehôd menej ako v roku 2007. Pri 
týchto dopravných nehodách boli 2 osoby usmrtené, 3 osoby ťažko zranené, 29 
osôb ľahko zranených a hmotné škody predstavovali sumu 384 858,31 € (11 979 
100.- Sk).
Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd patrí spôsob jazdy, porušenie zá-
kladných povinností vodiča a rýchlosť jazdy. Na základe štatistických ukazo-
vateľov najčastejšie k dopravným nehodám dochádza v čase od 09:00 hod. do 
10:00 hod. a od 16:00 hod. do 17:00 hod. a v rámci týždňa je to piatok. Počas 
dokumentovania dopravných nehôd bolo u 16 vodičov zistené požitie alkoholu. 
Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica v rámci Policajného zboru SR je začle-
nené do projektu práce s rómskou komunitou. Na základe toho sú dvaja policajti 
zaradení do funkcie referent špecialista. Títo policajti sa vo zvýšenej miere ve-
nujú otázkam a problematike rómskej komunity v rámci celého okresu. Hlavný 
podiel ich práce je však venovaný mestu Banská Štiavnica, nakoľko práve tu sa 
nachádza najpočetnejšia rómska komunita. 
Táto správa dáva čiastočný obraz o výsledkoch práce Obvodného oddelenia 
Banská Štiavnica, nakoľko rozsah úloh, ktoré policajti plnia, je omnoho širší. 
I napriek tomu, že personálne nie je naplnený stav policajtov na 100%, Obvodné 
oddelenie PZ Banská Štiavnica v roku 2008 v rámci štatistických ukazovateľov 
výsledkov práce dosiahlo výsledky, ktoré ho v rámci Okresného riaditeľstva PZ 
Žiar nad Hronom ale i Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica radia na po-
predné miesta zo všetkých Obvodných oddelení PZ. 
 Medzi prioritné úlohy i v roku 2009 bude naďalej patriť zníženie nápadu kri-
minality v služobnom obvode, zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti a hlavne 
ochrana života, zdravia a majetku občanov.

Požiarna ochrana
Hasičský a záchranný zbor
Protipožiarnu ochranu v meste Banská Štiavnica v roku 2008 realizoval Hasič-
ský a záchranný zbor Banská Štiavnica, ktorý má v meste na Pletiarskej ulici 
požiarnu zbrojnicu. Činnosť zboru riadi mjr. Ing. Milan Hrudka. Stálu službu 
zabezpečuje 18 príslušníkov HaZZ v troch zmenách. Vybavenie hasičského a 
záchranného zboru je: automobilová plošina, Tatra 148 CAS 32, Liaz 101K CAS 
25, Mercedes ATEGO, Mercedes Vario, Mercedes 290 GDT 4x4.
V roku 2008 zasahovali v okrese Banská Štiavnica 244 krát: z toho pri požiaroch 
62 krát, dopravné nehody 94 krát, iné technické zásahy, ako sú: ekologické havá-
rie, otváranie bytov, asistencia IRS (transport osôb do sanitky) 88 krát. V meste 
zasahovali pri požiaroch komínu na ulici SNP a Hollého, bytového domu Ul. A. 
Kmeťa, bytového domu Ul. Exnára, rodinného domu na Ulici Tótha, rodinného 
domu na Štefultove a Malej okružnej. 
Občania nášho mesta nedodržali zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva, že fyzické osoby nesmú fajčiť 
a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch 
alebo miestach kde môže dôjsť k jeho šíreniu. 
Občania mesta boli na zákaz upozornení oznamom v mestskom rozhlase a v 
Štiavnických novinách, no i napriek tomu vznikli požiare suchej trávy a kríkov 
na Ulici Štúrovej, na Štefultove, Staré mesto, Hájik, Antolská ulica – Lintich, 
Ul. Trate Mládeže, Drieňová, Červená studňa, Bratská a kuriózny požiar suchej 
trávy dňa 31.12. 2008 na Ul. Fándlyho.
Horeli aj kontajnery na Šobove, pri Medike na Štefultove, na uliciach Péchova, 
Novozámocká, Dolná, Klinger, Zvonová a skládka odpadu na Jergištôlni. Požiare 
elektrických stĺpov na Ulici Bratská a Bernoláková. 
Mesto vykonáva pravidelnú zimnú údržbu na prístupovej ceste Pletiarska. Táto 
prístupová cesta by potrebovala po skončení zimy nutnú opravu, aby nedochá-
dzalo k poškodzovaniu hasičskej techniky. Spolupráca hasičského a záchranné-
ho zboru spolu s vedením mesta je na dobrej úrovni. 
V novembri 2008 navštívil hasičský a záchranný zbor v Banskej Štiavnici pre-
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zident
hasičského a záchranného zboru plk. Mgr. Alexan-
der Nejedlý, ktorý sa pričinil o technické vybavenie 
hasičského a záchranného zboru v Banskej Štiavnici, 
ktoré je na dobrej úrovni. 
1. marca 2009 navštívil hasičský a záchranný zbor aj 
minister vnútra SR Ing. Róbert Kaliňák.
Môžeme konštatovať, že o protipožiarnu ochranu 
nášho mesta a regiónu majú záujem štátne orgány. 

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica, 
Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov
Protipožiarna ochrana mesta okrem HaZZ zabez-
pečovali aj dve organizácie dobrovoľných hasičov v 
meste Banská Štiavnica : 
- DHZ Banská Štiavnica pod vedením Miroslava Kr-
košku s počtom členov 92 a 
- DHZ Štefultov pod vedením Vladimíra Jarábeka s 
počtom členov 161.
Každý zbor organizoval 1 zásahové družstvo, ktoré 
má 10 členov a k dispozícií požiarnu Aviu a PPS 12. 
Zásahové družstvá dobrovoľných zborov plnia na 
základe zmluvy s mestom Banská Štiavnica úlohy 
mestského hasičského zboru.
Mesto na prevádzku požiarnych zbrojníc a činnosť 
mestského hasičského zboru vyčlenilo v roku 2008 
finančné prostriedky v rozsahu:
energie 119 tis Sk
vodné, stočné  17 tis
telekomunikačné služby a rádiostanice  18 tis
materiál   56 tis
prevádzka požiarnych vozidiel  49 tis.
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice BŠ 335 tis
vodovodná prípojka Štefultov  23 tis
všeobecné služby  11 tis
poistné   6 tis
odmeny  19 tis
príspevok  20 tis 

Zásahová činnosť
Zásahové družstvo DHZ Banská Štiavnica pomáhalo 
pri likvidácii požiaru domu dňa 19.11. 2008 na Ulici 
Malá Okružná. Od hasičského a záchranného zboru 
dostalo družstvo ústne ocenenie za účinnú pomoc 
pri likvidácii požiaru. Na veliteľov návrh 7.2.2009 
boli dvaja členovia mimoriadne povýšení v skupine 
výkonní požiarnici a traja hasiči v skupine zbormaj-
strov. Zásahové družstvo Štefultov zasahovalo pri 
požiari trávnatého porastu na Zadných pažitiach.

Preventívna činnosť
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi §23 
písmeno a, a v znení zákona 562/2005 Z. z. o preven-
tívnej protipožiarnej kontrole obce zaväzuje obec 
vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v ob-
jektoch právnickej a podnikajúcej fyzickej osoby, v 
ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari 
nad Hronom, v rodinných domoch okrem bytov, v 
obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách. 
Mesto má dve kontrolné skupiny: DHZ Banská 
Štiavnica – vedúci skupiny Tomáš Zábudlý, s počtom 
členov 12 a DHZ Štefultov – vedúci skupiny Michal 
Tokár s počtom členov 9. Požiarny technik mesta a 
preventivár Jozef Borský vyškolil kontrolné skupiny 
a zabezpečil vydanie preukazov pre členov. 
Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonáva-
jú podľa plánu na uliciach: Exnára, Pustá, Hurba-
nova, Hodžova, Jergištôlňa, Široký vrch, Belianska, 
Langsfeldova, Povrazník, J. Kollára, Brezová, Ob-
chodná, Rakytová, Na Mária šachtu, F. Urbánka, 
Hutnícka, J.C. Hronského, Na Matej štôlňu. Boli 
prekontrolované aj malé prevádzkarne v počte 25. 
Protipožiarnu preventívnu kontrolu je potrebné 
dokončiť ešte v 22 uliciach. Protipožiarne kontroly 
boli zamerané hlavne na povalové priestory, strechy, 
komíny, pivnice, drevárne a garáže. Upozorňujeme 
hlavne na pravidelné čistenie komínov a dymovodov, 
ich tesnosť, a vedenie záznamov o ich čistení. Odpo-
rúčame majiteľom domov používať len certifikova-
né spotrebiče, ktoré nie sú poškodené prehorením. 
Upozorňujeme na potrebné prehliadky elektrických 
rozvodov plynu a plynových spotrebičov. Pri pre-
ventívnych prehliadkach boli zistené nedostatky na 
štyroch komínoch, ktoré potrebujú opravu a v jednej 
prevádzke stolárstva. 

Cvičenie a športová činnosť
Z príležitosti 135. výročia založenia DHZ Banská 

Štiavnica sa konala dňa 28.6. 2008 okresná súťaž 
DHZ za účasti veliteľa územného celku dobrovoľnej 
požiarnej ochrany pána Bc.Vladimíra Slezáka, Márie 
Putišovej a Ing. Jozefa Perinu a členov mestského za-
stupiteľstva mesta pod vedením Ing. Juraja Čabáka, 
delegáciou z Poľska, partnerského mesta Olsztynek. 
Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev. Za zorganizovanie 
súťaže bol mestu odovzdaný ďakovný list, ktorý pre-
vzal predseda komisie verejného poriadku MVDr. 
Stanislav Ďurkan na výročnej členskej schôdzi 7. 
marca 2009. 

DHZ Štefultov zorganizoval 20.7.2008 športovú sú-
ťaž o putovný pohár primátora mesta Banská Štiav-
nica, ktorý sa mu podarilo aj získať. Najlepší dosiah-
nutý čas útoku tohto družstva je 15,52s. Zúčastnili sa 
na sedemnástich športových súťažiach.
Dňa 20.9. 2008 bolo vyhlásené miestne taktické cvi-
čenie. Cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru 
kina Akademik počas premietania filmu. Na cvičení 
sa zúčastnili hasičský a záchranný zbor Banská Štiav-
nica s technikou Tatra 148 CAS 32, Liaz 101K CAS 
25 a automobilová plošina. DHZ Banská Štiavnica s 
požiarnou Aviou a PPS 12, DHZ Štefultov s požiar-
nou Aviou a PPS 12 a členky SČK Banská Štiavnica. 
Cvičenie malo preveriť súčinnosť všetkých zúčast-
nených i schopnosť pomôcť profesionálom pri lik-
vidácii požiaru kina, ošetriť a evakuovať zranených 
na bezpečné miesto. Predviesť dostupnú požiarnu 
techniku a pripravenosť hasičov na ochranu oby-
vateľov mesta. Taktické cvičenie pripravil mjr. Ing. 
Hrudka, npr. Ostrihoň, p. Senciová, Krkoška, Jará-
bek, Poprac, Borský. Cvičenie splnilo svoj účel. Pre 
členov DHZ Banská Štiavnica a SHZ Štefultov bol 
zorganizovaný kurz prvej pomoci s medzinárodným 
certifikátom záchranára s platnosťou EU. 

Práca s mládežou
Úlohou DHZ je aj preventívno-výchovná činnosť 
mládeže. Pán Poprac a Ing. Kotilla hravou formou 
vysvetlili deťom nebezpečenstvo vzniku požiaru 
v materskej škole na Mierovej ulici. DHZ Banská 
Štiavnica organizoval družstvo mladých hasičov 
Plameňákov, cvičitelia p. Popracová, p. Zábudlý a 
p. Penička navštevujú základné školy a prezentujú 
požiarnický šport, čím získavajú záujem detí o pro-
tipožiarnu ochranu. Družstvo mladých hasičov sa 
zúčastnilo na 37. ročníku súťaže okresov Žarnovica, 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica. Pre zlepšenie 
výcviku je potrebné zakúpiť maketu požiarnej strie-
kačky PPS 12. Za mimoriadne zásluhy a 30 ročnú 
prácu s mládežou Ing. Jozef Perina odovzdal rezort-
né vyznamenanie p. Júlii Popracovej. O tom že práca 
s mládežou je na dobrej úrovni, svedčí aj ukončené 
štúdium na TU vo Zvolene členky DHZ Lucii Penič-
kovej v odbore Požiarna ochrana.

Brigádnická činnosť
K 135. výročiu založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru bola urobená rekonštrukcia hasičskej zbroj-
nice: fasáda, strecha, vnútorné priestory. Veľa práce 
urobili členovia DHZ: Poprac, Krkoška, Bokroš, Pi-
varči, Zábudlý, Zachar, Buzalka, Soldan. Zadovážili 
lešenie, postavili ho a podieľali sa na oprave fasá-
dy. Členky p. Pivarčiová, Silardyová, Zadubencová, 
Zábudlá, Necpalová natierali strechu, zábradlie a 
garážové brány. Bola urobená aj izolácia balkóna, 
čím sa odstránilo zatekanie vody do skladu, opra-
vené bolo aj osvetlenie pred garážami a za budovou 
hasičskej zbrojnice. Skultúrnená bola aj zasadačka 
(vymaľovanie, nové obkladačky, výmena dvier, po-
dlahovej krytiny. Pán Vladimír Poprac ml. venoval 
chladničku, pán Pavol Pivarči akvárium a pán Ro-
man Rückschloss zakúpil obrusy. O občerstvenie sa 
postarala pani Júlia Popracová.
Brigádnicky bola vybudovaná členmi DHZ Šteful-
tov vodovodná prípojka k hasičskej zbrojnici na 
Štefultove. V roku 2009 je plánovaná rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice na Štefultove (oprava veže, vý-
mena hodín, sirény, oprava sociálneho zariadenia a 
zasadačky). 

Vyhodnotenie činnosti
Práca DHZ Štefultov bola zhodnotená na výročnej 
členskej schôdzi dňa 8.2.2009 za účasti primátora 
mesta 
Mgr. Pavla Balžanku a poslankyne mestského zastu-
piteľstva pani Blaškovičovej.
Práca DHZ Banská Štiavnica bola zhodnotená na 

výročnej členskej schôdzi dňa 7.3.2009 za účasti po-
slanca mestského zastupiteľstva a predsedu komisie 
verejného poriadku MVDr. Stanislava Ďurkana bola 
odsúhlasená partnerská zmluva o vzájomnej spolu-
práci medzi hasičmi mesta Banská Štiavnica a hasič-
mi mesta Olsztynek. Na oboch schôdzach sa zúčast-
nili funkcionári DPO v Žiari nad Hronom p. Mária 
Putišová, Ing. Jozef Perina, Bc.Vladimír Slezák.
Dňa 15.5. 2008 z rúk JUDr. Jozefa Minárika pre-
zidenta DPO SR prevzal najvyššie vyznamenanie 
Zaslúžilý člen DPO pán Michal Tokár. Zástupcovia 
partnerského mesta Olsztynek odovzdali sošku sv. 
Floriána a poľské vyznamenanie Stražak wzorowy I. 
stupňa pánu Vladimírovi Popracovi.

Kultúra a šport
Hlavnými úlohami, ktoré zabezpečoval Mestský 
úrad – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu 
(ďalej OKCRŠ) v oblasti kultúry boli:
• Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych 
podujatí
• Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry
• Prevádzka Mestskej knižnice
• Správa mestského rozhlasu
• Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou od-
delenia kultúry, cestovného ruchu a športu

Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych 
podujatí
V roku 2008 pristúpilo OKCRŠ k zmenám s cieľom 
zvýšiť počet a pestrosť kultúrnych podujatí aj mimo 
hlavnej turistickej sezóny. Otvorilo niekoľko cyklov, 
ktoré sa stretli so záujmom verejnosti a ktoré budú 
pokračovať.
Vo februári OKCRŠ spolupracovalo na organizácii 
Baníckeho plesu, pripravilo bábkové predstavenie O 
Kukolíkovi a cestovateľskú besedu o Rusku.
V marci si mohli Štiavničania vychutnať organový 
recitál, stretnutie so Š. Hríbom, koncert Marián Ge-
išberga so synom a odovzdávanie cien za kultúru a 
šport v roku 2007.
V apríli pripravilo oddelenie vystúpenie divadla 
Kusy cukru, koncert Bratislavského chlapčenského 
zboru, divadlo pre deti s názvom Vrešťadlo, orga-
nizačne spolupracovalo pri realizácii divadelného 
predstavenia Nebo, peklo, raj a späť a pripravilo ďal-
šie cestopisné rozprávanie. V tomto mesiaci zároveň 
pripravilo prezentáciu Banskej Štiavnice v rámci Dní 
slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej za účasti 
Texasiek, Sokoliarov sv. Bavona, DS Paradajz Pikčr 
a M. Čelkovej, ktorá uviedla výstavu obrazov svojho 
otca J. Lackoviča.
V máji čakalo na deti divadelné predstavenie Zlý 
kráľ, OKCRŠ spolupracovalo na repríze divadelného 
predstavenia Nebo, peklo, raj a späť, festivale Envi-
rofilm a pripravilo koncert amerického univerzitné-
ho zboru.
V júni OKCRŠ prinieslo po mnohých rokoch diva-
dlo aj do kultúrneho domu na Štefultove prostred-
níctvom úspešného predstavenia DS Paradajz Pikčr. 
V tomto mesiaci rovnako po prvýkrát v spolupráci s 
OZ Sitnianski rytieri a POS vstúpilo do organizácie 
podujatia Budenie sitnianskych rytierov. V menšej 
miere spolupracovalo OKCRŠ sa v tomto mesiaci 
konal aj koncert skupiny Horkýže slíže a podujatí 
Štiavnický hudobný tajch.
V júli oddelenie spolupracovalo na festivale Jazzni-
ca, pripravilo maškarný bál pod holým nebom na 
Štefultove, podujatie Živý šach a spolupracovalo na 
Festivale peknej hudby.
August otvorila akcia Nezabudnuté remeslá a ďalší 
ročník Festivalu folk & world music, na ktorého prí-
prave sa OKCRŠ podieľalo. V tomto mesiaci odde-
lenie rovnako participovalo na festivale Capalest a 
4 živly.
September bol tradične mesiacom, v ktorom domi-
novali Salamandrové dni, na ktorých okrem tradícií 
vo forme sprievodu vystúpili viaceré známe mená. 
Vrcholom programu boli zrejme koncerty skupín 
Backwards a Cigánski diabli. Nová štruktúra progra-
mu priniesla nielen zábavu pre mladých, ale aj vlast-
né pódium pre dychovky, jazz a sobotný program 
pre deti na Starom zámku. V septembri oddelenie 
spolupracovalo na organizácii akcie T – Mobile Mu-
sic City a na festivale Pontes.
V mesiacoch október a november OKCRŠ úspešne 
spustilo nové i staršie kurzy. S najväčším úspechom 
sa stretol tanečný kurz Juraja Fábera, rastie počet zá-
ujemcov o jogu. V týchto mesiacoch oddelenie záro-
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veň umožnilo ďalšie reprízy úspešného divadelného 
predstavenia DS Paradajz Pikčr a pripravilo poduja-
tie Akademici v B. Štiavnici.
V decembri OKCRŠ v spolupráci s SBM pripravilo 
týždeň plný aktivít. V rámci uvedeného týždňa sa 
konalo podujatie Batoh Mikulášskych prekvapení, 
koncert v KD Štefultov, otvorenie výstavy fotografií 
Naša Štiavnica a program J. Fábera a jeho hostí. Po-
slednými veľkými podujatiami, na ktorých OKCRŠ v 
roku 2008 pracovalo, boli štefanský koncert Cigán-
skych diablov a otvorenie nového roku na Námestí 
sv. Trojice. 
a. Kino Akademik a Filmový klub Oko
V kine Akademik sa v roku 2008 premietlo 56 fil-
mov, ktoré navštívilo 1.513 divákov, v priemere 27 
divákov na jedno predstavenie. Celkový príjem za 
rok bol 90.120,-Sk – 2.991,43 EURO.
Najväčšiu návštevnosť sme zaznamenali pri filmoch 
Gympl a Báthoryčka.
Vo filmovom klube mal najúspešnejšiu premiéru 
film Faunov Labyrint.
b. Letné kino Amfiteáter
V letnom kine sa v roku 2008 premietlo 5 filmov s 
návštevnosťou 256 divákov. Menší počet premieta-
ní bol spôsobený nárastom kultúrnych podujatí na 
Amfiteátri, a tým aj menším počtom termínov na 
realizáciu premietania.
c. Výstavy
Apríl - Máj – Škola umeleckého výtvarníctva Krem-
nica – Fauna v kove zakliata Práce absolventov ume-
leckej školy sa stretli s veľkým ohlasom u verejnosti, 
pretože originalita a detailné vypracovanie kovových 
skulptúr svedčia o veľmi dobrej úrovni jej tvorcov.
Jún – Svetové dedičstvo očami detí -14.ročník Me-
dzinárodná výtvarná súťaž, ktorú organizovalo naše 
oddelenie už 14 rok, aj tento rok dosiahla dobrú 
úroveň vďaka 1.494 prácam z 20 miest sveta a 15 
krajín.
Júl – Soňa Mrázová – olejomaľby na dreve Origi-
nálne pohľady na svet tak trošku zaškatuľkované v 
starých drevených rámoch a zabudnutých šuplíkoch. 
Milá výstava rozohrala trámovú miestnosť rôznymi 
postavami a výjavmi zo sveta fantázie autorky.
August –Národná banka Slovenska –Slovenské euro 
mince Národná banka nám ešte pred nástupom eura 
na Slovensko sprostredkovala jeho výslednú podobu 
na putovnej výstave .
September – Október -Igor Lackovič – Banská 
Štiavnica a baníctvo –akryl maľby Autor známej 
postavičky Štiavnického Nácka sa nám predstavil s 
množstvom malých formátov, s tematikou Banskej 
Štiavnice a jej histórie- baníctvom. Veľmi úspešná 
výstava, vzhľadom na to, že minimálne polovica diel 
bola odkúpená ešte pred jej skončením.
November –Prezentácia knihy Ivana Herčka Banská 
Štiavnica na starých pohľadniciach
December - Marian Garai a Ľubomír Lužina –foto-
grafie Známi banskoštiavnickí fotografi nám pred-
stavili Štiavnicu v jej najkrajších podobách tak, ako 
ju vidia oni. Výstava bola prezentovaná aj vo švaj-
čiarskom Hünnenbergu.
Vianočné prestieranie – Hotelová akadémia Absol-
venti „hotelovky“ sa v rámci predvianočných akcií 
predstavili rôznymi variáciami na tému vianočné 
prestieranie. Pekné a inšpiratívne.

Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry
OKCRŠ spravuje objekty Rubigallu, Amfiteátra, kul-
túrny dom Štefultov a kino Akademik. V objekte 
Rubigallu boli vykonávané počas roka len základné 
údržbárske práce. Objekt nebol od svojho sprístup-
nenia pre oddelenie Mestského úradu maľovaný, 
nevyhovujúce sú WC v prízemí budovy, existujú 
problémy s vodou, zatekajúcou do stien objektu a je 
potrebná rekonštrukcia podkrovia. V tejto súvislos-
ti bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá 
umožní rekonštrukciu objektu v roku 2009.
V roku 2008 objekt Amfiteátra prenajatý spoločnos-
ti Cultour, s.r.o. Okrem pozitívneho dopadu tohto 
rozhodnutia na rozpočet mesta výrazne stúpol počet 
podujatí, ktoré sa v týchto priestoroch konali a Am-
fiteáter ožil denno – denným životom, čo bolo iste 
veľké pozitívum letných mesiacov.
Kultúrny dom Štefultov je už niekoľko rokov v zlom 
technickom stave. O zlepšenie jeho stavu sa posta-
rali najmä dobrovoľníckou prácou obyvatelia miest-
nych častí Štefultov a Sitnianska, ktorí v závere roka 
úspešne zaregistrovali občianske združenie, ktoré 
si KD prenajalo. Týmto rozhodnutím sa opäť zvýši 

počet podujatí a starostlivosť o pomerne zanedbaný 
objekt.
V kine Akademik bola rovnako vykonávaná základná 
údržba, napriek mnohým nedostatkom je prevádzky 
schopné a priestory sú v relatívne dobrom stave. 

Slovenské banské múzeum 
Úspešný muzeálny rok 2008
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, ktoré 
jednoznačne patrí medzi najvýznamnejšie muzeálne 
inštitúcie na Slovensku, sa pri bilancovaní uplynu-
lého roka musí v prvom rade pristaviť pri udalosti, 
ktorá v doterajšej histórii slovenského múzejníctva, 
nemá obdobu. Začiatkom marca 2008 sa nášmu 
múzeu podarilo získať výnimočný grant vo výške 
482 tisíc € (vyše 14 mil. 520 tis. Sk), z finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, 
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho roz-
počtu SR. Vďaka týmto finančným prostriedkom sa 
v SBM mohlo už vlani začať s nevyhnutným rozsiah-
lym reštaurovaním zbierkového fondu, ale aj budo-
vaním novej reštaurátorskej dielne na papier a staré 
tlače v jednom z objektov Galérie J. Kollára. Počas 
4-ročného trvania celého projektu sa do konca roku 
2011 zmodernizujú depozity a expozície v galérii, 
Kammerhofe, Berggerichte i na Starom zámku, aby 
boli vzácne zbierkové predmety uchovávané v op-
timálnych klimatických podmienkach a chránené 
bezpečnostnými systémami. Okrem toho sa za fi-
nancie z tohto grantu zreštauruje aj 36 kamenných 
článkov (zbierkových predmetov na Starom zámku) 
a 10 vzácnych umeleckých diel. 
Realizáciou tohto projektu sa súčasne napĺňa aj jed-
na z rozhodujúcich činností Slovenského banského 
múzea, ktorou je spravovanie a ochrana vzácnych 
historických a umeleckých diel. 
Nemenej dôležitým poslaním múzea je však aj pre-
zentácia týchto hodnôt širokej verejnosti, aby sa 
prostredníctvom poznávania histórie a historicko-
technických a umeleckých skvostov aj formovalo ve-
domie každého návštevníka múzea a upevňoval jeho 
vzťah k vzácnym klenotom svetového dedičstva. 
Preto aj návštevnosť múzea považujeme za jeden z 
významných ukazovateľov úspešnosti našej práce. V 
tejto súvislosti možno preto s uspokojením konšta-
tovať, že v roku 2008 mohlo SBM svoje zbierky pred-
staviť 104 tisícom návštevníkov, čo je takmer o 3000 
viac ako v roku 2007. Z hľadiska jednotlivých expo-
zícií sa najväčšej pozornosti návštevníkov už niekoľ-
ko rokov teší Banské múzeum v prírode, ktoré je vari 
predsa len známejšie pod názvom Banícky skanzen. 
Najmä atraktívne fáranie do podzemia je mimoriad-
ne silným diváckym zážitkom, a tak sa nemožno ani 
čudovať, že podiel návštevnosti skanzenu z celko-
vej návštevnosti múzea predstavoval až 36 percent. 
Návštevníci Banskej Štiavnice však veľmi radi vy-
hľadávajú aj Starý zámok, kam smeruje až štvrtina 
návštevníkov múzea, a Nový zámok, z ktorého ča-
rokrásny výhľad na Banskú Štiavnicu si pochvaľujú 
všetci, ktorí sa po vyšliapaní 96-tich schodov môžu 
poprechádzať po najvyššom zámockom poschodí a 
pokochať sa výhľadom na panorámu mesta.
Žiaľ, verejnosť si svoju cestu len veľmi pomaly na-
chádza do Galérie Jozefa Kollára, či do objektu Kam-
merhofu, ktorý, ako niekdajšie sídlo komorských 
grófov za panovania dynastie Habsburgovcov, i dnes 
vzbudzuje obdiv nielen svojou majestátnou rozlo-
hou, ale aj rozsiahlosťou nevšednej expozície ban-
skej techniky, kde nechýbajú ani atraktívne funkčné 
modely banských strojov z 18. a 19. storočia. Podob-
ne je to aj s galériou, kde na prvý pohľad bežné tri 
meštianske domy na Námestí sv. Trojice, ukrývajú 
v sebe umelecké skvosty nevyčísliteľnej historickej 
i umeleckej hodnoty. Veď napríklad len drevené 
polychromované sochy sv. Kataríny a sv. Barbory z 
roku 1506 od neznámeho majstra M.S. sú unikátom 
porovnateľným s umeleckou hodnotou sôch Majstra 
Pavla z Levoče. 
Slovenské banské múzeum sa však aj v minulom roku 
snažilo svoje tradičné expozičné priestory zatraktív-
niť rôznymi príležitostnými výstavami i pravidelne 
sa opakujúcimi podujatiami, ktoré si už našli pevné 
miesto v kultúrno-spoločenskom kalendári obyvate-
ľov mesta a významnou mierou sa podieľajú aj na 
rozvoji environmentálnej a regionálnej výchovy. V 
spolupráci s občianskym združením Vedecká hračka 
z Banskej Bystrice pripravilo SBM vo februári mi-
nulého roka neobyčajne príťažlivú výstavu hračiek, 
kde prvky vedeckých zákonov a zákonitostí prišlo 

„skúmať“ vyše 1300 žiakov a študentov. 
Geologicko-mineralogické oddelenie SBM v objekte 
Berggerichtu na Námestí sv. Trojice, v rámci 7.roční-
ka výstavy Mini zoo, predstavilo teráriové zvieratá, 
zapožičané z rozsiahlej zbierky prievidzského zbera-
teľa a chovateľa Michala Zachara a v lete minulého 
roka aj pozoruhodnú výstavu nerastného bohatstva 
zo slovenských lomov, a to nielen v podobe kvalit-
ných fotografií, ale aj úchvatných prírodných kame-
ňov a nástrojov, používaných v lomoch. 
Múzeum vynaložilo veľké úsilie na dôstojné pripo-
menutie si 100-ročnice úmrtia posledného sloven-
ského polyhistora, prírodovedca, botanika, archeo-
lóga, etnografa a v neposlednom rade aj priekopníka 
slovenského múzejníctva - katolíckeho farára An-
dreja Kmeťa. Súčasťou júnových spomienkových 
osláv bolo aj otvorenie výstavy v Kammerhofe a pre-
zentácia novej knihy PhDr. J. Labudu, CSc. – Andrej 
Kmeť – Sytniansky rytier, no je priam nepochopi-
teľné, že výstava v Kammerhofe, ktorá sa skončila 
až koncom októbra, vyvolala len nepatrný záujem 
verejnosti. Dovezené a vystavené zbierkové predme-
ty zo Slovenského národného múzea z Bratislavy i 
Múzea Andreja Kmeťa z Martina, kde nechýbali ani 
Kmeťom vykopané kosti mamuta, či jeho unikátny 
herbár s vyše 70-timi tisícami kvetov, boli priam ne-
nahraditeľnou príležitosťou na absolvovanie hodín 
botaniky, histórie, regionalistiky i vlastivedy priamo 
v múzeu medzi exponátmi výstavy. Nezáujem škôl 
práve o túto výstavu bol tak asi najväčším sklama-
ním vlaňajšieho roka. 
Slovenské banské múzeum sa však okrem zorgani-
zovania vlastných samostatných výstav (Zem baní-
kov v diele J.Adamsona, Ladislav Zacharides a jeho 
výtvarná tvorba, Sochárske dielo Antona Čuteka, 
Banícke motívy v umení, či Vianoce na Starom zám-
ku) spolu s mestom Banská Štiavnica, podieľalo aj 
na vytvorení reprezentatívnej výstavy, venovanej 15. 
výročiu zápisu mesta na Listinu svetového dedič-
stva, pod názvom Banská Štiavnica – mesto UNE-
SCO. Pôvodný termín výstavy, koniec roka 2008, 
bol predĺžený až do konca apríla tohto roka, takže 
na zhliadnutie tejto pozoruhodnej výstavy, pred jej 
ďalšou májovou inštaláciou v Budapešti, zostávajú 
už len dva mesiace.
Z hľadiska napĺňania princípov environmentálnej a 
regionálnej výchovy má v Slovenskom banskom mú-
zeu už 10 rokov svoje nezastupiteľné miesto najmä 
„Škola v múzeu“. Formou tvorivých dielní, kurzov, 
prezentácií i vychádzok sa u detí podporuje rozvoj 
estetického cítenia, zručností, tvorivosti, ale vytvára 
sa aj priestor na zmenu vnímania tradičného múzea, 
ktoré by malo „ožiť“ užšou interaktívnou spoluprá-
cou s verejnosťou. Tento projekt sa začal rozvíjať v 
„škole remeselníkov“, kde múzeum pravidelne na-
vštevujú deti z materských, základných, ale i stred-
ných škôl, aby pod odborným dohľadom prenikli do 
tajomstiev tradičnej i netradičnej remeselnej výroby. 
K letnej škole v múzeu vlani prvý raz pribudol už aj 
letný tábor v múzeu, ktorý sa stretol s veľkým ohla-
som a záujmom detí i rodičov, takže po týchto skúse-
nostiach sa jeho brány otvoria aj počas tohtoročných 
letných prázdnin od 13. do 17. júla. 
Nuž a na záver nemožno nespomenúť ani dnes už 
celoslovensky známe festivaly, na ktorých sa SBM 
organizátorsky podieľa. V posledných rokoch je už 
tradične veľmi úspešným podujatím májový Fes-
tival kumštu, remesla a zábavy, ktorý bude tohto 
roku (22.-23.5.) zameraný na kovové variácie v me-
tamorfózach času, ďalej sú to letné Noci na Starom 
zámku, ktoré vlani na netradičného Moliéra pri-
tiahli rekordný počet návštevníkov, múzeum svoje 
priestory veľmi rado poskytuje aj júlovému Festivalu 
peknej hudby, augustovému európskemu festivalu 
poézie, divadla a hudby Cap á l'Est, alebo letnému 
filmovému semináru 4 živly, čím sa okrem svojho 
muzeálneho charakteru stalo aj mimoriadne silným 
hráčom na poli rozvoja kultúry, osvety a udržiavania 
dávnych baníckych tradícií v meste pod Sitnom.

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad 
Hronom - Pracovisko Banská Štiavnica
Cieľ a poslanie podujatí:
- Prezentácia činnosti a tvorby autorov a interpre-
tov nášho mesta a regiónu, vzájomná konfrontácia, 
výmena skúseností, nadviazanie kontaktov, odborná 
pomoc, sprostredkovanie vystúpení a odbornej po-
moci
- Príprava kultúrnospoločenských, výchovnovzde-
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lávacích, odborných podujatí, súťaží, prehliadok od 
miestnych regionálnych cez nadregionálne po celo-
slovenské so zahraničnou účasťou, príprava výstav a 
vernisáží
- Pripomenutie si významných výročí, udalostí, osob-
ností nášho mesta a regiónu, i slovenského národa (v r. 
2008 - A. Sládkovič, M. Hell, M. Rúfus, J. Horák...)
- Podpora všetkých foriem záujmovoumeleckej činnos-
ti (ZUČ) a kultúrnych aktivít obyvateľstva. Pripravovať 
pre návštevníkov podujatí pekný umelecký zážitok pri 
„živej kultúre“ z našich zdrojov
- Aj v čase hospodárskej krízy a ekonomických problé-
mov, keď si nie všetci môžu dovoliť návštevy profesio-
nálnych kultúrnych inštitúcií resp. drahé vstupenky na 
podujatia, umožniť obyvateľom mesta i návštevníkom 
stretávať sa pri kvalitných kultúrnych podujatiach.

Športové kluby v Banskej Štiavnici 
Športová a telovýchovná činnosť v Banskej Štiavnici 
svojim rozsahom a úspešnosťou v roku 2008 naviaza-
la na dobré výsledky z predchádzajúceho obdobia. Na 
území mesta pôsobia nasledovné kluby:
- ŠAC Banská Štiavnica – Štiavnický atletický klub 
- KMT Banská Štiavnica - triatlonový klub a TJ SITNO 
Banská Štiavnica - plavecký klub
- TJ SITNO Banská Štiavnica- plavecký oddiel:
- Auto-moto klub SITNO
- ARMwrestling klub Banská Štiavnica
- Združenie technických športov LIBA
- Klub „Horáčik“
- TJ - Sitno Rekreačný aerobik, Banská Štiavnica
- Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiav-
nica 
- Stolnotenisový oddiel LN TRADE Banská Štiavnica
- Volejbalový oddiel Banská Štiavnica
- STKM Banská Štiavnica
- Plavecký klub Banská Štiavnica
- FK Sitno Banská Štiavnica

Zahraničná spolupráca 
Organizácia miest svetového dedičstva (OMSD)
• Správa o svetovom dedičstve a aktivitách s ním spo-
jených za obdobie 04/2007 – 11/2008 za mesto Banská 
Štiavnica pre Regionálny sekretariát OMSD v Buda-
pešti;
• Siedma regionálna konferencia OMSD pre členské 
mestá zo strednej a východnej Európy v Budapešti 9. – 
12. septembra 2008, účasť predstaviteľov mesta Banská 
Štiavnica, súčasťou programu aj reinštalácia a slávnost-
né otvorenie výstavy „Svetové dedičstvo – očami detí 
2008“

Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva
• reprezentatívna výstava k 15. výročiu zápisu historic-
kého mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok 
v jej okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 
pripravená Slovenským banským múzeom, Štátnym 
ústredným banským archívom a mestom Banská 
Štiavnica otvorená 4. septembra 2008 za účasti Dr. Ka-
talin Kiss, koordinátorky Regionálneho sekretariátu 
OMSD.

Svetové dedičstvo – očami detí 2008
• výtvarná súťaž pre deti z miest svetového dedičstva vo 
veku do 15 rokov, 14. ročník, v tomto roku organizátori 
dostali 1494 prác z viac ako 70 škôl v 20 mestách sve-
tového dedičstva v 15 krajinách (Brazília, Chile, Chor-
vátsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Čínska ľudová republi-
ka, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Ruská 
federácia, Spojené kráľovstvo, Ukrajina a Slovenská 
republika). Výstava otvorená 5. júna 2008 za účasti Dr. 
Katalin Kiss, koordinátorky Regionálneho sekretariátu 
OMSD.

Akademici v Banskej Štiavnici III
Pri príležitosti 7. výročia podpisu Deklarácie pokra-
čovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v 
Banskej Štiavnici Mesto Banská Štiavnica v spolupráci 
s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom 
zorganizovali podujatie „Akademici v Banskej Štiavni-
ci III“, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 11. októbra 2008. 
Ide o určité pokračovanie prvej etapy podujatia, keď 
banský hunt, respektíve klát dreva študenti Univerzity 
z Miškolca a Západomaďarskej univerzity zo Šoprone 
úspešne dotlačili v auguste 2006 do Banskej Štiavnice, a 
ktoré v októbri 2006 boli umiestnené v historických bu-
dovách Akadémie. Cieľom tlačenia hunta a klátu bolo 
pripomenúť si založenie baníckej školy v roku 1735, 
založenie Akadémie Máriou Teréziou v roku 1762 a 

5. výročie „Deklarácie“ právnych nástupcov Baníckej 
a lesníckej akadémie 6 fakúlt/univerzít z Miškolca, 
Šoprone, Košíc, Zvolena, Ostravy a Leobenu. Iniciatíva 
vyšla z maďarskej strany, boli to študenti Univerzity v 
Miškolci a Západomaďarskej univerzity v Šoproni. 
Z pozvaných hostí sa podujatia v tomto roku zúčastnili 
okrem iných aj vedúci Inštitutu hornického inženýrstvi 
Hornicko-geologicke fakulty VŠB – TU Ostrava prof. 
Ing. Pavel Prokop, CSc., prorektor Univerzity v Mi-
školci dr. Mihály Dobróka, prodekan bývalej Baníckej 
fakulty Univerzity v Miškolci dr. Tamás Ormos, rektor 
Západomaďarskej univerzity v Šoproni Dr. Sándor Fa-
ragó, dekan Lesníckej fakulty Západomaďarskej uni-
verzity v Šoproni prof. Dr. András Náhlik, vedúci ka-
tedry bývalej Hutníckej fakulty Univerzity v Miškolci 
prof. Dr. Jenö Dúl, prodekani Fakulty geoinformatiky 
v Székesfehérvári Dr. Peter Engler a Dr. Tamas Jancso, 
prorektor TU v Košiciach prof. Ing. Pavel Raschman, 
CSc., dekan BERG fakulty TU v Košiciach prof. Ing. 
Gabriel Weiss, PhD., prodekan Hutníckej fakulty TU 
v Košiciach doc. Ing. Štefan Nižník, CSc. a prodekan 
Lesníckej fakulty TU vo Zvolene doc. Dr. Ing. Jaroslav 
Šálka.
Predbežne bolo dohodnuté, že podujatie „Akademici v 
Banskej Štiavnici IV“ sa uskutoční 10. októbra 2009. 

Partnerské mestá 
Hünenberg (Švajčiarsko)
• fotografi cká výstava „Naša Banská Štiavnica“ v Hü-
nenbergu – otvorenie 30. mája 2008 za účasti ofi ciálnej 
delegácie mesta Banská Štiavnica;
• recipročný priateľský medzinárodný zápas FO Sitno 
Banská Štiavnica – FC Hünenberg na štiavnickom fut-
balovom štadióne v sobotu 20. septembra 2008; 
• žiaci ZŠ Jozefa Horáka pokračovali v dopisovaní so 
žiakmi z Hünenbergu;
• umelecké dielka z obchodu „Diela a dielka“ sa predá-
vali v Hünenbergu počas tamojšieho predvianočného 
trhu; 
• aktuálne informácie z Hünenbergu ohľadom Kohéz-
neho miliardového fondu pre Slovenskú republiku 67 
miliónov CHF.
Moravská Třebová (Česká republika)
• hokejisti z Moravskej Třebovej navštívili Banskú 
Štiavnicu a 8. marca 2008 odohrali priateľský zápas s 
našimi hokejistami;
• účasť žiakov ZŠ Jozefa Horáka na súťaži „Pod modrou 
oblohou“;
• naša účasť na tradičných Dňoch slovenskej kultúry, v 
rámci nich Deň s partnerským mestom Banská Štiav-
nica – divadlo Paradajz Pikčr, Texasky, „Farebný svet 
Jozefa Lackoviča“ výstava z tvorby p. Lackoviča, Soko-
liarska skupina sv. Bavona – 25. apríla 2008, prítomná 
aj ofi ciálna delegácia mesta Banská Štiavnica;
• účasť 30 našich mladších a starších žiakov a 7 tréne-
rov a funkcionárov na Medzinárodnom žiackom fut-
balovom turnaji partnerských miest 30. augusta 2008 v 
Moravskej Třebovej; 
• návšteva ofi ciálnej delegácie Moravskej Třebovej v 
Banskej Štiavnici v dňoch 29. – 31. augusta 2008 z prí-
ležitostí Hubertových dní;
• účasť a vystúpenie moravskotřebovskej hudobnej 
skupiny „Proč ne band“ na Salamandrových dňoch 
2008 v Banskej Štiavnici;
• návšteva ofi ciálnej delegácie Banskej Štiavnice na fes-
tivale „Biskupický kaléšek“ v Moravskej Třebovej 3. – 5. 
októbra 2008;
• hokejisti Banskej Štiavnice navštívili Moravskú Tře-
bovú, kde 6.12.2008 odohrali priateľský zápas s miest-
nymi hokejistami. 

Olsztynek (Poľsko)
• návšteva ofi ciálnej delegácie Olsztynku a Straży 
Pożarnej z príležitosti 135. výročia založenia Dobro-
voľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici v dňoch 
27. – 29. júna 2008, účasť na podujatí „Štiavnický hu-
dobný tajch“; 
• návšteva ofi ciálnej delegácie Banskej Štiavnice v Ol-
sztynku v dňoch 4. – 7. augusta 2008.

Ptuj (Slovinsko)
• ofi ciálna delegácia Banskej Štiavnice navštívila Ptuj 
pri príležitosti festivalu „Kurentovanje“ v dňoch 2. – 4. 
februára 2008;
• účasť Folklórnej skupiny „Sitňan“ Banská Štiavnica s 
hosťami z obce Podhorie na 3. ročníku medzinárodnej 
súťaže folklórnych skupín „FolkFest“ v Ptuji v dňoch 
23. – 25. mája 2008;
• 19. júna 2008 zavítali do Banskej Štiavnice slovinskí 

cyklisti, ktorí absolvovali 1600 km maratón od Baltu po 
Jadran a priniesli pozdravný list od obyvateľov a primá-
tora mesta Ptuj, podobný list bol po nich odoslaný aj z 
našej strany; 
• návšteva ofi ciálnej delegácie z Ptuja pri príležitostí 
podujatia Živé šachy v Banskej Štiavnici v dňoch 18. 
– 20. júla 2008;
• prezentácia Banskej Štiavnice na medzinárodnom 
sympóziu „Staré mestá – obavy – privilégia“ v dňoch 
25. – 27. septembra 2008 v Ptuji.

Šoproň (Maďarsko)
• ofi ciálna delegácia Banskej Štiavnice na návšteve 
Šoprone 27. a 28. júna 2008, podpísaná Dohoda o part-
nerstve; 
• účasť dychovej hudby Sitňanka na 14. medzinárod-
nom stretnutí dychových hudieb v Šoproni 29. júna 
2008;
• účasť ofi ciálnej delegácie Banskej Štiavnice na oslave 
200. výročia založenia Lesníckej fakulty v Šoproni 10. 
septembra 2008;
• príprava projektu Spoločne bez hraníc v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republi-
ka – Slovenská republika 2007 – 2013. 
 
Kosaka (Japonsko)
• návšteva reprezentatívnej delegácie mesta Kosaka v 
Banskej Štiavnici v dňoch 15. – 17. októbra 2008, za 
účasti veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike 
podpísaná Dohoda o spolupráci.

Mestská knižnica
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici je univerzálnou 
knižnicou mesta, je súčasťou oddelenia OKCRaŠ Mest-
ského úradu v Banskej Štiavnici. V roku 2008 navštívi-
lo a využilo naše služby 18695 používateľov, ktorí si 
vypožičali spolu 39285 kníh a periodík. Z toho tvorí 
odborná literatúra 10572, krásna literatúra 13534 kníh, 
odborná literatúra pre deti 3137, krásna literatúra pre 
deti 6907 kníh a 5135 periodík. Na prezenčné štúdium 
( štúdium u nás v knižnici) bolo využitých 9753 titulov. 
Počas minulého roku sme poskytli čitateľom 1183 fak-
tografi ckých informácií. Knižnica poskytuje tiež Me-
dziknižničnú výpožičnú službu pre svojich čitateľov, 
čiže vypožičanie hľadaného titulu na pomoc pri štúdiu 
z inej knižnice Slovenskej republiky, a takto sme pre či-
tateľov získali 85 kníh.
Na rozšírenie nášho knižného fondu sme zakúpili 453 
titulov kníh a darom knižnica získala 147 kníh od rôz-
nych darcov. Knižný fond tvorí 25052 kníh, z toho 7470 
odborná literatúra pre dospelých, 11437 kníh krásna 
literatúra pre dospelých. Na oddeleniach pre deti ( v 
meste aj na pobočke Drieňová) sa nachádza 852  od-
borných kníh pre deti a mládež a 5293 kníh beletrie pre 
deti a mládež. Knižnica pre svojich čitateľov odoberá 
17 titulov periodík, ktoré naši používatelia aj využívajú, 
či už prezenčne alebo absenčne.
Knihovníčky pre svojich čitateľov pripravili v roku 2008 
mnoho kultúrnych podujatí (78), najväčší záber pod-
ujatí tvorí mesiac marec, ktorý je oddávna pokladaný 
za mesiac knihy. Z najzaujímavejších podujatí, ktoré 
pripravili aj predviedli naše knihovníčky pre najmen-
šie deti, spomeniem dramatizáciu rozprávky Zakliata 
hora. Väčšie deti (druhý stupeň ZŠ)  sme vyskúšali v li-
terárno-vedomostnej súťaži Ak vieš-odpovieš. V marci 
sme vyhodnotili výtvarnú súťaž venovanú 180. výročiu 
narodenia Pavla E. Dobšinského, kde nám deti pri-
niesli veľmi pekné výtvarné práce zobrazujúce výjavy 
z rozprávok. Vyvrcholením mesiaca knihy bola Noc s 
Andersenom. Je to medzinárodný projekt, ktorého sme 
sa už po druhý raz zúčastnili aj my s našimi najusilov-
nejšími deťmi-čitateľmi, ktorým sme pripravili počas 
rozprávkovej noci v knižnici nezabudnuteľné zážitky.  
Počas celého roka 2008 sme pre svojich čitateľov pripra-
vovali menšie, či väčšie kultúrne podujatia: pasovačky 
prvákov ZŠ nášho mesta za čitateľov našej knižnice, 
rozprávkové dopoludnia, či popoludnia, informačné 
prípravy  pre rôzne vekové kategórie detí a študentov. 
Knižnica sa podieľala na príprave a realizácie takých 
akcií ako Deň poézie, Deň matiek, akcie k mesiacu 
venovanému úcte k starším, literárne večery a pod. V 
októbri prišla medzi nás jedna z najčítanejších sloven-
ských autoriek kníh pre ženy Petra Nagyová-Džeren-
gová, ktorá v besede porozprávala o svojich začiatkoch, 
či pláne do budúcna.

Spracovateľ: Mestský úrad Banská Štiavnica
Marec 2009


