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S P R Á V A 
O   S T A V E   M E S T A    B A N S K Á   Š T I A V N I C A 

Z A    R O K    2 0 0 4 
 

ČASŤ I. 
Samospráva mesta Banská Štiavnica 

 
 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
MsZ pracovalo v roku 2004 v 17- člennom zložení, pričom k zmene v zložení MsZ v priebehu tohto roku  
nedošlo.  
 
Zloženie Mestského zastupiteľstva bolo nasledovné:  
 
Volebný obvod č. 1       
1. Ing. Juraj Čabák, KDH 
2. MUDr. Martin Mačaj, SNS 
3. Ján Petrík, NEKA 
4. Anton Greguss, SDĽ, KSS, SOP 
5. MUDr. Oľga Ferjančíková, HZDS       
6. Vladimír Poprac, SDĽ, KSS, SOP 
7. Mgr. Jozef Schingler, SMER  
 
Volebný obvod č. 2 
8. MUDr. Martin Berlanský, SMER 
9. PhDr. Jozef Labuda, CSc., KDH 
10. Ivan Beňo, SMER 
11. RNDr. Pavel Bačík, HZDS 
12. Ľubomír Barák, NEKA 
13. MVDr. Stanislav Ďurkan, HZDS 
14. Ing. Marián Zimmermann, SMER 
15. Ing. Ondrej Michna, ANO, SDKÚ, DS   
     
Volebný obvod č. 3 
16. Ing. Ivan Gregáň, HZDS 
17. Juraj Foltán, KDH 
 
 
Počet zasadnutí MsZ        12  z toho 4 mimoriadne zasadnutia  
Počet prijatých uznesení                         160 
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach            88,2 % 
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Účasť jednotlivých poslancov na rokovaniach MsZ: 
RNDr. Pavel Bačík 12x (100%), Ľubomír Barák 12x (100%),  Ivan Beňo 9x (75%), 
MUDr. Martin Berlanský 11x (91,6%), Ing. Juraj Čabák 12x (100%),  
MVDr. Stanislav Ďurkan 11x (91,6%), MUDr. Oľga Ferjančíková 9x (75%),  
Juraj Foltán 9x (75%), Ing. Ivan Gregáň 12x (100%), Anton Greguss 12x (100%) 
PhDr. Jozef Labuda, CSc. 9x (75%), Ing. Ondrej Michna 9x (75%), 
Ján Petrík 12x (100%), Vladimír Poprac 12x (100%), Mgr. Jozef Schingler 12x (100%),  
MUDr. Martin Mačaj 9 x (75 %)  , Ing. Marián Zimmermann 8x (66,6%). 
 
Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení: 5 
1. VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2004 o školských obvodoch 
2. VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2004 o určení plagátovacích plôch pre volebnú kampaň voliev do 

Európskeho parlamentu, konaných dňa 13. 06.2004 
3. VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2004 o dani z nehnuteľností pre rok 2005 
4. VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2003 o miestnych daniach  
5. VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2003 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady   
 
V roku 2004 prijalo MsZ nasledovné dodatky k VZN mesta Banská Štiavnica: 
1. Dodatok k VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych poplatkoch č. 3/99 a Dodatku č. 3 schváleného  
    uznesením č. 68/2001 zo dňa 28.06. 2001 
2. Dodatok č. 2 VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2002 na ochranu verejného poriadku v meste Banská  
    Štiavnica v rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero 
3. Dodatok č. 5 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/1999 o miestnych poplatkoch 
4. Dodatok č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s odpadom  
 
Najdôležitejšie materiály prerokované v MsZ: 
Delegovanie členov rád škôl z radov poslancov Mestského zastupiteľstva  
Ekonomické fungovanie banskoštiavnického školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica do konca roka 2004 
Informácia o situácii v Mestskej nemocnici Banská Štiavnica, n. o. v súvislosti s vykonanou kontrolou  
Informatívna správa Jorgesov dom a.s.  
Informatívna správa Hotel „Metropol“ Banská Štiavnica  
Informatívna správa o činnosti SKI Centra s. r. o.  
Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2004 
Návrh finančného plánu pre hospodársku činnosť Mesta Banská Štiavnica pre rok 2004 
Návrh finančného plánu pre hospodársku činnosť Mesta Banská Štiavnica pre rok 2005 
Návrh na naloženie s prebytočným majetkom mesta v správe Mestskej nemocnice Banská Štiavnica n. o.  
Návrh na označenie miestnych častí Banky, Sitnianska – Štefultov, Počúvadlianske jazero  
Návrh na prenájom dvojizbového bytu na Ul. Šobov 7 Rudným baniam š. p. Banská Bystrica  
Návrh na prenájom nebytových priestorov na Ul. Kammerhofská 9, konkurzným konaním  
Návrh na prevod nájmu Mestských kúpeľov neziskovej organizácii  
Návrh na pridelenie bytov v novo rekonštruovanom objekte na Ul. Kammerhofská  
Návrh na priamy odpredaj pozemkov 
Návrh na schválenie členov rád škôl z radov poslancov Mestského zastupiteľstva  
Návrh na schválenie rád škôl z radov poslancov Mestského zastupiteľstva  
Návrh na udelenie výročných cien mesta a čestného uznania  
Návrh na umelecké stvárnenie a inštaláciu „Príbehu Banskej Štiavnice“ 
Návrh na určenie Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica  
Návrh na určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotný zabezpečením 
v predškolskom zariadení na jedno dieťa 
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Návrh na vyhlásenie konkurzného konania na odpredaj nehnuteľností na Ul. Školská v Banskej Štiavnici – 
budova bývalej školy na Štefultove s pozemkom  
Návrh na zmenu kúpnej ceny Údolnej stanice LV 
Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Technických služieb m. p. Banská Štiavncia  
Návrh na zmenu v rokovacom poriadku mesta Banská Štiavnica  
Návrh na zriadenie koordinačného centra cestovného ruchu v Banskej Štiavnici  
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 97/1998 zo dňa 28.07. 1998 
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 151/2003 zo dňa 16.12. 2003 
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 157/2003 zo dňa 16.12.2003 
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 49/2003 zo dňa 24.04.2004 v časti B 
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 49/2004 zo dňa 18.05. 2004 v časti B 
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 26/2004 zo dňa 06.05. 2004 a uznesenia č. 79/2004 zo dňa  
22. 07.2004 
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 73/2004 zo dňa 15.06. 2004 
Návrh na zvýšenie príspevku na vydané hlavné jedlo v školských jedálňach pri ZŠ a MŠ pre žiakov a deti 
Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre rok 2004 
Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre rok 2005 
Návrh rozpočtu Technických služieb, s. r.o. pre rok 2004 
Návrh účelných opatrení na naloženie s majetkom Mesta Banská Štiavnica  
Návrh úpravy rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2004 
Návrh úpravy rozpočtu č. 2 Mesta Banská Štiavnica pre rok 2004 
Návrh na vyhlásenie konkurzného odpredaja nehnuteľnosti na Ul. Kammerhofská č. 16 v Banskej 
Štiavnici  
Návrh výpožičky Mestských kúpeľov – plavárne v Banskej Štiavnici neziskovej organizácii Kúpele – 
plaváreň Banská Štiavnica n. o.  
Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1999 
Obmedzenie dodávky vody do bytových domov Šobov 8,9 a 10 
Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2004-2005 
Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 2004 
Plnenie rozpočtu TS s. r. o. Banská Štiavnica k 31.06. 2004 
Prerokovanie budovania vodovodu II. tlakové pásmo a ďalšieho zásobovania obyvateľov pitnou vodou  
Prerokovanie problematiky v Mestskej nemocnici Banská Štiavnica n. o.  
Prerokovanie problému zachovania poštového úradu v Štefultove  
Riešenie krízovej situácie Mestskej nemocnice n. o.  
Riešenie problému v Mestskej nemocnici Banská Štiavnica n. o.  
Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2003 
Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica k 30.06. 2004 
Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica k 31.12. 2003 
Schválenie členstva v záujmovom združení – Krajská rozvojová agentúra  
Správa k žiadosti užívateľov bytov na Nám. sv. Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici  
Správa o činnosti MsTIK za II. polrok 2003 
Správa o činnosti MsTIK za I. polrok 2004 
Správa o činnosti Mestského hasičského zboru mesta Banská Štiavnica za rok 2003 
Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica  
Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12.2003 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2004 
Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2004/2005 
Správa o stavebnej činnosti iných investorov na území mesta Banská Štiavnica v roku 2004 
Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2003 
Správa o účasti mesta v spoločnosti Jorgesov dom a. s.  
Správa o výsledku konkurzného konania na odpredaj Údolnej stanice a LV Transporta VL-1000-2 
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Stanovenie priorít pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ 
Stanovisko Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici k zachovaniu fakulty ekológie 
a environmentalistiky TU Zvolen  
Ustanovenie preventivára mesta Banská Štiavnica  
Ustanovenie za kronikárov mesta Banská Štiavnica  
Úprava poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Banská Štiavnica  
Výročná správa Mestskej nemocnice Banská Štiavnica n. o.  
Zmena likvidátora Priemyselného podniku mesta Banská Štiavnica, š. p. v likvidácii 
Žiadosť MN n. o. o vyčlenenie LSPP z rozsahu poskytovania zdravotníckych služieb, žiadosť privátnych 
lekárok MUDr. Adamovicovej a MUDr. Gubricovej o vydanie povolenia na organizáciu združenej LSPP 
pre dospelých a dorast 
Žiadosť pani J. Ernekovej o prenájom pozemku na Ul. A. Kmeťa č. 2 za účelom umiestnenia letnej terasy  
Žiadosť p. Marku – prevádzkovateľa Penziónu na Trojici o prenájom pozemku p. č. 3191/2 za účelom 
umiestnenia letnej terasy 
Žiadosť o jednorázovú dotáciu – Sitniansky vatrár  
Žiadosť o prevod správy futbalového štadióna  
Žiadosť o prenájom Parkoviska pod Novým zámkov  
Žiadosť spoločnosti Kaník a spol. s.r. o. o prenájom pozemku na Kammerhofskej ulici za účelom 
umiestnenia letnej terasy na parcele č. 5749 na základe predloženého projektu  
 
Mestská rada (MsR) 
Mestská rada pracovala v roku 2004  v 5- člennom zložení. 
 
Členovia MsR 
1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – KDH 
2. Ing. Ivan Gregáň, poslanec MsZ – HZDS 
3. Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ – ANO, SDKÚ, DS 
4. Vladimír Poprac, poslanec MsZ  - SDĽ, KSS, SOP 
5. Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – SMER  
 
Počet zasadnutí     16 z toho 4 mimoriadne 
Počet prijatých uznesení    163 
% účasti členov MsR na zasadnutiach   90 % 
  
Účasť jednotlivých členov MsR: 
Ing. Juraj Čabák  13x 81,25 % 
Ing. Ivan Gregáň   16x 100 % 
Ing. Ondrej Michna   13x 81,25 % 
Vladimír Poprac   16x 100 % 
Ing. Marián Zimmermann  14x 87,5 % 
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Komisie MsZ 
V roku 2004 pracovalo pri MsZ 10 stálych komisií: 
Komisia regionálneho rozvoja, predseda komisie – poslanec Ing. Ondrej Michna  
Komisia obchodu, služieb a CR, predseda komisie – poslanec Ľubomír Barák 
Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP, predseda komisie – poslanec Ján Petrík  
Komisia ekonomická, predsedníčka komisie – poslanec RNDr. Pavel Bačík  
Komisia sociálna a zdravotná, predseda komisie – poslanec MUDr. Martin Berlanský  
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania mládeže, predseda komisie – poslanec RNDr. Pavel 
Bačík  
Komisia kultúry, predseda komisie – poslanec PhDr. Jozef Labuda, CSc. 
Komisia športu, predseda komisie – poslanec Mgr. Jozef  Schingler  
Komisia ochrany verejného poriadku, predseda komisie – poslanec Anton Greguss 
Komisia bytová, predseda komisie – poslanec Ivan Beňo 
 
Činnosť komisií MsZ sa riadila plánom práce schváleným MsZ. Na rokovanie komisií boli aktuálne 
zaraďované aj ďalšie materiály mimo plánu práce, ku ktorým bolo potrebné prijať odborné stanovisko 
tej - ktorej komisie. 
 
Primátor mesta 

Funkciu primátora mesta zastáva Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý plní úlohu najvyššieho 
výkonného orgánu, štatutárneho orgánu v majetko-právnych vzťahoch mesta, v pracovno-právnych 
vzťahoch mesta a funkciu správneho orgánu v administratívno-právnych vzťahoch mesta.  
Primátor mesta plnil najdôležitejšie úlohy súvisiace s rozvojom mesta a úlohy, ktoré  mu doporučilo MsZ. 
Rokoval s členmi vlády SR, poslancami NR SR, predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a ďalších 
orgánov a organizácií v súvislosti so zabezpečovaním úloh týkajúcich sa rozvoja mesta Banská Štiavnica. 
Medzi najdôležitejšie patrili rokovania k stabilizácii vysokého školstva a doriešeniu sídla Hlavného 
Banského úradu v Banskej Štiavnici čo sa podarilo vyriešiť koncom roka 2004 a začiatkom roka 2005. 
Hlavný Banský úrad bude umiestnený v budove Kammerhofská 25, týmto sa podarilo zastabilizovať 
Hlavný Banský úrad v Banskej Štiavnici. Počas roka sa uskutočnili viaceré rokovania s Ministerstvom 
životného prostredia najmä k zabezpečeniu dobudovania vodovodu Štefultov. Na tieto rokovania 
nadväzovali rokovania so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s, ktorá je investorom 
uvedenej akcie a zabezpečuje dopracovanie projektu o rozšírenie vodovodu na celú časť Sitnianska – 
Štefultov vrátane vetvení. Ďalej to boli rokovania s  Ministerstvom kultúry týkajúce sa najmä financovania 
obnovy kultúrnych pamiatok. Rokoval s príslušnými ministerstvami ohľadne finančného zabezpečenia 
investičných akcií mesta, ako aj o financovaní investičných akcií iných organizácií na území mesta.  Počas 
celého roka sa viedli rokovania s predstaviteľmi Univerzity Mateja Bella (UMB) Fakulty prírodných vied 
vo veci priestorového riešenia a stabilizácie dvoch katedier v Banskej Štiavnici, čo sa podarilo 
v spolupráci mesta, VÚC a UMB. Dve katedry fakulty prírodných vied boli umiestnené v budove Strednej 
priemyselnej školy S. Stankovianskeho (v laboratóriách). Zúčastňoval sa rokovaní Medzirezortnej komisie 
pre záchranu lokalít zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO pri Ministerstve kultúry. 
Zabezpečoval úlohy súvisiace s osobitným postavením mesta ako svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO a úlohy vyplývajúce z členstva v Organizácii miest svetového dedičstva UNESCO.  Zastupoval 
mesto v ZMOS, kde zastáva funkciu predsedu revíznej komisie a v Združení historických miest a obcí SR, 
v ktorom je predsedom. Primátor pracoval na grantových projektoch z predvstupových fondov EÚ a na 
projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ. Pracoval v Združení primátorov pre riešenie problematiky 
nemocníc, ktoré prešli pod riadenie miestnych samospráv. Riadenie mesta bolo zabezpečované 
prostredníctvom gremiálnych porád primátora, kde boli ukladané konkrétne úlohy prednostke MsÚ, 
náčelníkovi MsPO a riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom. Primátor mesta 
zabezpečoval prijatie významných návštev a delegácií, akcie ZPOZ a významné akcie na úseku kultúry 
a športu. V roku 2004 prijal primátor mesta v rámci stránkových dní 3 625 návštev.  
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Zástupca primátora mesta 

Funkciu zástupcu primátora mesta vykonával Ing. Ivan Gregáň, ktorý zastupoval primátora 
mesta počas jeho neprítomnosti, podieľal sa na zabezpečovaní najvýznamnejších úloh súvisiacich 
s rozvojom mesta, zúčastňoval sa rokovaní na NR SR,  ministerstvách a štátnych orgánoch. Zabezpečoval 
úlohy vyplývajúce z uznesení MsZ a z gremiálnych porád primátora mesta. Podieľal sa na príprave 
materiálov súvisiacich so zámermi rozvoja mesta Banská Štiavnica,  ktoré boli predmetom rokovania 
ministerstiev a štátnych orgánov. Zabezpečoval akcie súvisiace s propagáciou mesta doma i v zahraničí, 
zastupoval mesto vo vedení a v dozorných radách organizácií a združení, ktorých je mesto členom a tiež 
na rokovaniach s družobnými mestami ČR, Slovinskom (Ptuj) a Švajčiarskom (Hünenberg). Podieľal sa 
organizačne pri príprave II. ročníka festivalu Cap á l´Est, ktorý sa konal v našom meste.  Podieľal sa aj pri 
príprave Behu Ústavy SR z Banskej Štiavnice na Počúvadlo. Podieľal sa na realizácii programu turizmu 
s Nemeckou a Francúzskou stranou . Pracoval v pracovno – koordinačnom teame GEOPARKU. Pracoval 
pri príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Podieľal sa na realizácii materiálneho vybavenia 
(osobné a nákladné automobily)  pre potreby mesta, Technických služieb s. r. o. a Mestských lesov s. r. o.  
 
Hlavný kontrolór 

Vznik, postavenie a náplň práce hlavného kontrolóra mesta upravuje § 18 zákona o obecnom 
zriadení č. 369/1990 Zb. znení neskorších zmien a doplnkov. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej 
úpravy, súčasný platný právny predpis ustanovuje funkciu hlavného kontrolóra ako obligatórnu, to 
znamená, že každá obec musí mať zriadenú funkciu hlavného kontrolóra. 
Funkciu hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica v roku 2004 vykonával Ing. Marián Láslo, ktorý 
bol do funkcie zvolený mestským zastupiteľstvom dňom 27.02. 2003. Ako vyplýva z vyššie uvedenej 
právnej normy, tak hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu a odborný dohľad na hospodársku činnosť 
a narábanie s majetkom mesta – pre mestské zastupiteľstvo. 
Práca hlavného kontrolóra bola zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich priamo zo zákona: 
- kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta 
- kontrolu hospodárenia s majetkom mesta 
- kontrolu hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta – Technických služieb, 

mestského podniku (TS m.p.) 
V ďalšom bola práca hlavného kontrolóra zameraná na kontrolu plnenia úloh obce a boli vykonávané 
nasledovné kontroly a činnosti:  
a) vo vzťahu k mestskému úradu: 

• vykonával kontrolu plnenia úloh patriacich do kompetencie mestského úradu 
• kontroloval ako jednotlivé oddelenia MsÚ plnia úlohy vyplývajúce z platnej právnej     

úpravy 

• upozorňoval na nedostatky a prípadné porušenia platných právnych predpisov                                
v činnosti MsÚ 

• kontroloval ekonomickú agendu mesta (pokladničné a finančné operácie mesta) 
• kontroloval výber jednotlivých miestnych poplatkov, ktoré sú stanovené zákonom  
č. 544/90 Zb. o miestnych poplatkoch a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 3/99 

• kontroloval výber miestnych daní 
b) navonok: 

• vykonával kontrolu plnenia úloh, hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami  
mesta v príspevkovej organizácii mesta TS m.p., ako aj mestom zriadených    

obchodných spoločností (Bytová správa s.r.o., MsBP s.r.o. v likvidácii, Mestské lesy  

Banská Štiavnica s.r.o.). 
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Vykonával kontrolu v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov 
štátnej správy na obce.  
- par. 2 odst. g – vykonávanie kontroly hospodárenia škôl s finančnými a materiálovými prostriedkami 

a majetku  
- par. 4 odst. 7 – vykonávanie kontroly hospodárenia škôl s finančnými prostriedkami a materiálovými 

prostriedkami, ktoré školám pridelia podľa osobitného predpisu a kontroly účelnosti hospodárenia 
s majetkom obce v správe školy.  

 
Hlavný kontrolór mesta Banská Štiavnica vykonával ďalej v súlade so zákonom č. 152/98 Z.z. 
vybavovanie sťažností fyzických a právnických osôb, ktoré sa domáhali svojich práv alebo právom 
chránených záujmov, nakoľko došlo k ich porušeniu buď činnosťou, alebo nečinnosťou orgánov miestnej 
samosprávy. Podobne riešil podania, ktorými bolo upozornené na porušovanie právnych predpisov, alebo 
konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si vyžadovalo zásah samosprávnych orgánov. 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica sa riadila plánom práce, ktorý polročne 
schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Správa o plnení jednotlivých kontrol je podrobne polročne predkladaná 
mestskému zastupiteľstvu na odpočet plnenia. 
 
Mestský úrad 
 
Prednostka MsÚ – Mgr. Nadežda Babiaková  

Mestský úrad je výkonným orgánom MsZ a primátora mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení 
č.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne 
veci MsZ a primátora mesta, ako aj ďalších orgánov zriadených MsZ a výkon samosprávnych funkcií 
mesta a prenesený výkon štátnej správy.  
Mestský úrad v roku 2004 okrem povinností vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení pripravoval 
materiály, analýzy a iné podklady  týkajúce sa celkového rozvoja mesta, ktoré boli predkladané   na 
ministerstvá a ďalšie štátne orgány. Mestský úrad vypracovával žiadosti o poskytnutie účelových dotácií 
zo štátnych fondov a ministerstiev a to žiadosti na Ministerstvo životného prostredia sekcia 
environmentálnych programov, kde sa podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na nákup nového 
viacúčelového motorového vozidla pre Technické služby m. p.. Ďalej žiadosti do recyklačného fondu, kde 
sa taktiež podarilo získať finančné prostriedky na nákup špeciálneho vozidla na zvoz komunálneho 
a separovaného odpadu, žiadosti do fondu Pro Slovakia, obnovme si svoj dom a žiadosti na Ministerstvo 
školstva na účelovú dotáciu na rozvoj športových zariadení a žiadosti na získanie kapitálových dotácií na 
dofinancovanie rekonštrukcie Základnej školy Andreja Sládkoviča, pripravoval podkladové materiály pre 
Ministerstvo financií na získanie účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 
pokračovanie úprav verejných priestranstiev v MPR, kde mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške 
10,5 mil. Sk.  Vypracoval projekty z predvstupových fondov EÚ a pracoval na príprave podkladov 
a vypracovaní grantových projektov EÚ, ktoré boli vypracované v oblasti: vybudovania informačného 
systému v meste Banská Štiavnica a okolí ako lokalite svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, 
stanovenie priorít rozvoja, spracovanie Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja 
a rozvoja kultúry a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica, budovanie 
a rozvoj školskej infraštruktúry za účelom znižovania energetickej náročnosti a skvalitňovania školských 
zariadení v meste Banská Štiavnica. Mestský úrad spracovával koncepčné materiály súvisiace s ďalším 
rozvojom mesta hlavne k spracovaniu nového územného plánu mesta,  na ktorého spracovávaní sa  ďalej 
pokračuje. V roku 2004 bola ukončená rekonštrukcia objektu Kammerhofská 9 (6/III)  na nájomné byty, 
kde mesto rekonštrukciou získalo 10 bytových  jednotiek, ktoré boli dané do užívania aj vďaka 
ústretovosti Ministra výstavby a regionálneho rozvoja kde sa podarilo zabezpečiť finančné krytie nákladov 
rekonštrukcie. Zabezpečoval prípravu projektov na rekonštrukciu DM II na byty.  Mestský úrad stále 
rokoval so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej  spoločnosti a Ministerstvom životného prostredia vo 
veci pokračovania výstavby vodovodu Červená studňa, Klinger, Štefultov a sfunkčnenie už vybudovanej 
časti vodovodu, spolupracuje na rozšírení projektu zabezpečenia vodovodu pre celú časť Štefultova 
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vrátane vetvení a na príprave žiadostí o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu výstavby 
vodovodu zo štrukturálnych fondov EÚ pre investora stavby Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. 
Viacero rokovaní sa uskutočnilo so zástupcami Slovenskej autobusovej dopravy vo veci autobusovej 
dopravy v meste a možnosti zabezpečenia autobusových spojov. Mestský úrad spolupracoval 
s ministerstvami, s orgánmi štátnej správy, iných samospráv, občianskymi združeniami a spoločenskými 
organizáciami, zástupcami podnikov a organizácií v meste. MsÚ pripravoval podklady pre rokovania 
vlády, ministerstiev a ďalších štátnych orgánov k problematike rozvoja a pamiatkovej obnovy Banskej 
Štiavnice a vypracovával podklady pre medzirezortnú komisiu, pre záchranu lokalít zapísaných 
v Zozname svetového dedičstva. Mestský úrad bol nápomocný pri riešení problematiky a potrieb 
stredného a najmä vysokého školstva v Banskej Štiavnici. Mestský úrad riešil zložité oblasti v rámci 
prechodu kompetencií zo štátnej správy na obce v zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien 
a doplnkov a zabezpečoval s tým súvisiace úlohy na úseku pozemných komunikácií, vodného 
hospodárstva, vedenia matrík, ochrany prírody, školstva, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, cestovného 
ruchu, opatrovateľskej služby, územného plánovania, stavebného poriadku, agendy štátneho fondu rozvoja 
bývania a vyvlastňovacieho konania. Zabezpečoval  úlohy na úseku zdravotníctva súvisiace so 
zriaďovateľskou funkciou MN n. o., zároveň zabezpečoval nákup strojov, prístrojov z kapitálových 
výdavkov pre MN n. o.  Ďalej to boli úlohy na úseku opatrovateľskej služby, Mestský úrad viedol 
rokovania k zabezpečeniu finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania opatrovateľskej služby, 
zabezpečoval agendu stavebného úradu, pozemných komunikácií a vyvlastňovacie konanie a v priebehu 
roka 2004 pribudla agenda na úseku štátneho fondu rozvoja bývania.  V roku 2004 Mestský úrad 
zabezpečoval úlohy súvisiace s riadením škôl a školských zariadení a získanie finančných prostriedkov na 
zabezpečenie škôl a školských zariadení, ale aj  kapitálových výdavkov škôl.  Na tomto úseku museli byť 
zo strany Mestského úradu prijaté osobitné úsporné opatrenia, za účelom ekonomickej stabilizácie škôl 
a školských zariadení.  Mestský úrad spolupracoval s organizáciami zriadenými MsZ a bol nápomocný pri 
riešení ich problémov, spolupracoval s Mestskými lesmi s. r. o.  pri riešení súdneho sporu  o vlastníctvo 
mestských lesov z obcou Hodruša – Hámre. Mestský úrad zabezpečoval majetkoprávne vysporiadania 
v zmysle uznesení MsZ a pokračoval v predaji bytov do vlastníctva užívateľom. Súdnou cestou 
zabezpečoval súdny spor týkajúci sa záruky mesta pri ručení podnikateľského úveru, treba povedať, že sa 
jednalo o veľmi zložitý súdny spor. Zabezpečoval tiež vymáhanie pohľadávok a exekúcií voči dlžníkom. 
Mestský úrad vypracovával materiály pre MsZ a MsR, primátora mesta a zabezpečoval celú 
administratívnu a technickú agendu mesta, agendu verejného obstarávania, rozvojové úlohy, projektové 
dokumentácie pre mesto, agendu týkajúcu sa predaja majetku atď. 
V roku 2004 Mestský úrad zabezpečoval splácanie úveru za bývalý MsBP.  

V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2004 zaevidovaných 8 714 záznamov, v protokole 
primátora mesta 620 záznamov  
 
Oddelenie pre veci organizačné, vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar 
Počet pracovníkov 20 z toho 9 v kategórii „R“ 
Oddelenie realizovalo v priebehu roka agendu 
Orgány  samosprávy – MsZ, MsR, primátora mesta, personalistika a mzdy zamestnancov mesta, pokladňa, 
vedenie registratúry, evidencia obyvateľstva: vedenie evidencie obyvateľov mesta, prihlásenie na trvalý 
pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, potvrdenie o pobyte, organizácia volieb prezidenta republiky, 
organizácia hlasovania v referende, vedenie voličského zoznamu, vydanie voličského preukazu, 
informácie pre voliča, rybársky lístok, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev, číslovanie 
stavieb, evidencia stavieb, vydanie listiny o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla, 
oznámenie o vydaní súpisného a orientačného čísla /na stavby postavené do 1.10.1976/. Sociálna pomoc, 
organizovanie aktivačnej činnosti organizovanej mestom Banská Štiavnica, osobitný príjemca dávok 
v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa, opatrovateľská služba, prepravná služba, poradenská služba 
obyvateľom mesta, jednorázová dávka sociálnej pomoci v hmotnej núdzi, sociálna pôžička, prevádzka 
klubu dôchodcov Banská Štiavnica, prevádzka klubu dôchodcov Štefultov, osvedčovanie listín a podpisov 
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na listinách, overovanie správnosti údajov v žiadosti o výpise z registra trestov a v žiadosti o odpis registra 
trestov, matričný úrad - plnenie úloh podľa zákona č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších 
predpisov, požiarna ochrana mesta, mestský hasičský zbor, preventívna požiarna kontrola, oddelenie 
okrem vedenia agendy realizovalo: správu objektov mesta Banská Štiavnica Radničné nám.1, Radničné 
námestie 5, Námestie sv.Trojice 1, administratívu orgánom samosprávy, materiálno-technické 
zabezpečenie MsÚ, správu a budovanie informačného systém úradu, internetovú stránku mesta. 
 
Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia  Ing. Kamila Lievajová 
počet pracovníkov: 9 
Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, čerpania finančných prostriedkov, 
vedenie účtovníctva, zostavovanie rozborov hospodárenia, správu daní a poplatkov, bankový styk, 
sledovanie účtov, výnosov z majetku mesta a vyúčtovanie dotácií, inventarizáciu a odpisy majetku mesta, 
výber poplatku za nakladanie a likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z v znení 
neskorších zmien a doplnkov a ekonomické a finančné vzťahy k priamo riadeným organizáciám 
a organizáciám založených Mestským zastupiteľstvom, financovanie škôl a školských zariadení. 
Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na kontrolnej činnosti v riadených organizáciách, školách 
a školských zariadeniach.  
 
Oddelenie správy majetku a podnikateľskej činnosti, 
 vedúci oddelenia: Oľga Nigríniová, poverená vedením oddelenia  
počet pracovníkov: 3,5 
Oddelenie plní úlohy na úseku správy majetku mesta, evidencie majetku daného do správy, nájmu 
a výpožičky organizácií zriadených MsZ, kúpu, predaj a prenájom majetku mesta,  vklad do spoločností 
s účasťou mesta, podnikateľskú činnosť, bytové a nebytové hospodárstvo, predaj bytov, vodné 
hospodárstvo, poľnohospodárstvo, obchod, cestovný ruch, úsek činnosti TS, správu mestských cintorínov, 
správu trhovísk, kontrolu dodržiavania Štatútu mesta z hľadiska čistoty mesta, zimnej údržby, trhovísk, 
pohrebísk, skládky TKO, povoľovanie predaja, vydávanie súhlasu k času prevádzky obchodných 
a reštauračných zariadení, súhlas k ordinačným hodinám lekárov, koordináciu činnosti Ms. TIK, 
koordináciu činnosti Mestských kúpeľov, ktoré počas roku 2004 prešli na základe  zmluvy do správy 
neziskovej organizácie, oddelenie v rámci svojej činnosti zabezpečuje koordináciu aj s touto neziskovou 
organizáciou zabezpečujúcou prevádzku krytej plavárne, organizovanie verejno-prospešných prác pre 
potreby mesta, spolupráca s organizáciami zriadenými MsZ, zabezpečovanie nákupu zariadení v rámci 
kapitálových výdavkov pre potreby MN n. o. a koordinácia činnosti medzi mestom a MN Banská 
Štiavnica n. o. Zúčastňovala sa konkurzných predajov, ktoré uskutočňovalo mesto Banská Štiavnica. 
 
Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP, vedúci oddelenia Ing. Dušan Kavický 
počet pracovníkov: 8 vrátane projektového manažéra pre spracovávanie projektov zo štrukturálnych 
fondov EÚ. 
Oddelenie zabezpečuje agendy spadajúce do náplne tohto oddelenia, a to: vlastnú investičnú výstavbu od 
prípravy po realizáciu, povoľovanie drobných stavieb, územné plánovanie, vyjadrovanie sa k výstavbe 
realizovanej inými investormi, spracovávanie mapových podkladov,  zabezpečenie ZTV, úsek dopravy, 
inžinierske siete na území mesta, technickú infraštruktúru, rozvoj mesta, vypracovávanie podkladov pre 
regionálny rozvoj, životné prostredie, dodržiavanie Štatútu mesta z hľadiska ŽP, znečisťovanie ovzdušia, 
podávanie podnetov pre nariadenie povinných stavebných úprav, pamiatková obnova, agenda smerného 
územného plánu, urbanistických štúdií, vydávanie stanovísk k výstavbe na území mesta v súlade s ÚPN, 
koordináciu architektonickej a urbanistickej činnosti na území mesta. Oddelenie zabezpečuje nosné úlohy 
na úseku rozvoja mesta a investičnej výstavby, zabezpečuje koordináciu výstavby a údržby inžinierskych 
sietí, vypracovávanie strategických plánov rozvoja mesta, vypracovávanie materiálov pre medzirezortnú 
komisiu pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva, spoluprácu s orgánmi štátnej 
správy na úseku výstavby a pamiatkovej obnovy, odborné kompetencie na úseku odpadového 
hospodárstva z hľadiska životného prostredia. Od roku  2003 plní toto oddelenie aj úlohy v rámci 
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prechodu kompetencií na úseku výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov t. z. úlohy 
stavebného úradu ako aj výkon úloh na úseku štátnych komunikácií, vyvlastňovacie konania a v roku 
2004 v zmysle zákona prešla na toto oddelenie v rámci prechodu kompetencií aj agenda Štátneho fondu 
rozvoja bývania. 
 

 Dňa 1.5.2004 bol do funkcie projektového manažéra mesta na základe výberového konania 
prijatý Ing. Jozef Herčko. Pre riešenie problematiky čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie boli spracované návrhy na priority, ktoré by sa mali riešiť z týchto fondov. Tieto priority 
boli rozdelené do nasledovných oblastí: 
1/ Technická infraštruktúra mestskej pamiatkovej rezervácie 
2/ Vodovodná a kanalizačná sieť s prioritou oblastí, kde nie je verejný vodovod 
3/ Dopravný systém obslužný 
4/ Humanizácia prostredia 
5/ Športové aktivity 
6/ Oblasť kultúry 
7/ Propagačno – informačný systém mesta 
8/ Školská infraštruktúra 
9/ Zdravotníctvo 
          Uznesením č. 77/2004 zo dňa 22.7.2004 Mestské zastupiteľstvo schválilo stanovenie priorít pre 
čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie. V priebehu roku 2004 boli zrealizované nasledovné úlohy: 
1/ Vybudovanie informačného systému v meste Banská Štiavnica a v okolí ako lokalite svetového 
kultúrneho a technického dedičstve UNESCO – projekt v hodnote cca 15 mil. Sk bol spracovaný  
a predložený v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby – opatrenie 2.1. – Budovanie 
a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu. Projekt je zameraný na zlepšenie informovanosti o meste, 
vydanie propagačných materiálov, dobudovanie MsTIK a Ďalšie aktivity. Do dnešného dňa vyhodnotenie 
projektov nie je známe. 
2/ Stanovenie priorít rozvoja, spracovanie Programu hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho 
rozvoja a rozvoja kultúry a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – 
lokality svetového kultúrneho a technického dedičstva UNESCO – projekt v hodnote cca 3 mil. Sk 
/maximum/ bol spracovaný a predložený v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra – 
opatrenie3.3. – Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky. 
Spracovaný Program rozvoja je základom a nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie prostriedkov z fondov 
EÚ v nasledujúcom plánovacom období 2007-2013. 
3/ Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry za účelom znižovania energetickej náročnosti 
a skvalitňovania školských zariadení v meste Banská Štiavnica – lokalite svetového kultúrneho 
a technického dedičstva UNESCO – projekt v hodnote cca 40 mil. Sk bol spracovaný a predložený 
v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra – podopatrenie 3.1.1 – Budovanie a rozvoj školskej 
infraštruktúry. Jedná sa o výmenu okien a zateplenie budov ZŠ J. Horáka  a ZŠ J. Kollára. 
          V pláne na rok 2004 bolo aj vypracovanie projektu na rekonštrukciu striech, modernizáciu a zmenu 
dispozičného riešenia a rekonštrukcie kotolne Mestskej nemocnice, n.o., bola vypracovaná projektová 
dokumentácia, ale projekt sa nezrealizoval z dôvodu, že v rámci Operačného programu Základná 
infraštruktúra bolo podávanie projektov v rámci podopatrenia 3.1.2 – Budovanie a rozvoj zdravotníckej 
infraštruktúry pozastavené.  
        V roku 2004 sa začali prípravné práce a práce na projektovej dokumentácii k riešeniu problematiky 
skládky komunálneho odpadu a riešenie problematiky zásobovania mestskej časti Štefultov pitnou vodou 
– vybudovanie vodovodu z Klingera na Štefultov 
 
 
 
 



 11 

Oddelenie mestskej kultúry, vedúci oddelenia Mgr.Peter Danáš 
počet pracovníkov: 9,5 , z toho 2 v kat.“R“ 
Oddelenie zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí a koordináciu ostatných mestských kultúrno-
spoločenských aktivít, výstav, kurzov na území mesta, miestnu tlač, vydávanie Štiavnických novín, správu 
mestského rozhlasu, propagačnú činnosť, prevádzku amfiteátra s letným kinom a amatérsku umeleckú 
činnosť, prevádzku kina Akademik kde mimo stálych pracovníkov zabezpečujú úlohy súvisiace 
s prevádzkou kina aj 3 traja pracovníci na dohodu. Pod oddelenie patrí aj Mestská knižnica, ktorá sídli v 
priestoroch objektu Rubigall na Nám. sv. Trojice jej činnosť zabezpečujú 3 pracovníčky z ktorých jedna 
zabezpečuje aj činnosť pobočky na sídlisku Drieňová. Podujatia ktoré oddelenie kultúry organizovalo 
v roku 2004 sú osobitne rozpísané v Časti III. tejto správy v odd. kultúra.  
 
Školský úrad,  PaedDr. Ján Jochlík 
Počet pracovníkov: 1 
Školský úrad bol zriadený mestom 16.augusta 2004 pre všetky školy a školské zariadenia okresu Banská 
Štiavnica, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica a príslušných obcí.  
Školský úrad zabezpečuje nasledovné úlohy: 
- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy    
  a vzdelávania,  
- rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,   
   ktorej zriaďovateľom je mesto alebo pričlenené obce, 
- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok, 
- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam vo svojej územnej  
  pôsobnosti. 
 
Právne oddelenie, právnička mesta JUDr. Emília Jaďuďová 
počet pracovníkov: 2 
Činnosť právneho oddelenia spočívala vo vypracovávaní kúpno-predajných zmlúv, dohôd o poskytovaní 
príspevku z rozpočtu mesta, kúpne zmluvy k predaju bytov,  majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 
a nehnuteľností. Právnička mesta zastupovala mesto v súdnych sporoch, vypracovávala návrhy žalôb 
a súdnych podaní, týkajúcich sa vymáhania nedoplatkov na úseku správy daní a poplatkov, s následným 
výkonom exekúcie. Pripravovala podklady pre Mestskú radu a Mestské zastupietľstvo týkajúce sa predaja 
majetku mesta. Zúčastňovala sa konkurzných predajov, ktoré uskutočňovalo mesto Banská Štiavnica.  
 
Asistent primátora mesta: PhDr.Miron Breznoščák 
Je asistentom primátora pre spoluprácu so zahraničím v nasledujúcich oblastiach:  

• tlmočenie a preklady do anglického jazyka pre primátora mesta a MsÚ;  
• akákoľvek komunikácia v anglickom jazyku zo strany primátora mesta a MsÚ vo vzťahu k 

zahraničiu – telefóny, faxy, listy, e-maily;  
• komunikácia a spolupráca s Centrom svetového dedičstva UNESCO v Paríži;  
• komunikácia a spolupráca s Organizáciou miest svetového dedičstva (OMSD) v Quebecu;  
• komunikácia a spolupráca s regionálnym sekretariátom OMSD pre strednú a východnú Európu v 

Budapešti;  
• komunikácia a spolupráca s partnerskými mestami Ptuj, Huenenberg;  
• spolupráca a kontakty so sieťou miest svetového dedičstva;  
• príprava podkladových materiálov vo vzťahu k zahraničiu a ich preklad;  
• komunikácia so zahraničím v rámci každoročnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí;  
• sprevádzanie primátora mesta pri zahraničných služobných cestách – organizačné zabezpečenie 

ciest, preklady, tlmočenie;  
• komunikácia so zahraničnými veľvyslanectvami v/pre SR.  
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Mestská turistická informačná kancelária  
Počet pracovníkov: 2 
Prevádzka kancelárie bola zabezpečovaná dvomi stálymi pracovníkmi, ktorí poskytovali služby 
v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. Od 1.5. boli prijatí dvaja noví pracovníci na    absolventskú 
prax, ktorá činila 20 odpracovaných hodín týždenne na jedného pracovníka.  Týmto sa rozšírila jazyková 
vybavenosť pracovníkov kancelárie o nemecký jazyk. 
Počas letnej turistickej sezóny (1.5. – 30.9.) boli v MsTIK predĺžené otváracie hodiny, pondelok až nedeľa 
8.00 – 17.30 hod., vrátane sviatkov. Mimo letnej turistickej sezóny boli otváracie hodiny pondelok až 
piatok 8.00 – 16.00 hod. , sobota 8.00 – 14.00 hod.   
Letná turistická sezóna bola zahájená 1.5. MsTIK poskytovala nasledovné platené a neplatené služby: 
komplexné informácie o meste a okolí v týchto oblastiach: ubytovacie a stravovacie zariadenia,  služby a 
predajne, firmy a podniky, kultúrne pamiatky, múzeá, výstavy, prírodné zaujímavosti, náučné chodníky, 
kultúrne, športové a spoločenské podujatia, autobusové a vlakové cestovné poriadky (aj mimo územia 
regiónu a štátu ), sprievodcovský servis, predaj propagačného a informačného materiálu, predaj suvenírov 
a upomienkových predmetov s motívmi mesta a SR, telefónnu a faxovú službu, laminovanie tlačív, 
komplexné cestovné poistenie UNION, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia v meste i mimo neho 
/ Festival Bažant Pohoda, Cap á l´Est, atď. /, predaj kinofilmov, predaj Easy kupónov a Prima kariet, 
predaj poštových známok a kolkov, predaj hodinových parkovacích kariet, výdaj ročných parkovacích 
kariet, predaj karty EURO<26. 
Bezplatné poskytovanie informácií predstavuje hlavnú činnosť pracovníkov MsTIK.  
V rámci propagácie mesta a regiónu MsTIK spolupracovala s viacerými periodikami a médiami,  so 
zahraničnými vydavateľmi turistických sprievodcov po SR a tiež s internetovými cestovateľskými 
portálmi. Dôležitým krokom v oblasti propagácie bola účasť mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného 
ruchu SLOVAKIATOUR 2004, ktorý sa konal v januári v Bratislave.  
V mesiacoch jún a júl bola uskutočnená dotlač Informačného bulletinu,  ktorý návštevníkom vyhovuje 
hlavne svojou jednoduchosťou, prehľadnou úpravou a dostatkom aktuálnych informácií. Pracovníci 
MsTIK vykonali aktualizáciu všetkých textov, doplnenie nových textov, oslovili podnikateľov regiónu 
s ponukou na uverejnenie reklamy, vypracovali zmluvy.  
Veľkou výhodou bolo, že bola pre turistov k dispozícii bezplatne brožúra Vitajte v regióne Banská 
Štiavnica a okolie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Nemecká mutácia vyriešila aspoň na 
túto sezónu nedostatok materiálov v tejto reči. Ďalej sme zo SACR obdržali bezplatný materiál o regióne 
Stredné Pohronie ( Zvolen, Kremnica a B. Štiavnica ) v slovenskom, anglickom, nemeckom a poľskom 
jazyku. Tento materiál vyriešil problém s nedostatkom propagačných materiálov v poľštine. 
Súčasťou našej práce bola aj spolupráca na novej grafickej úprave internetovej stránky mesta / texty, 
fotografie/ a mesačná aktualizácia údajov na internetovej stránke mesta / informácie pre návštevníkov 
mesta, kultúrne, športové a spoločenské podujatia /. 
Pracovníci kancelárie pravidelne aktualizovali zoznamy ubytovacích  a  stravovacích zariadení, ako aj 
múzeí, ktoré slúžili ako bezplatné informačné letáky pre návštevníkov mesta.  
Počas celého roka 2004 MsTIK pokračovala vo vydávaní mesačníka o kultúrnych, športových a 
spoločenských podujatiach organizovaných v meste a okolí pod názvom Informačný spravodaj. Mesačník 
bol vydávaný v náklade 250 až 300 kusov a jeho cieľom  bolo aktuálne informovať obyvateľov a 
návštevníkov mesta. Na začiatku januára 2004 sme pripravili špeciálny Informačný spravodaj na rok 2004 
– obsahoval špeciálny súhrn najvýznamnejších podujatí v meste a v  jeho okolí. Distribúcia bola 
prevedená ako pri mesačnom Informačnom spravodajovi. Tiež bol rozposlaný do všetkých ubytovacích 
zariadení v regióne.          
Počas letnej turistickej sezóny prebiehal prieskum návštevnosti MsTIK a taktiež prieskum spokojnosti 
návštevníkov mesta s poskytovanými službami v zariadeniach cestovného ruchu formou anketových 
lístkov. 
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Pracovníci kancelárie spolupracovali na príprave projektu Informačného systému v meste B. Štiavnica, 
v rámci ktorého sme na MsÚ zorganizovali aj prezentáciu internetového terminálu.  
V letných mesiacoch sme  začali s prípravou Kartičkového informačného systému v meste, v ktorom sa 
plánuje  s vydaním farebnej kartičky pre každé zariadenie v CR, pamiatku, významnejšie podujatie, 
pričom kartičky by boli voľne k dispozícii turistom v špeciálnom stojane v MsTIK.        

Mestská polícia 
V roku 2004 pracovala MsP v tomto zložení: 

- Ing. Ivan Kopál – náčelník 
- Mikuláš Holička – zástupca náčelníka 
- 6 inšpektorov MsP 

Od   novembra  2004   bol  znížený  stav  na  MsP  o  jedného  policajta,   ktorý  požiadal  o  rozviazanie 
pracovného pomeru. Na základe výberového konania bol prijatý p. Michal Vicena, ktorý nastúpil do 
výkonu služby od polovice decembra. K zníženiu stavu na MsP príde od marca do konca mája 2005, kedy 
bude nový príslušník MsP absolvovať odbornú prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti v Bratislave. 
V hodnotenom období bolo na MsP objasňovaných 415 priestupkov. Z toho bolo 297 priestupkov 
spáchaných neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými 
značkami. Na Základe porušenia Zákona SNR č.392/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov bolo objasňovaných:  

- podľa § 45 – 1 priestupok proti životnému prostrediu 
- podľa § 47 – 10 priestupkov proti verejnému poriadku 
- podľa § 48 – 52 priestupkov proti VZN Mesta Banská Štiavnica 
- podľa § 49 – 15 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu 
- podľa § 50 – 39 priestupkov proti majetku 
- 1 priestupok porušenia colných predpisov bol odstúpený colnej správe 
Blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla bolo použité v 69-tich 

prípadoch. Počas roka bolo odchytených 21 túlavých psov, ktoré boli umiestnené do karanténnej stanice 
na TS. Posledný odchyt bol vykonaný 9.8.2004 a od vtedy je karanténna stanica plná. Z toho dôvodu bol 
odchyt túlavých psov zastavený a pokračovať bude až po dokončení útulku pre psov do ktorého budú psi 
z karanténnej stanice premiestnené. Okrem toho bol odchytený jeden leguán a dva kone. Tieto zvieratá 
boli odovzdané ich majiteľom. 21 priestupkov bolo odstúpených príslušným správnym orgánom 
k prejednaniu  a  9 priestupkov, u ktorých bolo  zistené, že napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu, 
bolo odstúpených orgánom činným v trestnom konaní. V blokovom konaní poli príslušníkmi MsP uložené 
pokuty vo výške  97 700.- Sk a priamo vo výkone služby predali príslušníci MsP parkovacie karty 
v hodnote  6 900.- Sk. Na požiadanie OOPZ SR v Banskej Štiavnici vykonali príslušníci MsP 63 
služobných zákrokov a 124 krát bol zrealizovaný spoločný výkon služby s príslušníkmi OOPZ. Na 
požiadanie Okresného súdu a exekútorov bolo doručených 56 doporučených listových zásielok.  6-krát 
robili príslušníci MsP doprovod pri prevoze pacientov do Psychiatrickej nemocnice v Kremnici. 

Činnosť MsP bola zameraná na spoluprácu s oddelením SMaPČ na kontrolu verejného osvetlenia, 
čistenia komunikácii a chodníkov, vytvárania divokých  skládok domových odpadov a ich likvidáciu 
v celom regióne mesta a Počúvadlianskeho jazera. Mestskou políciou boli zabezpečené i všetky kultúrno – 
spoločenské a športové akcie konané na území mesta  a na Počúvadlianskom jazere, ktorých konanie bolo 
oznámené ne MsP.   
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V roku 2004 boli organizované tieto akcie: 
 
sobáše:                            31 
zlatý sobáš:                  1 
pohreby:                  33 
uvítanie detí do života:     7 individuálne (50 ľudí) 
prijatia pri príležitosti životného jubilea: 
- hromadné prijatia jubilantov:   12 x  - 1300 jubilantov 
- individuálne prijatia:                  22 akcií  - 1000 ľudí 
prijatie významných návštev z parlamentu a vlády SR: 15 ľudí  
prijatia v rámci Mesiaca úcty k starším:  1300 ľudí 
pamiatka  zosnulých: 100 ľudí 
prijatie z príležitosti vyhodnotenia najlepších športovcov: 55 ľudí 
prijatie pri príležitosti prezentácie historických vozidiel: 2 x 50 ľudí  
prijatie podpredsedu vlády SR p. Czákyho: 35 ľudí 
prijatie pri príležitosti Salamandrových dní:  200  ľudí  
prijatie dôchodcov z banskoštiavnických klubov: 80 ľudí, 45 ľudí 
prijatie členov vedeckej rady: 18 ľudí  
prijatie členov SZPB 2 prijatia: 2 x 45 ľudí 
prijatie žien z príležitosti MDŽ: 30 žien 
prijatie žien z príležitosti Dňa matiek: 100  žien  
prijatie členov Slovenského Červeného kríža – odovzdanie diamantových a zlatých plakiet, strieborných 
a bronzových: 2 x 30 
prijatie prof. Dr. Novomesku s MŽP: 30 ľudí  
prijatie účastníkov 5 regionálnej konferencie Organizácie miest svetového dedičstva OMSD: 60 ľudí 
prijatie účastníkov 60 výročia SNP: 60 ľudí 
prijatie futbalistov a funkcionárov 100. výročie futbalu: 45 ľudí 
prijatie z príležitosti stužkovej:  3 x 25 ľudí 
prijatie účastníkov medzinárodného Workshopu: 60 ľudí 
prijatie návštevy zo Slovinska: 40 ľudí 
prijatie pomaturitné stretnutie po 20, 40, 45, 55 rokoch štúdia – 65 ľudí 
prijatie významných hostí Technickej univerzity BERG - Košice: 15 ľudí  
prijatie študentov z Technickej univerzity BERG – Košice : 40 ľudí  
prijatie účastníkov Zlatý gunár: 50 ľudí  
prijatie účastníkov sochárskeho sympózia 2 x 50 ľudí  
prijatie banskohodružského spolku:  30 ľudí  
prijatie účastníkov Sládkovičova Štiavnica: 3 x 55  ľudí 
prijatie zahraničných delegácií z Maďarska, Švédska, Poľska, Francúzska, Moravskej Třebovej, Kutnej 
Hory, Slovinska  
 

Okrem uvedených akcií a prijatí sa v roku 2004 uskutočnili aj ďalšie prijatia účastníkov kultúrnych 
a spoločnských podujatí konaných v meste, napríklad z príležitosti Salamandrových dní, odovzdávania 
výročných cien mesta a iné.  
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ČASŤ II. 

Majetok mesta a hospodárenie s majetkom mesta 
 

                        Majetok Mesta Banská Štiavnica  
   

Dlhodobý nehmotný majetok mesta   

   

drobný dlhodobý nehmotný majetok mesta                                       1 606 617,15 Sk   

   

Dlhodobý hmotný majetok mesta   

   

Budovy, stavby                                   225 219 479,80 Sk   

Stroje                                     59 922 418,50 Sk   

Dopravné prostriedky                                       6 045 913,00 Sk   

Porasty                                         267 000,00 Sk   

   

spolu :                                   291 454 811,30 Sk   

   

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                     16 145 955,46 Sk   

   

Materiál                                         606 575,00 Sk   

Lesy   

V majetku mesta sa nachádzajú lesy o výmere 4 693,79 ha  

v hodnote                                    531 827 284,00 Sk   

   

Pozemky                                       2 773 230,00 Sk   

Umelecké diela                                         244 000,00 Sk   

   

Prenajatý majetok                                    176 630 317,45 Sk   

   

   

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou  

   

Dlhodobý nehmotný majetok    

   

Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                         685 126,50 Sk   

   

Dlhodobý hmotný majetok   

   

Budovy, stavby                                     86 646 918,00 Sk   

Stroje a strojné zariadenia                                       2 535 154,88 Sk   

   

spolu :                                     89 182 072,88 Sk   

   

   

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                       7 409 365,42 Sk   

   

Majetok v správe TS m.p. B. Štiavnica   
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Dlhodobý hmotný majetok   

   

Budovy, stavby                                     77 388 355,00 Sk   

Stroje a stroj. zariadenia                                       5 815 693,80 Sk   

Dopravné prostriedky                                       7 843 784,00 Sk   

Porasty                                             3 487,00 Sk   

   

spolu :                                     91 051 319,00 Sk   

   

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                       1 348 213,69 Sk   

   

   

Rekapitulácia majetku mesta :   

   

   

Dlhodobý hmotný majetok                                   471 688 203,18 Sk   

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                     24 903 534,57 Sk   

Materiál                                         606 575,00 Sk   

Lesy                                   531 827 284,00 Sk   

Pozemky                                       2 773 030,00 Sk   

Umelecké diela                                         244 000,00 Sk   

Prenajatý majetok                                   176 630 317,45 Sk   

Nedokončené investície                                     46 190 405,84 Sk   

Vklady v obchodných spoločnostiach                                     67 099 000,00 Sk   

   

   

Majetok mesta spolu :                                1 321 962 350,04 Sk   

   

   
V roku 2004 došlo k výraznému navýšeniu vkladov  v obchodných spoločnostiach, nakoľko 
mesto  
získalo 61158 akcií v nominálnej hodnote 1 000,- Sk od Slovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. 

   

   

Výnosy z majetku mesta :   

   

Predaj budovy                                       1 862 945,50 Sk   

Predaj pozemky                                       1 739 029,00 Sk   

Predaj bytov                                         327 047,50 Sk   

Predaj vyradeného majetku                                           94 760,00 Sk   

Príjem z prenájmov                                       4 819 542,00 Sk   

   

   

Výnosy z majetku mesta spolu :                                       8 843 324,00 Sk   

   

  

 
 
 
   



 17 

 
Rozpočet mesta  

Bežný rozpočet    
 Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2004    
     
 Položka rozpočet tis. Sk skutočnosť tis. Sk  
100 Daňové príjmy                       39 598                                     39 850     
 z toho:    
 daň z príjmu PO, FO                       19 940                                     20 776     
 daň z nehnuteľností                         8 900                                       9 311     
 domáce dane a poplatky                       10 758                                       9 763     
     
200 Nedaňové príjmy                         8 757                                       8 549     
 z toho:    
 prenájom majetku                         5 320                                      4 820     
 administratívne poplatky                         1 200                                      1 323     

 dividendy 
                            

                           240    
                                         

                                    240     

 úroky 
                              

                             25    
                                           

                                      20     
 iné nedaňové príjmy                         1 972                                       2 146     
     
300 Granty a transfery                       50 481                                     51 800     
 z toho:    

 na detské ihriská 
               

18    
                                           

18     

 na výstavu - Svet očami detí 
                              

10    
                                           

10     

 dotácia na propagáciu a kultúru 
                            

230    
                                         

320     

 dotácia na útulok pre psov 
                              

46    
                                           

46     

 dotácia z recyklačného fondu                         1 016    
                  

16     

 dotácia BBSk - Salamander 
                              

19    
                                           

19     

 zbierka na rýchlu zdr.pomoc 
                              

19    
                                        

19     

 grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond 
                            

500    
                                         

587     
 Decentralizačná dotácia:    
 opatrovateľská služba                         2 392                                       2 392     
 školy                       44 422                                     45 985     
 na prenesený výkon    

 samosprávnych funkcií 
                            

740    
                                         

744     

 matrika 
                            

249    
                                         

259     
 Osobitný príjemca rodinné    

 prídavky a soc. dávky 
         

700                                       1 013     

 Hmotná núdza - školy  
                                         

333     
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 Dotácie z Ministerstva kultúry SR:    

 Strunobranie 
                              

80    
                 

-     

 Knižnica 
                              

40    
                                           

10     

 Rubigall - ozvučenie 
                                 

-    
                                           

25     
     
 Bežné príjmy spolu                       98 836                                   100 199     
     
 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   
01 Všeobecné verejné služby                       17 838                                     18 202    

 z toho:    
 obce                       16 272                                     16 588     

 finančná a rozp. oblasť 
                            

115    
                                         

122     

 zahraničná oblasť 
                       

35    
                                           

35     

 matrika 
                            

466    
                                         

510     

 splátky úrokov z úverov 
                            

950    
                                 

947     
     

02 Civilná obrana 
                              

50    
                                           

36     
     

03 Verejný poriadok a bezpečnosť                         2 960                                       2 685     
 z toho:    
 Mestská polícia                         2 691                                       2 456     

 Mestský hasičský zbor 
           

269    
                                         

229     
     

04 Ekonomická oblasť                         6 177                                       5 215     
 z toho:    

 veterinárna oblasť 
                              

41    
  

104     
 cestná doprava                         5 736                                       4 789     

 cestovný ruch 
                            

400    
                                         

322     
     

05 Ochrana životného prostredia                         8 086                                       5 933     
 z toho:    
 nakladanie s odpadmi                         8 026                                       5 877     

 údržba kanalizácie 
          

60    
                                           

56     
     

06 Bývanie a občianska vybavenosť                         7 067                                       5 699     
 z toho:    
 čistenie mesta                            1 496                                       1 192     

 údržba verejnej zelene 
                            

542    
                                         

549     

 aktivačné práce 
                            

500    
                                   

850     
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 Územný plán mesta 
                            

150      

 zásobovanie vodou 
                            

150    
                                         

135     
 verejné osvetlenie                         3 898                                       2 620     

 mestské WC 
                            

331    
                                         

347     
     

07 Zdravotníctvo 
                              

38    
                                           

38     

 nákup zdravotníckeho materiálu 
                              

38    
                                           

38     
     

08  Rekreácia, kultúra, náboženstvo                         8 023                                       8 645     
 z toho:    

 rekreačné a športové služby 
                            

877    
                                         

965     
 plaváreň                        2 200                                       2 312     

 kultúrny dom Štefultov a Banky 
                            

130    
                                         

116     
 Rubigall - správa kultúry                         2 711                                       3 075     

 knižnica 
                            

717    
                                         

724     

 amfiteáter a kino 
                            

688    
                                         

696     

 ostatné kultúrne služby 
                            

455    
                                         

521     

 miestny rozhlas 
                      

50    
                                           

32     

 správa cintorínov 
                            

130    
                                         

113     

 členské príspevky mesta a iné 
                              

75    
               

91     
     
     

09 Vzdelávanie                         2 587                                       2 538     
 z toho:    
 materské školy                        2 089                                       2 007     

 základné školy 
                              

17    
                                           

29     

 školenia  
                              

50    
                                           

71     

 Stredisko služieb škole 
                            

431    
                                         

431     
     

10 Sociálne zabezpečenie                        3 498                                       4 261     
 z toho:    

 Mesiac úcty k starším 
        

130    
                                         

109     

 Kluby dôchodcov 
                            

144    
                                         

141     
 opatrovateľská služba                         2 392                                       2 500     
 Vyplácanie rodinných prídavkov     
 a sociálnych dávok                                                               1 349     
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735    

 jednorázové dávky soc. pomoci 
                              

62    
                  

71     

 pochovávanie na trovy obce 
                              

70    
                                           

91     
     
 Bežné výdavky spolu:                       56 324                                     53 252     

 
 Kapitálový rozpočet    
     
 Plnenie príjmovej časti k 31.12.2004    
     
 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   
230 Kapitálové príjmy                         5 247                                       4 023     
 z toho:    
 predaj budov                         3 297                                       1 863     

 predaj bytov 
                            

350    
                    

327     
 predaj pozemkov                         1 600                                       1 739     

 iný predaj 
                                 

-    
                                           

94     
     
300 Kapitálové granty a transfery                       25 934                                     23 234     
 z toho:    
 úprava verejných priestranstiev                       10 415                                     10 415     
 Minist. ŽP - vozidlo pre TS                         4 000                                       4 000     
 Minist. výstavby SR - byty 6/III                         5 963                                       5 963     

 Recyklačný fond                         2 800    
                

-     

 Minist. financií SR - školy 
                            

836    
                                         

836     

 Minist. financií - Infovek pre školy  
                                           

70     
 Minist. financií SR - zdravotníctvo                         1 920                                       1 920     

 Min. kultúry - knižnica 
                                 

-    
                                           

30     
     

 Kapitálové príjmy spolu:                       31 181                                     27 257     
 Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2004    
     
 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   

01 Obce                          9 001    
                                         

807     
 z toho:    

 nákup výpočtovej techniky 
                            

300    
                

205     

 nákup pozemkov 
                              

20    
                                           

20     

 nákup telekom. techniky 
                            

266    
                                         

267     

 nákup kopírky 
                            

280    
                                         

280     
 umel. dielo - erby                                                                           
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10    10    

 rekonštrukcia Križovatka 
                              

25    
                                           

25     
     

04 Ekonomická oblasť                       11 948                                     13 865     
 z toho:    

 projekty pre úpravu priestranstiev 
                            

510    
                                         

510     
 úprava verejných priestranstiev                       10 450                                     10 445     

 nákup parkovacieho automatu 
               

138    
                                         

190     

 GO mechanizmov na TS 
                            

347    
                                         

347     

 úpravy komunikácií 
                            

298    
                   

83     
     

05 Ochrana životného prostredia 
                            

233    
                                           

30     
 z toho:    

 odvodňovacie mreže 
                            

233    
                            

30     
     

06 Bývanie a občianska vybavenosť                       16 809                                     13 099     
 z toho:    

 plynofikácia DM II 
                            

160    
                                         

152     

 deliaca priečka 200/II 
                              

80    
                                           

80     
 rekonštrukcia bytov  6/III                         6 762                                       6 773     

 vypracovanie PD 
          

228    
                                           

28     

 rekonštrukcia základných škôl 
                            

836    
                                         

836     

 fontána - doplatok 
                            

163    
    

164     

 rekonštrukcia VO 
                            

321    
                                         

321     
 nákup vozidla pre TS                         7 313                                       4 200     
     

07 Zdravotníctvo                         1 920                                       1 934     
 nákup zdravotníckej techniky                         1 920                                       1 934     
     

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
                              

74    
                                         

108     
 z toho:    

 nákup techniky 
                              

74    
                                         

108     
     
 Kapitálové výdavky spolu:                       30 945                                     26 956     
     
     
     
 Finančné operácie    
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 Príjem k 31.12.2004    
     
 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   

292 Prevody z peňažných fondov 
                            

654    
                                         

654     
     

 Spolu:                            654    
                                        

654     
     
     
 Výdavky k 31.12.2004    
     
 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   

821 splácanie úverov                         1 648                                       1 648     
     
 Spolu:                         1 648                                       1 648     
     
 Príjmy mesta spolu k 31.12.2004:                    128 110     tis. Sk   
     
 Výdavky mesta spolu k 31.12.2004:                       81 856     tis. Sk   
     
 Výdavky škôl k 31.12.2004                       43 404     tis. Sk    
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KULTÚRNA ČINNOSŤ 
ROK 2004  
 
 
•  komisia kultúry rozdeľovala finančné prostriedky z rozpočtu:  100.000,- Sk 
•  celkove bolo formou príspevkov vyplatených:    100.000,- Sk 
•  zostáva vyplatiť:                    0,- Sk 
 
 

p. č. Skupina, súbor 
Účel 

príspevku 
Suma 

Dátum 
dohody 

1. 
Spevokol Štiavničan 
JUDr. Rudolf Fajbík 

na činnosť 15.000,- 12.05. 

2. 
OZ Priatelia Thálie 
Ing. Soňa Lužinová 

na činnosť 15.000,- 21.06. 

3. 
Hudobná skupina Melodyzona 
Mgr. Zdenka Koreňová 

na činnosť   6.000,- 28.06. 

4. 
OZ Atelér Bakomi 
Mgr. Miriam Kmeťová 

na činnosť   5.000,- 06.07. 

5. 
Tanečný súbor Texasky 
Mgr. Zlatica Berešíková 

na činnosť 15.000,- 07.07. 

6. 
Hudobná skupina Tramontana 
Dodo Klimko 

na činnosť   6.000,- 20.07. 

7. 
Spolok Dych. hudba Sitňanka 
Ján Vician 

na činnosť 10.000,- 13.08. 

8. 
Divad. súbor kde Všetci musia 
Ing. Monika Hricová 

na činnosť 10.000,- 30.09. 

9. 
Folklórny súbor Sitňan 
Ing. Dominik Kútnik 

na činnosť   6.000,- 06.10. 

10. 
Štiavnické mažoretky 
Mgr. Tatiana Protopopová 

na činnosť   6.000,- 08.11. 

11. 
Šukár diľa romane 
František Suchý 

na činnosť   6.000,- 11.11. 

 
 
 
Vyplatené všetky príspevky v zmysle doporučenia Komisie kultúry pri MsZ v Banskej Štiavnici. 
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ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 
ROK 2004  
 
 
•  komisia športu rozdeľovala finančné prostriedky z rozpočtu:  400.000,- Sk 
•  celkove bolo formou príspevkov vyplatených:   396.500,- Sk 
•  nevyplatené:             3.500,- Sk 
 
 
p. 
č. 

Oddiel, klub 
Účel 

príspevku 
Suma 

Dátum 
dohody 

1. 
Štiavnický atletický klub 
Karol Melcer 

Malý beh Trate mládeže     8.000,- 27.05. 

2. 
Štiavnický atletický klub 
Karol Melcer 

Cestný beh Trate mládeže   16.000,- 27.05. 

3. 
Štiavnický atletický klub 
Karol Melcer 

Športový deň     7.000,- 27.05. 

4. 
Karate klub  
Jozef Kotora 

Činnosť klubu   10.000,- 08.06. 

5. 
Nohejbalový oddiel 
Roman Kuruc 

Nohejbalový turnaj o pohár 
primátora 

    3.000,- 15.06. 

6. 
OZ Salamandra – Štefultov 
Ing. Slavomír Palovič 

Deň športu Štefultov     2.500,- 15.06. 

7. 
Volejbalový oddiel 
Ondrej Katrinec 

Činnosť oddielu   31.000,- 15.06. 

8. 
Stolnotenis. odd. Ransan 
Ing. Ján Sedílek 

Činnosť oddielu     4.000,- 15.06. 

9. 
Futbalový klub Sitno 
Ľubomír Barák 

100-ročnica futbal. oddielu   11.500,- 24.06. 

10. 
Šport. klub stol. tenisu Pružnosť 
Ján Valentík 

Činnosť klubu   13.000,- 29.06. 

11. 
Sídlisková TJ Drieňová 
Daniel Matis 

Drieňovský okruh     4.000,- 06.07. 

12. 
Šport. klub. stol. tenisu  
Ján Valentík 

Okresné kolo v stol. tenise     4.000,- 07.07. 

13. 
Slov. zväz techn. športov Liba 
František Lipták 

Strelecká súťaž malokalibr.     1.000,- 07.07. 

14. 
Slov. zväz. techn. športov Liba 
František Lipták 

Športkombat. pištoľ     1.000,- 07.07. 

15. 
Futbalový oddiel Sitno 
Patrik Budinský 

3. ročník Memoriál M. Bosáka     5.000,- 07.07. 

16. 
Slovenský cykloklub Hámrik 
Miroslav Osvald 

Banskoštiav. hors. cyklom.   10.000,- 15.07. 

17. 
1. letecko – modelársky klub 
Ľubomír Ladziansky 

Činnosť klubu     2.000,- 16.07. 

18. Plavecký klub Majstrovstvo okresu v plávaní     3.000,- 02.08. 
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Peter Čamaj 

19. 
Klub moderného trojboja 
Vladimír Nemčok 

Činnosť klubu     3.000,- 11.08. 

20. 
Plavecký klub 
Peter Čamaj 

Činnosť klubu   15.000,- 19.08. 

21. 
Sídlisková TJ Drieňová 
Roman Katrinec 

Volejbalový turnaj      4.000,- 31.08. 

22. 
TJ Sitno – Rekreačný aerobik 
Ing. Zuzana Haľamová 

Činnosť oddielu     4.000,- 31.08. 

23. 
Klub slov. turistov Dr. Téryho 
Ing. Róbert Melcer 

Činnosť klubu     4.000,- 29.09. 

24. 
Plavecký klub 
Peter Čamaj 

Oblastné kolo dorastu 
a žiactva v plávaní 

    3.000,- 01.10. 

25. 
Plavecký klub 
Peter Čamaj 

Štiavnický kahanec   20.000,- 01.10. 

26. 
ŠŠS – klub Horáčik pri ZŠ J. H. 
Mgr. Helena Putyrová 

Memoriál L. Kristu     3.000,- 01.10. 

27. 
Ms. volejbal. liga - muži 
Miroslav Pollák 

Činnosť ligy     4.000,- 01.10. 

28. 
Ms. volejbal. liga - ženy 
Miroslav Pollák 

Činnosť ligy     3.000,- 01.10. 

29. 
Ms. volejbal. liga - žiaci 
Mgr. Tibor Szendrei 

Činnosť ligy     3.000,- 04.10. 

30. 
OZ Salamandra - Štefultov 
Ing. Slavomír Palovič 

Hokejový turnaj Štefultov     3.000,- 30.09. 

31. 
ŠAC Banská Štiavnica 
Karol Melcer 

Salamander – Veľká cena 
v pretláčaní rukou 

    4.000,- 26.08. 

32. 
Plavecký oddiel 
Ing. Eugénia Klaučová 

Činnosť oddielu     3.000,- 30.09. 

33. 
Futbalový klub SITNO 
Ľubomír Barák 

Činnosť klubu 180.000,- 01.03. 

34. 
Sídlisková TJ Drieňová 
Ondrej Katrinec  

Vianočný volejbal. turnaj     3.000,- 26.11. 

35. 
ŠAC Banská Štiavnica 
Jozef Mego 

Vianočný šachový turnaj     1.500,- 30.11. 

 
 
Z finančných príspevkov pridelených Komisiou športu boli vyplatené všetky, okrem dvoch, z dôvodu 
nezáujmu o finančný príspevok, a to: 
 
• Športový klub karate      p. Ing. Jánošíkom  suma 2.000,- Sk 
• Majstrovstvo okresu v šachovom turnaji  p. Mego  suma 1.500,- Sk 
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OSTATNÉ PRÍSPEVKY 
ROK 2004  
 
•  celkove bolo formou príspevkov vyplatených:               200.338,- Sk 
 
 
p. 
č. 

Organizácia 
Účel 

príspevku 
Suma 

Dátum 
dohody 

1. 
Sídlisková TJ Drieňová 
Mgr. Tibor Szendrei 

úhrada faktúry za el. energiu       549,50 05.01. 

2. 
Sídlisková TJ Drieňová 
Mgr. Tibor Szendrei 

úhrada el. energie     3.250,- 14.01. 

3. 
Sídlisková TJ Drieňová 
Mgr. Tibor Szendrei 

zabezpečenie cien hokej. turn.     3.245,- 30.01. 

4. 
Dobrovoľný požiarny zbor 
Jozef Ďurica 

občerstvenie – výročná členská 
schôdza DPZ 

    3.000,- 04.02. 

5. 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Vladimír Poprac 

na činnosť 10.000,- 24.02. 

6. 
Únia nevidiacich a slobazrakých 
Alica Gajanová 

na činnosť     3.000,- 08.03. 

7. 
RNDr. Nadežda Kvaková 
L. Svobodu č. 15, B. Štiavnica 

konferencia v Taliansku     4.170,- 13.04. 

8. 
Futbalový klub Sitno 
Ľubomír Barák 

na činnosť FK za december 
2003 

13.000,- 15.04. 

9. 
ZŠ A. Sládkoviča 
Mgr. Peter Koštial 

projekt - Aj v škole sa dá hrať     2.000,- 21.04. 

10. 
Labet – Lazarová Beáta 
Učiteľská č. 8, B. Štiavnica 

medzinár. výstava odevov     5.000,- 26.04. 

11. 
Živena – spolok slov. žien 
Jolana Šamová 

na činnosť     5.000,- 06.05. 

12. 
Pohronské osvet. stredisko 
Mgr. Mária Petrová 

spoluorganiz. kult. podujatí 15.000,- 21.05. 

13. 
Politická strana Smer 
Ing. Marián Zimmermann 

spoluorganiz. MDD     3.000,- 26.05. 

14. 
Mestský hasičský zbor 
Jozef Ďurica 

na činnosť 20.000,- 10.06. 

15. 
Sídlisková TJ Drieňová 
Mgr. Tibor Szendrei 

úhrada faktúry za el. energiu     1.134,- 15.06. 

16. 
SOU – lesnícke, B. Štiavnica 
Ing. Koloman Šmondrk 

medzinár. soch. sympózium 
medzinár. maliar. plenér 

10.000,- 24.06. 

17. 
OZ Paradajz, Sitniansky vatrár 
Anton Pižurný 

vydanie čísla 6/2004 periodika 
Sitniansky vatrár 

    3.000,- 25.06. 

18. 
Ivan Madara 
Dolná č. 23, B. Štiavnica 

vydanie knižnej publikácie - 
100 rokov futbalu v B. Štiavnici 

    3.000,- 28.06. 

19. 
Pohronské osvet. stredisko 
Mgr. Helena Valentová 

nákup textílií na ušitie spoloč. 
oblečenia a nákup topánok pre 
taneč. skupinu AKADEMIC 

    1.660,- 29.06. 
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20. 
Skupina Šukár Diľa Romane 
Martin Berky 

vystúpenie na 625. výročí 
založenia obce Ľubietová 

    2.500,- 02.07. 

21. 
Šport. klub stol. tenisu Pružnosť 
Andrej Gazdík 

na činnosť za rok 2003 12.000,- 07.07. 

22. 
Sídlisková TJ Drieňová 
Mgr. Tibor Szendrei 

úhrada za el. energiu     3.250,- 12.07. 

23. 
Slov. zväz protifašictic. bojov. 
Ján Cibulka 

oslavy 60. výročia SNP     5.000,- 20.07. 

24. 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Vladimír Poprac 

na činnosť 10.000,- 30.07. 

25. 
RNDr. Nadežda Kvaková 
L. Svobodu č. 15, B. Štiavnica 

konferencia v Soragni, 
Bussete, Fontanellate 

4.079,50 30.07. 

26. 
Jozef Černaj s manželkou 
Mikovínyho č. 15, B. Štiavnica 

zriadenie vodovod. prípojky 
a časti vodovodu k rod. domu 

    5.000,- 23.08. 

27. 
OZ Paradajz, Sitniansky vatrár 
Anton Pižurný 

vydanie čísla 9/2004 periodika 
Sitn. vatrár, MsZ č. 105/2004 

    5.000,- 14.09. 

28. 
Pohronské osvet. stredisko 
Mgr. Mária Petrová 

vydanie pohľadníc 
k Salamandru 

    1.000,- 21.09. 

29. 
Základná škola A. Sládkoviča 
Mgr. Peter Koštial 

týždeň aktivít pre menej 
odpadu 

   1.500,- 25.10. 

30. 
Boris Zajvald 
Kríková č. 5, Banská Štiavnica 

majstrovstvá sveta v pretláčaní 
rukou 

   2.000,- 28.10. 

31. 
Salamandra – OZ 
Ing. Slavomír Palovič 

rekonštr. el. zariadenia 
v kultúrnom dome Štefultov 

40.000,- 29.10. 
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Technické služby, m.p.   
Technické služby m. p.  boli zriadené mestom pre zabezpečenie úloh na úseku 

verejnoprospešných služieb. Pre zvládnutie týchto povinností sú vytvorené jednotlivé prevádzkovo - 
hospodárske strediská pracujúce najmä na báze príspevku z mestského rozpočtu. Sú to strediská:  
- športový štadión 
- verejné osvetlenie  
- čistenie mesta  
- verejné WC 
- zvoz komunálneho odpadu a skládka  
- ZÚ MK a dopravnomechanizačné služby  
- miestne komunikácie a drobné stavebné práce  
- zberňa prádla  
- správa  
 Podnikateľská činnosť bola ako podiel výkonov v doprave a na správe v prenajímaní priestorov 
charakteru:  
- kancelárskeho  
- skladového  
- nádvorie 
 Pracovné úlohy organizácie boli zabezpečované nasledujúcim stavom pracovníkov:  
 
k 01. 01. 2004 –kmeňoví 54 z toho ženy 9 
                        - VPP  (verejnoprospešné práce)    4 
            - CiS    (civilná služba)                   4 
                        - spolu        62 
 
K 31.12. 2004 – kmeňoví 37 z toho ženy 7 
                        - VPP (verejnoprospešné práce)     0 
                        - CiS  (civilná služba)                 0 
                        - spolu         37 
 
Zároveň v druhom polroku 2004 zabezpečovali verejnoprospešné služby cez malé obecné služby 
v spolupráci s mestom na základe Zákona o službách zamestnanosti č. 91/2004 NÚP. Tu bolo zapojených 
do národného projektu „Aktivita nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na 
dávku v hmotnej núdzi“ 90 občanov. Aktivačnú činnosť vykonávali v oblasti úprav verejných 
priestranstiev, likvidácia a zvoz domového odpadu a pomocné práce v prevádzke verejných WC.  
 Pôvodne stanovené výkony sa organizácii  nepodarilo zabezpečiť pre nedostatok zákaziek 
a znížený stav kmeňových pracovníkov. Pôsobilo to však priaznivo pre plnenie dodržania rozpočtových 
transferov.  
 Starosti so zastaralým vozovým parkom pokračovali aj v roku 2004, kde nám to robilo dosť 
vysoké nákldy na opravy a zároveň výluky vo vozových linkách, avšak čo bolo veľmi pozitívne, záverom 
roku sa situácia zlepšila. Bolo to príchodom techniky, Funo Carier – viacúčelové menšie vozidlo. Má 
zabezpečiť zlepšenie a zefektívnenie na úseku ZKO, ČM a ZÚMK. Ďalej to boli dve staršie vozidlá od 
Ministerstva vnútra, ktoré doplnia, prípadne nahradia staršiu techniku. Tiež bolo v poslednej fáze dodania 
komunálne vozidlo s koncepčne novou výkonnou nadstavbou Presko 20. Do budúceho obdobia by bolo 
ešte potrebné zabezpečenie spoľahlivejšieho vozidla s nadstavbou veľkého sypača.  
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Bytová správa s.r.o. 
 Bytová správa spol.  s  r. o. Banská Štiavnica (ďalej len "spoločnosť ") bola založená podľa 
prijatého uznesenia MsZ č. 50/2000 zo dňa 31. 5. 2001. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 
12. 12. 2000. Jediným spoločníkom  v  spoločnosti je mesto Banská Štiavnica.  Konateľom spoločnosti je 
Ing. Marian Jakubovie.  
Hlavnými predmetmi  činnosti sú: správa  bytového fondu a nebytových priestorov v majetku mesta na 
základe nájomnej zmluvy, výroba, rozvod a dodávka tepla z tepelného hospodárstva mesta  Banská 
Štiavnica. Ďalej spoločnosť vykonáva správu bytov  ktoré sú vo vlastníctve občanov. Na všetky predmety 
činnosti zapísané do obchodného registra má spoločnosť živnostenské oprávnenia a licencie. V roku 2004 
bola zmena sídla spoločnosti zapísaná do obchodného registra. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa 
konalo  25.5.2004, predmetom ktorého bolo prejednanie hospodárskych výsledkov spoločnosti za rok 
2003. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo  7.12.2004 s predmetom hospodársky 
výsledok za 10 mesiacov r. 2004, platenie nájomného a služieb užívateľmi bytov, záväzky a pohľadávky 
z obchodného styku, bytový fond mesta, odkupované byty Trojice 7 a Straku 7-15, rozšírenie druhu 
ubytovania Šobov 7. 
 Dozorná rada zasadala 20.5.2004 a 26.10.2004 s programom kontrolnej činnosti podľa stanov 
spoločnosti a prejednanie materiálov do valných zhromaždení. 

Činnosť spoločnosti bola prednostne zameraná na zabezpečenie dodávok tepla na vykonávanie  
najnutnejšej údržby  bytového fondu odstraňovanie havarijných stavov. Rozsah údržby bol limitovaný 
najmä z hľadiska  udržania ekonomickej stability spoločnosti.  

V oblasti udržania ekonomickej stability spoločnosti spoločnosť nemala v priebehu roka  závažné 
problémy  s plnením svojich záväzkov voči dodávateľom energií, vody a služieb.  

V oblasti riešenia pohľadávok je najzávažnejším problémom platobná disciplína niektorých 
priamych odberateľov tepla, uživateľov bytov – neplatičov nájomného  a služieb poskytovaných 
s užívaním bytu.  
Najväčšie evidované pohľadávky 

- voči ZŠ Kollára za neuhradené dodané teplo v mesiacoch február, marec, november 
a december 2004 v čiastke 495 394,-SK. 

-  voči MŠ Bratská za neuhradené dodané teplo v mesiacoch február, marec, apríl 
a december 2004 v čiastke 255 224,-Sk. 

- voči Domovu Márie za neuhradené dodané teplo v mesiacoch november a december 
2004 v čiastke 145294,-Sk. 

-  
Tieto pohľadávky k 31.12.2004 v celkovej čiastke 895 912,-Sk vážne ohrozujú ekonomickú stabilitu 
spoločnosti a pokiaľ  títo odberatelia sú v omeškaní Bytová správa nemá  z čoho uhrádzať  svoje záväzky.. 
Ku 31.12.2004 je v omeškaní voči Mestu Banská Štiavnica na nájomnom za tepelné hospodárstvo a  
Sobov 7 čiastku 555 tis. Sk.  a U týchto odberateľov je podľa zákona o energetike splnená podmienka 
neoprávneného odberu tepla, čo dáva oprávnenie zastaviť dodávky tepla. 

Osobitná pozornosť bola venovaná platobnej disciplíne, najmä na zníženie počtu neplatičov 
nájomného a preddavkov za poskytované služby. Neplatičom  boli pravidelne a opakovane zasielané 
upomienky, výzvy a pokusy o zmier,  boli vydané súdne platobné rozkazy, boli dané výpovede z nájmu 
ktoré boli neúčinné z dôvodu, že mesto nemá  žiadne bytové náhrady pre neplatičov.  V tejto oblasti je 
závažná skupina neplatičov - sociálne odkázaných občanov, prevážne  obyvateľov mestskej pamiatkovej 
rezervácie, bytoviek na Šobove,  nájomcov nepredaných bytov  Exnára 3, ktorí neplatia skoro nič a 
vymožiteľnosť je minimálna alebo žiadna.  Výmeny bytov sú ojedinelé. Inštitút osobitného príjemcu 
sociálnych dávok je neúčinný pre malý počet rozhodnutí UPSVR, k 31.1.2005 je ich len 30 s odvodom 
Bytovej správe 28 891,-Sk. Pohľadávky Bytovej správy voči užívateľom bytov k 31.12.2004 sú 
6.020.606,-Sk. Koncom roku 2004 bolo daných do dražby (podľa zákona o dobrovľných dražbách) 10 
najväčších neplatičov z vlastníkov bytov v celkovej sume 403 tis.Sk. Do 31.1.2005, po doručení výzvy, 
zaplatili dvaja. U ostaných bude dražba pokračovať predajom bytu v priebehu  3 mesiacov.  
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V oblasti správy majetku mesta bol v októbri  2004 nám odovzdaný do správy rekonštruovaný 
bytový dom Kammerhoffská 9 s 10 bytmi.  

V bytovom dome Šobov 7 si nájomníci začali zriaďovať individuálne kúrenie na pevné palivo 
s vyvedením komínov cez okná a steny.  Dve tretiny bytov je odpojených od elektrickej energia z dôvodu 
neplatenia. Správa domu je náročná na údržbu a na udržiavanie domu v riadnom stave vplyvom 
asociálneho správania sa niektorých jeho obyvateľov a ich návštevníkov.   Dlh nájomníkov je 532.031,-
Sk. Dom sa postupne devastuje, vyskytujú sa krádeže a lúpeže. V bytových domoch Śobov 8, 9, a 10 bola 
v septembri 2004 zastavená dodávka vody bytov, boli zriadené vývody v pivniciach, spotreba klesla cca 
10 násobne.  Dlh nájomníkov je 1.068.881,-Sk. 
 V oblasti údržby boli okrem bežných udržiavacích prác neboli vykonané žiadne väčšie opravy 
bytové fondu z dôvodu nedostatku voľných finančných prostriedkov.  

V oblasti opráv tepelného hospodárstva, boli vykonané všetky udržiavacie práce, bežné opravy, 
prehliadky, revízie, atesty a opakované úradné skúšky všetkých kotlov.   
 
Mestské lesy Banská Štiavnica ,s.r.o. 

Mestské lesy Banská Štiavnica spol. s r.o. hospodária na lesných pozemkoch v majetku mesta 
Banská Štiavnica a neznámych a známych vlastníkov, nachádzajúcich sa v orografickom celku Štiavnické 
vrchy, ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti rovnakého mena. Celková výmera 
obhospodarovaných lesov je 4482,83 ha, v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, 
Banská Hodruša a Štiavnické Bane. Z toho mestské lesné pozemky majú výmeru 4287 ha, súkromné 
pozemky 5 ha, pozemky neznámych vlastníkov 31 ha a mestské nelesné pozemky 36 ha. 
 Organizačne sú tieto lesy rozdelené na tri lesné hospodárske celky (LHC) Banská Štiavnica, 
Žarnovica a Hliník. Zároveň podľa vlastníckych a užívateľských práv sú tieto lesy zaradené do troch 
lesných užívateľských celkov (LUC) : 
Mestské lesy Banská Štiavnica-Hodruša,  
Mestské lesy Banská Štiavnica-Vyhne a  
Neštátne lesy Kozelník. 
Rozdelenie podľa kategórií lesov je nasledovné: 
1. Lesy hospodárske   3521,88 ha 
2. Lesy ochranné a) na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach  784,57 ha, 
   b) lesy s funkciou ochrany pôdy    176,38 ha 
3. Lesy osobitného určenia nie sú na obhospodarovanej ploche zastúpené. 
 

Organizačné členenie lesov obhospodarovaných spoločnosťou Mestské lesy je na päť lesníckych 
obvodov a to: LO:  Roveň, 

  Banky, 
  Vyhne, 
  Rybníky a 

Hodruša. 
Spoločnosť má vytvorené i stredisko verejnej zelene, pod ktoré prešlo škôlkarske stredisko.  
 
Pozemky lesného pôdneho fondu:  porastová plocha  4355,11 ha 
     Lesné škôlky   0,51 ha 
     Odvozné cesty  46,89 ha 
     Lesné sklady   4,29 ha 
     Poz. so špec.zameraním 4,99 ha 
     Produktovody   11,61 ha 
     Neúrodné pozemky  7,08 ha 
     Ostatné   6,45 ha 
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Pestovná činnosť 
Pestovné činnosti boli v roku 2004 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na 
základe vypracovaných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 20,08 ha, z toho prvé zalesňovanie 5,23 ha holín 
a opakované zalesnenie 14,85 ha. 

2. Odstraňovanie haluziny – na ploche 45,62 ha, 
3. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri bola vykonaná na   127,95 ha, 
                                                                        burine bola vykonaná na   142,06 ha 
4. Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch na ploche   46,06 ha, 
5. Ochrana lesa proti hmyzím škodcom bola vykonaná za    20 380.- Sk  

Celkové náklady na pestovnú činnosť boli v roku 2004       1319tisíc Sk. 
 
Ťažbová činnosť 
Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2004 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol 
stanovený vo výške 10 000 m3. Skutočne bolo vyťažených 10 758 m3 dreva. Výška ťažby bola 
ovplyvnená spracovaním kalamity, ktorá vznikla v roku 2003 a bolo ju potrebné ukončiť v roku 2004. 
Celkovo bolo v roku 2004 v rámci spracovania náhodnej ťažby vyťažených 4 604 m3 dreva, čo je 42,80 % 
z celkovej ťažby. Podiel náhodnej ťažby ovplyvnil plánovanú sortimentnú skladbu dreva, čo sa prejavilo 
i na priemernom speňažení. Náklady na ťažbovú činnosť predstavovali 3 672 tisíc Sk. 
Obchod s drevom bol vykonávaný na veľmi dobrej úrovni, zásoby dreva na skladoch boli tvorené len 
novým drevom. 
 
Zamestnanosť 
V roku 2004 mali ML 12 stálych zamestnancov. Vedúci LO vykonávajú činnosť ako SZČO. 
V rámci pestovných a ťažbových prác ML zamestnávali približne 70 osôb. 
 
 
Mestská nemocnica  Banská Štiavnica n. o. 

Mestská nemocnica Banská Štiavnica n. o. vznikla 03.02. 2003 a poskytuje všeobecne prospešné, 
konkrétne zdravotnícke služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z. z. pre spádové územie okresu Banská 
Štiavnica. Akčný rádius poskytovaných služieb je širší než hranica okresu, nakoľko do tejto nemocnice 
prichádzajú i mnohí ďalší občania z okolitých obcí a susedných okresov. Odhaduje sa cca o 2-3 tisíc 
občanov naviac, do čoho nepočítame študentov, ktorých je cca. 2 tisíc. Mestská nemocnica n. o. 
zabezpečuje okrem zdravotníckych služieb aj nasledovnú podnikateľskú činnosť:  
- poskytovanie služieb prania a žehlenia, stravovacie služby, prenájom nebytových priestorov  
  a poskytovanie dopravy  
 
Počet zamestnancov k 01. 02. 2004 bol 175 
                                  k 01. 02. 2005 bol 170 
                                  k 31. 12. 2004 bol 172 – údaje sú vo fyzických osobách 
 
Mestská nemocnica n. o. má nasledovné oddelenia:  
 
Interné oddelenie    24 lôžok  
Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie  15 lôžok  
Chirurgické oddelenie    15 lôžok  
Doliečovacie oddelenie   12 lôžok  
OAIM                   5 lôžok 
Novorod. Oddelenie    3 lôžka  
ODCH      14 lôžok  
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MN n. o. poskytuje ambulantné služby špecialistov v odbore detskej neurológie, ženské lekárstvo, 
tuberkulózy a pľúcnych chorôb, algeziológie, interné, chirurgické, kožné. MN n. o. od 01.07. 2004 
neposkytuje služby denného kožného stacionára, ale sme zaviedli USG vyšetrenie ciev.  

Na úseku SVLZ poskytuje služby v odbore klinickej biochémie spolu s hematologicko-
transfúznymi službami, fyziatricko-rehabilitačné a radiodiagnostické.  
Odštátnené sú služby:  
Sedem praktických lekárov pre dospelých, dvaja praktickí lekári pre deti a dorast, 7 stomatológov, zo 
špecialistov neurológ, očný lekár, lekár pre choroby ušno – nosno – krčné, klinický psychológ, psychiater, 
klinický imunológ 

V roku 2004 sme na zlepšenie služieb pre obyvateľov zakúpili pôrodnícku posteľ, monitory na 
OAIM a gynekologicko – pôrodnícke oddelenie, defibrilátor do vozidla RZP, sanitné vozidlo, uskutočnila 
sa prestavba hygienického zariadenia na chirurgickom oddelení a pokračuje sa v maľovaní nemocnice. 
Z dotácií MZ SR sa zakúpil videkolonoskop. Plánujú sa ďalšie stavebné úpravy. Ich realizácia však bude 
závisieť od finančných prostriedkov MN n. o. Vypracoval sa projekt na opravu strechy.  
 
 
Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica 
  
Joergesov dom, a.s. Banská Štiavnica 
     Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 17.2.1993, so sídlo na Námesti sv. Trojice č. 14 
v Banskej Štiavnici. Predsedom predstavenstva je Ing. Ladislav Ondriš. Za Mesto Banská Štiavnica je 
členom predstavenstva p. Ing. Ivan Gregáň a členom dozornej rady je p. Ing. Ondrej Michna.  
Základné imanie spoločnosti je 8.668.000,- Sk, počet akcií 8.668 v menovitej hodnote 1000,- Sk.  
A.s. Joergesov dom realizuje svoju činnosť v 2 základných líniách. 
1) Od roku 2003 začala s rekonštrukčnými prácami objektu JD na námestí sv. Trojice 
2) Ako zriaďovateľ SHA J.D n. o. participuje na jej materiálnom i kvalitatívnom rozvoji. 
 
V dôsledku závažných zmien štruktúry akcionárov spoločnosti  a pozastavením finančných tokov od 
Švajčiarskeho akcionára, s ktorým sa pri rekonštrukcii vo veľkej miere počítalo boli práce v objekte JD 
dlhodobo umŕtvené. K aktívnemu oživeniu došlo v roku 2003, kedy Gondo spol. s r. o. v zastúpení p. 
Ondrišovej preinvestovala 301740,90 Sk na opravu fasády klampiarske práce v zadnej časti objektu, 
projekčné práce a reštaurátorský výskum. 
S prácami sa pokračovalo i v priebehu roku 2004. Celkový vklad spoločnosti Gondo v r . 2004 
predstavoval čiastku 769946,50 Sk. 
V roku 2004 boli vykonané klampiarske práce na streche a i v súčasnosti prebiehajú práce vo vnútorných 
priestoroch prízemia. 
K ďalším aktivitám spoločnosti počas roku 2004 patrilo: 
- Presťahovanie sídla spoločnosti a školy do budovy bývalého Ústavu pre výchovu a vzdelávanie 

pracovníkov lesného a vodného hospodárstva na Drieňovej 12, ktoré získala škola do bezplatnej 
výpožičky na obdobie 5 rokov.  

- pre potreby prevádzkovania jedálne bolo potrebné vypracovať komplexnú projektovú dokumentáciu 
a zrealizovať vybudovanie kuchyne včítane    nevyhnutného zázemia v hodnote cca 800 000,- Sk 
(hodnota stavebných prác a kompletného vybavenia kuchyne kuchynskou technikou). Práce boli 
zrealizované v priebehu 2 mesiacov júl – august. V septembri začala škola a jedáleň plne fungovať. 

- v spolupráci so školou: reprezentovala spoločnosť mesto zabezpečovaním  spoločenských akcií: ako 
recepcia pri príležitosti príchodu prezidenta Schustera, slávnostný obed pre Pála Csákyho a jeho 
zahraničných hostí vo sv. Antone.    

- Naďalej zabezpečuje stravovanie dôchodcov a invalidov červeného kríža 
- sponzorovala vianočné darčeky pre postihnuté deti združenia Nezábudka. 
- poskytla gastronomické služby TU v rámci medzinárodnej konferencie, ktoré sa stretli s pozitívnym 

ohlasom. 
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V úlohe zriaďovateľa školy Súkromnej hotelovej akadémie JD n. o. vystupuje spoločnosť ako významný 
činiteľ ďalšieho rozvoja školy. V priebehu roka 2004 došlo k radikálnym zmenám v štruktúre činnosti 
školy. Od 1. 7. 2004 zmenila sídlo na Drieňovej 12. V spolupráci so zriaďovateľom vybudovala 
v priestoroch školy odborné učebne, reštauráciu a kaviareň Balans ako stredisko odbornej praxe, čím 
vytvorila podmienky pre prax študentov na úrovni európskeho štandardu. Od MŠ získala akreditáciu pre 
realizáciu rekvalifikačných kurzov a otvorenie VOŠ od septembra 2005. V školskom roku 2004/2005 je 
počet žiakov školy 125. 
O zvyšujúcej sa kvalite pedagogického procesu svedčí i získaný certifikát IES, ktorý deklaruje 
porovnateľnosť úrovne vzdelania získaného na SHA , s ktoroukoľvek školou daného zamerania v Európe. 
 
Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina  

Dňom 16.12.1992 bola do obchodného registra zapísaná Prvá komunálna banka a.s. so sídlom 
Hodžova 9, Žilina. Neskôr sa akcionárom Dexia banky Slovensko a.s. stala nadnárodná finančná skupina 
Dexia. Jej vstup do štruktúry banky sa uskutočnil prostredníctvom dcérskej spoločnosti Dexia 
Kommunalkredit Holding so sídlom vo viedni, ktorú tvorí európska banková skupina Dexia (51 %) 
a Komunalkredit Austria (49 %) a dňom 1.10.2003 bola do obchodného registra zapísaná Dexia banka 
Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina. 
Podpredsedom predstavenstva je od 20.5.2004  p. Marc Lauwers, Belgicko 
Základné imanie spoločnosti je 1 202 400 000 Sk. 
Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v menovitej hodnote 12.000,- Sk. 
Akcionármi spoločnosti sú: Dexia Kommunalkredit Holding: 79,0 %, slovenské mesta a obce: 19,1%, 
súkromné osoby: 1,7%, právnické osoby: 0,2%. 
   
5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s.r.o. Žiar nad Hronom  

Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 29.12.1997. V roku 2004 mala táto spoločnosť 
8 členov. Vklad Mesta Banská Štiavnica je 34.000,- čo predstavuje 12,5 % základného imania. Zákldené 
imanie je 272 000 Sk. 
Konateľkou spoločnosti je Ing Katarína Veselá. 
Predmetom činnosti tejto spoločnosti je podnikateľské poradenstvo, automatické spracovanie dát, 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť, prenájom nehnuteľných 
a hnuteľných vecí, administratívne služby, Organizovanie školení a kurzov, organizačné, účtovné 
a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva so zameraním na pomoc rozvoju malého a stredného 
podnikania. 
 
Región Sitno – Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia 

Mestské zastupiteľstvo  v Banskej Štiavnici  dňa 15.5.2003 uznesením č. 58/203 schválilo 
členstvo Mesta Banská Štiavnica v tomto združení a členský príspevok pre rok 2003 vo výške 5 000 Sk. 
Sídlom združenia je Obecný úrad Štiavnické Bane. 
Cieľom združenia je  rozvoj miestnej demokracie, partnerstva, spolupráce a ľudských zdrojov, obhajoba 
záujmov a propagácia regiónu, podpora pre vytváranie podmienok na oživenie ekonomiky regiónu, rozvoj 
cestovného ruchu, obnova a oživenie kultúrneho dedičstva a dosiahnutie vyššej občianskej vybavenosti 
a angažovanosti občana pre veci verejné.     
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ČASŤ III. 
Mesto Banská Štiavnica 

 
Demografia obyvateľov 
 
Počet obyvateľov k 1.1.2004 bol 10 615. 
 
Mesiac  I.  II.    III.   IV.    V.   VI.  VII.  

VIII. 
  IX.   X.  XI.  XII. Spol

u 
zomrelí  7   4  14     7   10   13  12   9   4   7   7  11  105 
narodení 14   10    8   10     8   13  12   9   3   7   9    6  109 
odsťahov 11   19   21   19   13   40  13 15  12   9 21  11  204 
prisťahov 17  10   14     9   10   12  14 11  13 12 10  24  156 
Spolu 1062

8 
1062
5 

1061
2 

1060
5 

1060
0 

1057
2 

1057
3 

1056
9 

1056
9 

1057
2 

1056
3 

1057
1 

 

 
Prehľad pohybu obyvateľov mesta podľa pohlavia: 
 
Text Muži Ženy 
Zomrelí   47    58 
Narodení   52    57 
Odsťahovaní   87  117 
Prisťahovaní   73    83 
Úbytok  - 9      - 35 
 
 
Počet obyvateľov k 31.12.2004 bol 10 571, z toho bolo 5 363 mužov a 5 208 žien. 
Počet obyvateľov mesta Banská Štiavnica v priebehu roka 2004 klesol o 44 obyvateľov. 
  
Priemerný vek obyvateľov podľa miestnych častí: 
 
Mesto B.Štiavnica 38 
Sitnianska  39 
Štefultov  39 
Počúvadlianske jazero 44 
Banky   42 
 
Strany, hnutia, občianske združenia 
 
V roku 2004 pôsobili v meste Banská  Štiavnica tieto politické strany a hnutia: 
 
Okresné centrum KDH    - predseda Ing. Juraj Čabák 
Kresťansko-demokratický klub    - predseda Mgr. Monika Tisovčíková 
Okresná organizácia SNS   - predseda Ing. Jozef Karabelly 
Mestská organizácia SNS   - predseda MUDr. Martin Mačaj 
Okresná organizácia SDĽ   - predseda Alena Považanová 
Mestská organizácia SDĽ   - predseda Marián Čierny 
Okresná organizácia KSS   - predseda Ing. Pavol Mojžita 
Mestská organizácia KSS   - predseda Ján Petro 
Okresná organizácia ĽS-HZDS   - predseda RNDr. Nadežda Kvaková 
Mestská organizácia ĽS-HZDS   - predseda Marta Borošková 
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Okresná organizácia SDKÚ   - predseda Ing. Ondrej Michna 
Okresná organizácia SMER   - predseda Ing. Marián Zimmermann 
Okresná organizácia DS   - predseda Norbert Kaník 
Mestská organizácia DS   - predseda Mgr. Vladimír Nemčok 
Okresná organizácia ANO   - predseda Michal Adámi 
 
 
Štátna správa 
 
Obvodný úrad životného prostredia 

Uznesením  vlády SR č. 1166/2003 z 10.decembra 2003 sa s účinnosťou od 1. januára 2004 
sídlom špecializovaného orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie stalo mesto Banská 
Štiavnica.  Pre tento región to bol signál o dôležitosti a významnosti. Do pôsobnosti úradu, okrem okresu 
Banská Štiavnica, spadajú aj územia okresov Žarnovica a Žiar nad Hronom, kde je zabezpečovaný výkon 
štátnej správy v životnom prostredí na stálych pracoviskách zriadených v ich sídlach.  

Pre lepšiu orientáciu v obsahu náplne práce OÚŽP uvádzame nasledovný prehľad: 
Na úseku štátnej vodnej správy vykonávame činnosti vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s znení neskorších predpisov /vodný zákon/ najmä 
vydávame stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre vodné stavby, povoľujeme nakladanie 
s vodami, vydávame súhlasy a vyjadrenia k projektovým dokumentáciám stavieb a tiež vykonávame 
štátny vodoochranný dohľad. Zabezpečujeme výkon kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole 
v štátnej správe, riešime sťažnosti a iné podania týkajúce sa zhoršenia kvality vôd, nelegálneho 
vypúšťania odpadových vôd, poskytujeme súčinnosť SIŽP pri riešení havárií.  Ukladáme pokuty za 
porušenie povinností podľa vodného zákona.          
Zabezpečujeme tiež výkon štátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  
Na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva vykonávame činnosti vyplývajúce zo zákona č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to 
predovšetkým vydávame a schvaľujeme program odpadového hospodárstva, udeľujeme súhlasy na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na prevádzkovanie zariadení na zber, zneškodňovanie 
alebo zhodnocovanie odpadov, na zber a spracovanie starých vozidiel, na odovzdávanie odpadov 
vhodných na využitie v domácnosti, dávame vyjadrenia k projektovým dokumentáciám stavieb 
predkladaným na územné a stavebné konanie, pri odstraňovaní stavieb a pri terénnych úpravách. 
Vykonávame štátny dozor v odpadovom hospodárstve, prejednávame priestupky, ukladáme pokuty, 
vykonávame registráciu a potvrdzujeme správnosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení o ponechaní si 
starého vozidla. 
Na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia vykonávame činnosti vyplývajúce zo zákona 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 predpisov (zákon o ovzduší) v platnom znení a to predovšetkým vydávame 
súhlasy, formou rozhodnutí, o umiestnení stavieb veľkých a stredných zdrojov (ďalej ZZO), rozhodnutia 
na povoľovanie stavieb ZZO vrátanie ich zmien a na ich užívanie, vydávame rozhodnutia o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia, výnimkách, ukladáme prevádzkovateľom ZZO pokuty za porušenie povinností 
vyplývajúcich z uvedeného zákona a opatrenia na nápravu, vydávame súhlasy a vyjadrenia k projektovým 
dokumentáciám stavieb. 
Vykonávame štátny dozor na úseku ochrany ovzdušia a zabezpečujeme výkon kontroly v zmysle zákona 
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (úplné znenie), riešime sťažnosti a iné podania týkajúce sa 
zhoršenia kvality ovzdušia.  
Zabezpečujeme výkon činností štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie 
vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 127/1997 Z.z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov. 
Na úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny vykonávame činnosti vyplývajúce zo zákona NR 
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Sme dotknutým orgánom 
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v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny, najmä ak ide o vydanie 
územného rozhodnutia, stavebného povolenia,, zmenu stavby, vydane povolenia terénnych úprav, vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby. 
Vykonávame okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny, udeľujeme súhlasy na 
činnosti, pre ktoré je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny, dávame vyjadrenia, ukladáme 
fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie, nariaďujeme potrebné nápravné 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, uchovávame kópie evidenčných zoznamov, preukazov 
o pôvode a druhových kariet chránených živočíchov a rastlín, vykonávame štátny dozor na úseku ochrany 
prírody a krajiny.  
Na úseku štátnej správy prevencii závažných priemyselných havárii vykonávame činnosti 
vyplývajúce zo zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Sme prvostupňový orgán na výkon štátnej správy podľa tohto zákona s výnimkou vecí patriacich do 
pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, prijímame a podľa potreby preverujeme oznámenia 
prevádzkovateľov o kategorizácii podnikov, vedieme register podnikov kategórie A a B, vykonávame 
štátny dozor, poskytujeme informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií. 
Na úseku štátnej správy rybárstva vykonávame činnosti podľa zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. 
o rybárstve. Ustanovujeme a odvolávame rybárskeho hospodára, ustanovujeme a odvolávame rybársku 
stráž a vedieme evidenciu členov rybárskej stráže, ukladáme pokuty za správne delikty a priestupky.  
     V roku 2004 bolo Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici vydaných spolu 1067 
prvostupňových rozhodnutí, z toho za okres Banská Štiavnica 203 a vydaných súhlasov a vyjadrení 
celkove 1856 z toho 373 za pracovisko Banská Štiavnica. 
Úrad poskytuje odbornú pomoc zástupcom samosprávy aj inštitúcií ako aj podnikateľskej obci. Podávame 
informácie, ako podklady, k seminárnym a ročníkovým prácam pre študentov stredných a vysokých škôl 
pôsobiacich na území mesta. Spolupracujeme so žiadateľmi o získanie dotácií zo štrukturálnych fondov na 
stavby a činnosti ekologického charakteru. 
     Práca na všetkých úsekoch činností štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je zložitá 
a vyžaduje individuálny prístup. Nové aj pretrvávajúce problémy sa snažíme riešiť ihneď alebo priebežne 
a keď si to situácia vyžaduje aj v spolupráci  so zástupcami mesta a jednotlivých samospráv.   
    Rok 2004 bol pre nás rokom zložitým – sťahovali sme sa do nových priestorov, chýbali nám 
telekomunikačné siete, technická vybavenosť úradu bola slabá – veríme však, že sa to v žiadnom prípade 
neodrazilo na kvalite našich výkonov a spokojnosti našich vážených stránok. 
 
Daňový úrad Banská Štiavnica  

V súlade so zákonom č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov je 
Daňový úrad so sídlom v Banskej  Štiavnici, zriadený pre územné obvody – obce, patriace do bývalého 
okresu Banská Štiavnica. Začiatok jeho pôsobenia je z prelomu rokov 1990/1991, kedy došlo k významnej 
reorganizácii orgánov finančnej správy a vytvoreniu štruktúry daňových orgánov.  
Daňový úrad mal k 31. 12. 2004 celkový počet zamestnancov 16. Z tohto počtu je 5 kontrolórov, 6 
správcov, 1 účtovník štátnych príjmov, 1 exekútor,  1 registrátor a 1 administratívny pracovník.  
Základným poslaním daňového úradu je vykonávanie správy daní v rámci ktorej eviduje a registruje 
daňové subjekty, eviduje a účtuje daňové príjmy, vyhľadáva neregistrované daňové subjekty, vymáha 
daňové nedoplatky a kontroluje daňové subjekty. V rámci svojho základného poslania ďalej vykonáva 
štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier, kontroluje vyberanie správnych 
poplatkov a v oblasti správy súdnych poplatkov vykonáva ich vrátenie, informuje daňové subjekty o ich 
právach a povinnostiach vo veciach daní, ako aj ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.  
Daňový úrad Banská Štiavnica je zaradený v kategorizácii podľa veľkosti daňových úradov k malým 
daňovým úradom, čo vyplýva z počtu registrovaných daňových subjektov.  
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Celkový počet registrovaných daňových subjektov   10 796 
z toho: fyzické osoby celkom       10 066 
            právnické osoby celkom           650            
Uvedené počty zahŕňajú jednak daňové subjekty miestne príslušné nášmu daňovému úradu, ale aj 
ostatných, prevažne platcov jednorazových daní (daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, daň z dedičstva 
a daň z darovania), ktorí sú z iných častí SR.  
Podľa jednotlivých druhov daní boli k 31.12.2004 registrované nasledovné počty platiteľov:  

Daň z pridanej hodnoty     303 
  Daň z príjmov fyzických osôb  5405 
  Daň z príjmov právnických osôb   343 
  Cestná daň    1233 
  Daň zo závislej činnosti   1156 
  Daň z dedičstva    1877 
  Daň z darovania   1253 
  Daň z prevodu a prechodu   2358 
 
Výber daní do štátneho rozpočtu za daňové subjekty miestne príslušné daňovému úradu za rok 2004: 
 
       Údaje v tis. Sk 

Druh dane Rok 2004 Rok 2003 
Daň z príjmov fyz. osôb zo závislej činnosti 35.428 44.829 
Daň z príjmov fyz. osôb z podnikania 1.536 3.590 
Daň z príjmov právnických osôb 13.700 10.123 
Daň z pridanej hodnoty 142.363 5.430 
Daň vyberaná zrážkou 2.610 836 
Majetkové dane 5.194 3.318 
Spotrebné dane 423 850 
Cestná daň 5.342 4.986 
S P O L U 206.596 73.962 

 
Daňový úrad Banská Štiavnica v zmysle § 3 zákona č. 598/2003 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2004 
poukázal miestne príslušným obciam v roku 2004 zo štátneho rozpočtu pomernú časť dane z príjmov 
fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov, príslušnú časť výnosov dane z príjmov 
právnických osôb a cestnej dane v nasledovnej výške: 
       Údaje v Sk 

Druh dane Rok 2004 Rok 2003 
Daň z príjmov fyz. osôb zo závislej činnosti 26.862.829 24.791.433 
Daň z príjmov právnických osôb 5.549.771 3.242.051 
Cestná daň 2.965.864 1.994.867 
P R E V O D   S P O L U 35.378.464 30.028.351 

 
Jednotlivým obciam miestne príslušným daňovému úradu bolo v roku 2004 poukázané: 

Baďan 447.260  Močiar 313.622 
Banská Belá 2.518.488  Podhorie 766.710 
Banská Štiavnica 22.665.811  Počúvadlo 259.286 
Banský Studenec 965.656  Prenčov 1.269.581 
Beluj  315.559  Svätý Anton 2.330.517 
Dekýš 504.173  Štiavnické Bane 1.628.176 
Ilija 690.544  Vysoká 301.234 
Kozelník 401.847  S P O L U 35.378.464 
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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici  

ÚPSVaR v Banskej Štiavnici evidoval k 31.12.2004 v okrese Banská Štiavnica v absolútnom 
počte  1 479 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ), čo je v porovnaní so skutočnosťou k 31.12.2003  
menej  o  149 osôb (pokles o 9,2 %). V okrese Banská Štiavnica evidovaná miera nezamestnanosti (z 
disponibilného počtu UoZ) v stave k 31.12.2004 dosiahla  17,33 %,  čo je v porovnaní so skutočn. k 
31.12.2003  p o k l e s  o 2,65 % (k 31.12.2003 19,98 %). Dosiahnutou evidovanou mierou 
nezamestnanosti sa okres zaraďuje na 3. miesto z 13 okresov Banskobystrického kraja (nižšiu mieru 
nezamestnanosti dosiahli len okresy Zvolen a Banská  Bystrica). V rámci SR obsadzuje okres ku koncu 
decembra 27. miesto zo 79. okresov SR. Vývoj základných ukazovateľov vývoja nezamestnanosti v meste 
Banská Štiavnica v porovnaní s vývojom v okrese je nasledovný : 

 

 

S trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2004 je evidovaných v absolútnom počte 
celkom  827 uchádzačov o zamestnanie. V medziročnom porovnaní k stavu ku koncu roka 2003 
zaznamenalo mesto pokles o  80 UoZ (zníženie 8,8 %). Tento pokles nezamestnanosti je len mierne nižší 
ako zaznamenaný pokles za okres Banská Štiavnica.  

Grafické znázornenie vývoja absolútneho počtu UoZ za okres a mesto Banská Štiavnica je nasledovné : 
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Z uvedeného absolútneho počtu  827 UoZ je  420 mužov ( 50,8 %) a 407 žien ( 49,2 %). Za 

uplynulý rok došlo k výraznejšiemu zníženiu počtu nezamestnaných mužov ( - 72 ) ako nezamestnaných 

žien ( - 8 ). Mesto Banská Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu, zaznamenáva k 

31.12.2004 celkom 55,9 %-tný podiel na počte UoZ evidovaných v okrese. Mesto Banská Štiavnica s 

mierou nezamestnanosti 14,90 % v  porovnaní s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR 

dosahuje po meste Kremnica (12,34 %)  druhú najnižšiu mieru nezamestnanosti (mesto Nová Baňa 20,52 

%, mesto Žiar nad Hronom 20,86 % a mesto Žarnovica 25,44 %).  Ku koncu roka eviduje ÚPSVaR z 

obyvateľov mesta Banská Štiavnica 74 UoZ uvoľnených z organi-začných dôvodov od rôznych 

zamestnávateľov. V medziročnom porovnaní tento počet zaznamenal tiež pokles o  19 osôb (zníženie 

o 20,4 %). Počet UoZ  občanov ZPS poklesol za rok 2004 o 20 osôb (zníženie o  16,8 %)..Najväčšiu 

skupinu evidovaných UoZ podľa dĺžky evidencie v okresnom meste Banská Štiavnica tvoria evidovaní do 

1 roka ( 482, 58,3 %-tný podiel), od 1 do 2 rokov ( 152 UoZ, 18,4 %-tný podiel) a nad 2 roky je 

v evidencii  193 UoZ  (23,3 %-tný podiel). Podrobnejšie členenie UoZ podľa veku, vzdelania, dlžky 

evidencie a klasifikácie zamestnaní je uvedené v tabuľke, ktorá tvorí prílohu tejto informácie. ÚPSVaR 

v Banskej Štiavnici za základe pozitívneho vývoja nezamestnanosti v roku 2004 očakáva pokračovanie 

pozitívnych tendencií aj v priebehu celého roka 2005. 
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  Ukazovateľ      

 a                             1 2 3 4

 ABSOLÚTNY POČET UoZ 
 V OKRESE  BANSKÁ ŠTIAVNICA :

1 628 1 479 - 149 90,8 

 z toho :  v  meste  BANSKÁ ŠTIAVNICA 907 827 - 80 91,2 

 DISPONIBILNÝ POČET UoZ 
 V OKRESE  BANSKÁ  ŠTIAVNICA :

1 547 1 323 - 224 85,5 

 z toho :  v meste  BANSKÁ ŠTIAVNICA 865 725 - 140 83,8 

 MIERA NEZAMESTNANOSTI
 V OKRESE BANSKÁ ŠTIAVNICA :

21,03 19,37 - 1,66 92,1 

 z toho :  v meste  BANSKÁ ŠTIAVNICA 18,41 17,00 - 1,41 92,3 

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

19,98 17,33 - 2,65 86,7 

 z toho :  v meste  BANSKÁ ŠTIAVNICA 17,56 14,90 - 2,66 84,9 

 

     
Rozdiel stĺ. Podiel stĺ.
2 - 1 (+ -) 2 : 1  (%)

 a                             1 2 3 4

 POHLAVIE :  MUŽI 492 420 - 72 85,4 
                           - podiel mužov (%) 54,24 50,79 - 3,46 93,6 

                         ŽENY 415 407 - 8 98,1 

                          - podiel žien (%) 45,76 49,21 + 3,46 107,6 

 Počet UoZ občanov ZPS 119 99 - 20 83,2 

 Uvoľnení z organizačných dôvodov 93 74 - 19 79,6 

 PROFESNÁ ŠTRUKTÚRA  UoZ :

 v tom : - robotníci (tr. 6-9 KZAM) 419 334 - 85 79,7 

             - POP (tr. 5 KZAM) 94 70 - 24 74,5 

             - ostatní (tr. 1 - 4 KZAM) "THP" 91 80 - 11 87,9 

             - osoby bez prac. zaradenia 303 343 + 40 113,2 

 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA UoZ :

15 - 24 rokov 183 170 - 13 92,9 

25 - 34 rokov 228 205 - 23 89,9 

35 - 49 rokov 334 304 - 30 91,0 

nad 50 rokov 162 148 - 14 91,4 

 DOBA EVIDENCIE  UoZ :

 - DO 1 ROKA 577 482 - 95 83,5 

    - podiel na celkovom počte UoZ  (%) 63,62 58,28 - 5,33 91,6 

 - OD 1 - 2 ROKOV 148 152 + 4 102,7 

    - podiel na celkovom počte UoZ  (%) 16,32 18,38 + 2,06 112,6 

 - NAD 2 ROKY 182 193 + 11 106,0 

    - podiel na celkovom počte UoZ  (%) 20,07 23,34 + 3,27 116,3 

Podiel stĺ.
2 : 1 (%)

Porovnanie k 31.12. 2003

Skutočn.
k

31.12.2004

Skutočn.
k

31.12.2003

Skut. za mesto
B.Štiavnica

k
31.12.2003

S T R U Č N Ý   P R E H Ľ A D 

o vývoji nezamestnanosti v meste  Banská Štiavnica  k  31. 12. 2004.

 ŠTRUKTÚRA  UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE (UoZ)
V  MESTE   BANSKÁ  ŠTIAVNICA

  Ukazovateľ

Skut. za mesto
B.Štiavnica

k
31.12.2004

Porovnanie skutočnosti
k 31.12.2004 a 31.12.2003

Rozdiel stĺ.
2 - 1 (+ -)
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Stav k
31. 12.
2003

Stav k
31. 12.
2004

1 2 3 4

17,56 14,90 - 2,66 84,9 

18,41 17,00 - 1,41 92,3 

865 725 - 140 83,8 

907 827 - 80 91,2 

Muži 492 420 - 72 85,4 

Ženy        415 407 - 8 98,1 

ZPS                             119 99 - 20 83,2 

Uvoľnení z organizačných dôvodov 93 74 - 19 79,6 

Mladiství                       7 4 - 3 57,1 

KZAM=1 zákonodar.,  riad. a  ved. prac. 5 5 + 0 100,0 

KZAM=2 ved.a odbor. dušev. pracovn. 10 21 + 11 210,0 

KZAM=3 techn., zdrav., pedag. pracov. 52 35 - 17 67,3 

KZAM=4 nižší admin. pracov., úradníci 24 19 - 5 79,2 

KZAM=5 -prac.v služb. a obchode 94 70 - 24 74,5 

KZAM=6 kvalif.prac. v poľnoh., lesníctve 11 6 - 5 54,5 

KZAM=7 remeselníci a kvalif. robotn. 147 97 - 50 66,0 

KZAM=8 obsluha strojov a zariadení 75 71 - 4 94,7 

KZAM=9 pomoc. a nekvalif. pracovníci 186 160 - 26 86,0 

KZAM=A - ostatní, nezaradení 303 343 + 40 113,2 

KZAM=0                          0 0 + 0 0,0 

vzd.9 ved. výchova 0 0 + 0 0,0 

vzd.8 vysokoškolské 27 34 + 7 125,9 

vzd.7 vyššie 5 6 + 1 120,0 

vzd.6 úpl.str.odb. s mat. 182 172 - 10 94,5 

vzd.5 úpl.str.všeob. s mat. 33 42 + 9 127,3 

vzd.4 úpl.str. s mat. 59 54 - 5 91,5 

vzd.3 str.odb.bez mat. 2 3 + 1 150,0 

vzd.2 vyučenie 324 270 - 54 83,3 

vzd.1 úplne základné 241 216 - 25 89,6 

vzd.0 nedok.zákl. a bez vzdel. 34 30 - 4 88,2 

do 3 mesiacov (vrátane)        M 212 127 - 85 59,9 

do 3 mesiacov (vrátane)        Z 137 90 - 47 65,7 

4 - 6 mesiacov                     M 50 58 + 8 116,0 

4 - 6 mesiacov                     Z 66 76 + 10 115,2 

7 - 9 mesiacov                     M 30 37 + 7 123,3 

7 - 9 mesiacov                     Z 35 38 + 3 108,6 

10 - 12 mesiacov                 M 23 26 + 3 113,0 

10 - 12 mesiacov                 Z 24 30 + 6 125,0 

Počet UoZ evidovaných do 1 roka 577 482 - 95 83,5 

12 - 18 mesiacov                 M 55 56 + 1 101,8 

12 - 18 mesiacov                 Z 50 57 + 7 114,0 

18 - 24 mesiacov                 M 23 19 - 4 82,6 

Ukazovateľ

Doba evidencie uchádzačov o zamestnanie
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Predchádzajúce zamestnanie KZAM (klasifikácie zamestnaní)
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Miera nezamestnanosti z disponibilného počtu UoZ

Disponibilný počet UoZ ku koncu roka

Absolútny počet UoZ ku koncu roka

Miera nezamestnanosti z absolútneho počtu UoZ

ŠTATISTICKÉ  VÝSLEDKY  ZA  MESTO   B A N S K Á  Š T I A V N I C A
V  STAVE   K   31. 12. 2004 

Rozdiel
stĺpec
2 - 1
( + - )
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Podiel
stĺpec
2 : 1
( % )
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 Štruktúra UoZ podľa dosiahnutého vzdelania :

Vzdelanie 12/2004 Podiel v %

9) Vedecká výchova 0 0,00

8) VŠ  vzdelanie 27 2,98

7) Vyššie vzdelanie 5 0,55

6) ÚSO s maturitou 182 20,07

5) ÚSV s maturitou 33 3,64

4) ÚS s maturitou 59 6,50

3) SO bez mat. 2 0,22

2) Vyučenie 324 35,72

1) Úplné základné 241 26,57

0) Neuk. zákl. a bez. 34 3,75

SPOLU :  počet UoZ 907 100,00

 Štruktúra UoZ podľa veku :

12/2004
Podiel
v %

vek 15 - 24 rokov 183 20,18

vek 25 - 34 rokov 228 25,14

vek 35 - 49 rokov 334 36,82

vek nad 50 162 17,86

SPOLU :  počet UoZ 907 100,00

Štruktúra UoZ  podľa dĺžky evidencie

12/2004
Podiel
v %

Do 12 mesiacov 482 58,28

Od 1- 2 rokov 152 18,38

Nad 2 roky 193 23,34

SPOLU :  počet UoZ 827 100,00

ŠTRUKTÚRA UoZ v meste  BANSKÁ  ŠTIAVNICA  V STAVE  K  31.12.2004

Štruktúra UoZ podľa vzdelania

50

33

4)
 59 UoZ 
6,50 %

6)
 182 UoZ 
20,07 %

1)
241 UoZ 
26,57 %

2)
 324 UoZ 
35,72 %

34
27

9) Vedecká výchova 8) VŠ  vzdelanie 7) Vyššie vzdelanie 6) ÚSO s maturitou

5) ÚSV s maturitou 4) ÚS s maturitou 3) SO bez mat. 2) Vyučenie

1) Úplné základné 0) Neuk. zákl. a bez.

Štruktúra UoZ podľa dĺžky evidencie

Do 12 mes.
 482 UoZ 
58,28 %

Od 1-2 rokov
152 UoZ
18,38 %

Nad 2 roky
 193  UoZ
23,34 %

Štruktúra UoZ podľa veku

183162

334
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vek 15 - 24 rokov vek 25 - 34 rokov vek 35 - 49 rokov vek nad 50
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Hlavný banský úrad  
 
Kammerhofská 2, 969 50 Banská Štiavnica, v objekte Slovenského banského múzea.  
 
Forma : Rozpočtová organizácia, organicky začlenená do štruktúry  Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky,  v sekcii  výrobných a sieťových odvetví, 
výkonu základných akcionárskych práv, v odbore energetickej politiky. Hlavnému 
banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady a to: 

 1. Obvodný banský úrad v Bratislave,  
2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,  
3. Obvodný banský úrad v Košiciach,  
4. Obvodný banský úrad v Prievidzi,  
5. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.  

 
Predseda : Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva 

minister hospodárstva Slovenskej republiky. Do 16. januára 2005 vykonával funkciu 
predsedu Ing. Martin Lutonský, 17. januára 2005 bol do funkcie predsedu 
vymenovaný Ing. Milan Durbák. 

 
Hlavné činnosti :  Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor    

1. nad dodržiavaním  zákona č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona SNR č.51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení neskorších 
predpisov a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu 
a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených 
objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, ako aj výrobu výbušnín 
a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, 

 2. nad dodržiavaním banského zákona, zákona SNR č.51/1988 Zb. a predpisov 
vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných predpisov ak upravujú 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, 
požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách  pri 
vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri 
výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce. 

 
Ďalšie činnosti :   - plnia  aj úlohy orgánov dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov,  
 -   poskytujú poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

 -  obvodné banské úrady vykonávajú správu úhrad za vydobyté nerasty a dobývacie 
priestory. 

 
Kontakt :  telefón : 045 6921 546, 045 6921 553, 

fax : 045 6921 549,  
e-mail – hbubs@isternet.sk, hbu@stonline.sk 
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Priemysel 
V roku 2004 bol v meste najrozvinutejší strojársky, textilný, drevársky a nábytkárky priemysel, 

ktoré reprezentujú najmä Štiavnické strojárne, spol. s r.o., Pleta Plus, a.s., Svetro s.r.o., Divident 
Manufakturing, a.s. a iné.  Ich hlavné výrobné činnosti sú nasledovné : 
Štiavnické strojárne, spol. s.r.o., zameranie : na výrobu mostových ložísk . 
Pleta Plus, a.s., Ransan, s.r.o. a Svetro s.r.o., a  Viner, s.r.o. so zameraním : na výrobu pleteného vrchného 
ošatenia, pletených odevov a drobných pletených výrobkov. 
Divident Manufakturing, a.s., zameranie – výroba sedacích súprav a plochého nábytku. 
Výroba a rozvod energie, plynu a vody (SPP, a.s. Bratislava, odštepný závod Prievidza, prevádzka Banská 
Štiavnica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Banská Bystrica, odštepný závod Žiar nad Hronom, 
prevádzka Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,  
Spracovávaním kovov a výrobou olovených štartovacích akumulátorov  sa v súčasnosti  zaoberajú 
Akutrade, s.r.o., DAEMON – p. Ihring, Rotobalance – Ing. Pavlovič.  

Stavebníctvo na území mesta  je zastúpené firmami Combin, s.r.o.; Stavasta, s.r.o.; Bačíkstav 
a Simkor, s.r.o.  s drobnými prevádzkami pôsobiacimi hlavne v rekonštrukciách a obnove objektov.  

Drevospracujúci priemysel – je zastúpený firmou DUŽINA, a.s. –v súčasnosti je v likvidácii. Ďalej 
firmami  Pál Inalfa, a.s., Slovenské parkety, komanditná spoločnosť, FABA, s.r.o., Štiavnická sudáreň. 

Píly: Slovenská banská – píla, s.r.o. Ul. Trate mládeže, Drevo prevádzka – papierservis, v.o.s., 
Maximilián šachta ,  

Potravinárska výroba : 
Pekárne v meste sú Concop – Čunderlík a Veľká, na ul. Železničiarskej , Pekáreň pod bránou – 

Mészárošová na Dolnej ul. Svoju podnikateľskú činnosť v meste s umiestnením 3 prevádzok umiestnila aj 
pekáreň ANTOL-ANTON. 

Veľkosklady , skladovacie kapacity :  
Spoločnosti zaoberajúce sa veľkoobchodnou činnosťou sú BIG Trade, s.r.o. so sídlom na ul. 

Kysihýbeľskej a prevádzkou na ul. Dolnej 18. Tomáš Ciglan – stavebno-obchodná činnosť prevádzkuje 
veľkosklad piva a nealko nápojov. 
 
Obchod a služby 

Ku dňu 20.1.2005 živnostenský úrad eviduje 1469 podnikateľských subjektov, z toho 1259 
fyzických a  210 právnických osôb.  Z celkového počtu 3252 vydaných živnostenských oprávnení (v roku 
2004 vydaných pre FO 198 a PO 24, pričom jeden podnikateľ môže mať aj viac živnostenských 
oprávnení) je iba 18 % v oblasti výrobných činností, 35 % sú obchodné činnosti, 33 % služby, 17 % 
cestovný ruch a 4 % doprava. 
  V minulom roku bolo vydaných  304 nových živnostenských listov fyzickým a právnickým 
osobám  a 26 koncesných listín . V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali výrazný nárast 
záujmu o samozamestnanie a dá sa povedať, že podnikateľská sféra v Banskej Štiavnici sa rozširuje 
a živností pribúda. Medzi tými, ktorí začali v našom meste minulý rok podnikať, bolo aj 19 
podnikateľských subjektov z iných lokalít Slovenska. Najväčším z investorov bola v roku 2004 
zahraničnoobchodná spoločnosť BILA, ktorá v našom meste v lokalite Križovatka vybudovala jednu so 
svojich obchodných prevádzok.  
Svoju  činnosť  pozastavilo  182  podnikateľov  a  81 ohlásilo ukončenie živnosti. 
Mesto Banská Štiavnica v uplynulom roku vydalo 74 rozhodnutí o schválení podnikateľskej činnosti. 
 V tomto roku boli schválené Zásady hospodárenia s majetkom mesta  Banská Štiavnica.   
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Poľnohospodárstvo  
Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Súčasnú krajinnú 

štruktúru sme vyhodnotili na základe Úhrnných hodnôt druhov pozemkov, ktoré sme získali na 
katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici za katastrálne územia Banská Štiavnica a za 
katastrálne územie Banky z decembra 2001. Celková výmera Katastrálnych území Banská Štiavnica a 
banky 4673,1 ha. Poľnohospodárska pôda zaberá z toho 1823,9 ha, t.j. 39,0% z celkovej výmery. Z 
poľnohospodárskej pôdy zaberá orná pôda 290,2 ha (15,9%), záhrady 190,8 ha (10,5%) a ovocné sady 
96,9 ha (5,3%). Plochou 1345,7 ha (68,3%) sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty. Lesnatosť krajiny 
je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2192,3 ha, čo predstavuje 47,0% z celkovej výmery a prevyšuje 
poľnohospodárske využitie o 8,0%. Vodné plochy zaberajú celkove 37,2 ha (0,8% z celkovej výmery), 
zastavané plochy 161,3 ha (3,4%) a ostatné plochy 184,6 ha (3,9%). Poľnohospodárska pôda má zhruba 
polovičné zastúpenie (50,8%)  v katastri Banská Štiavnica. Veľmi malé zastúpenie má poľnohospodárska 
pôda v k. ú. Banky (18,2% z celkovej výmery). Vyše polovice ornej pôdy, t.j. 158 ha (55,2% z výmery 
ornej pôdy v k.ú.).obhospodaruje jediná poľnohospodárska organizácia v riešenom území - AGROCOM, 
s.r.o., ktorá je následníkom ŠM Banská Štiavnica. Hlavné pestované plodiny sú krmoviny a obiloviny 
zhruba v rovnakom pomere (50:50). Trvalé trávne porasty majú najvyššie zastúpenie v k. ú. Banky (10,1% 
z poľnohospodárskej pôdy). Najväčším obhospodarovateľom TTP v k. ú. Banská Štiavnica je 
AGROCOM, s.r.o., ktorý pestuje trávne porasty na ploche 794 ha, t.j. 71,0% z výmery TTP v k. ú. Z toho 
60% sú jednokosné lúky a zvyšok tvoria pasienky.  
Ovocné sady majú  nízke zastúpenie (4,8% z poľnohospodárskej pôdy ),  
V miestnej časti  Štefultov, na parcelných číslach 7038, 7039 a 7040 je záhradkárska osada. 
Najväčším poľnohospodárskym subjektom hospodáriacim v riešenom území je AGROCOM, s.r.o. so 
sídlom v Banskej Štiavnici, ktorý vznikol v r. 1991 z bývalého ŠM Banská Štiavnica a hospodári na 
poľnohospodárskej pôde o výmere 952 ha, z čoho je 158 ha ornej pôdy a 794 ha trvalých trávnych 
porastov. Zaoberá sa rastlinnou i živočíšnou výrobou so zameraním na chov hovädzieho dobytka. 
Produkcia 500 tis. l mlieka, 200 ton zrna a 2000 ton objemových krmív. 
         Okrem toho hospodária na poľnohospodárskej pôde nasledovní malí a strední podnikatelia (farmári) 
a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR). 

v k.ú. Banská Štiavnica: Nikolaj Ján (199,75 ha), Horváthová Terézia (33, 6 ha), Pavlenda Peter 
(18,42 ha – hospodári na Bankách), ), Tereň Pavol (11,83 ha) 

v k.ú. Banky: Bartko Pavel (23,53 ha), 
K 31.12.2004 bolo celkom  vydaných 24 Osvedčení Samostatne hospodáriacim roľníkom, ktorí 
obhospodarujú 250 ha pôdy, chovateľstvom sa z nich zaoberá 6, rastlinnou výrobou 14 a traja SHR sa 
zaoberajú lesnou pestovateľskou činnosťou, záhradníctvom, pestovaním okrasných drevín, výrezom 
nežiadúcich drevín a približovaním dreva.. 
 
Lesné hospodárstvo 

V Banskej Štiavnici a miestnej časti Banky sú vyhlásené orgánom štátnej správy lesného 
hospodárstva 2 lesné užívateľské celky (LUC) : 
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Banská Hodruša 
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Vyhne 
Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica. Mestské lesy užívajú 
lesné pozemky o výmere 4 473 ha. Z tejto výmery lesných pozemkov je 3 516 ha lesov hospodárskych  a 
957 ha lesov ochranných. Ochranné lesy sa ďalej delia na lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach 
o výmere 784 ha a ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy o výmere 173 ha. Ďalšími 
užívateľmi lesov sú v záujmovom území Školské lesy Banská Štiavnica a Lesy SR, š.p., Odštepný závod 
Žarnovica, ktorý užíva lesy neznámych vlastníkov.   
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Stavebníctvo 
 
Územný plán 
     Roku 2004 spracovateľ územného plánu AGS ateliér Ing. arch. Gabriel Szalay, Prievidza, spracoval 
v zmysle zákona č. 50/7  Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Koncept územno-plánovacej 
dokumentácie (ÚPD)  v dvoch alternatívach. Predložením Konceptu ÚPD začal dňom 8. 1. 2004 proces 
prerokovania návrhu konceptu  oznámením verejnou vyhláškou a upovedomením dotknutých orgánov 
štátnej správy.  
     Stanoviská k predloženému konceptu predložilo celkom 21 dotknutých orgánov štátnej správy, 
občania, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie. Uskutočnilo sa stretnutie s občanmi, osobitné 
jednanie bolo uskutočnené s Krajským pamiatkovým úradom a Ministerstvom životného prostredia, ktoré 
posudzovalo koncept z pohľadu vplyvov na životné prostredie. Súčasne mesto začalo práce na súbornom 
stanovisku ku konceptu, kde budú prehodnotené všetky pripomienky ku konceptu a tento materiál po 
prerokovaní v mestskom zastupiteľstve bude slúžiť ako pokyn pre spracovanie návrhu územného plánu. 
 
Pozemné stavby 
Bytová výstavba v investorstve mesta: 
    Mesto ukončilo výstavbu 10 bytových  jednotiek obnovou pamiatkového domu č. 6/III na 
Kammerhofskej ulici č. 9 s nákladom 15,9 mil. Sk. Náklady na projekt 300 tis. Sk. 
Pripravilo projekt výstavby komínov pre 35 bytových jednotiek na Šobove s cieľom zníženia nákladov 
užívateľov týchto bytov na kúrenie. 
Mesto začalo s projektovými prácami na rekonštrukcii Domova mládeže II na Povrazníku, na byty 
nižšieho štandardu. Práce na projekte budú ukončené do 28. 2. 2005.  
V individuálnej bytovej výstave sa začali stavať na území mesta 4 rodinné domčeky a bolo ukončených 11 
rodinných domčekov. 
 
Občianska vybavenosť 
     Najväčšou investíciou na území mesta bola výstavba obchodného zariadenia Billa na ulici Križovatka, 
uvedeného do prevádzky 25. 11. 2004 v náklade nad 40,0 mil. Sk. Súčasťou obchodného zariadenia je 
i parkovisko pre osobné autá v počte 72 státí, verejné WC. Súčasťou stavby bolo vybudovanie kruhového 
objazdu, zeleň a 5 ks autobusových státí na Križovatke, vybudovanie nového verejného osvetlenia 
a prístupovej cesty pre zásobovanie obchodného zariadenia.  
Pokračovala výstavba polyfunkčného zariadenia na Drieňovej (lekáreň + byty) s predpokladom ukončenia 
v roku 2005. 
Ukončená bola čiastočná obnova domu 3/II na ulici A. Kmeťa č. 21 (pán Celder), kde sa získali dve 
obchodné jednotky v prízemí objektu, na nadzemných podlažiach budú byty, ktoré budú postupne 
odpredané jednotlivým záujemcom. 
V investorstve SBM pokračovali práce na obnove Starého zámku, ukončená bola oprava veže (cca 3,0 
mil. Sk) a ďalšie práce na objektoch starého zámku, čím sa zatraktívnilo prostredie tejto významnej 
národnej kultúrnej pamiatky.  
Firma Delta Company a. s. spracovala zámer výstavby nadštandardného hotelového zariadenia v priestore 
pod Strednou priemyselnou školou S. Mikovínyho. K zámeru je vydané záväzné stanovisko Krajského 
pamiatkového úradu, ako základného podkladu pre spracovanie ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie.   
Dom dôchodcov – Domov Márie realizoval čiastočnú rekonštrukciu penziónu na Drieňovej zriadením 
vstupov a chránenej dielne. 
Základná škola J. Horáka vykonala výmenu časti podlahovej krytiny v triedach v náklade cca 200 tis. Sk. 
V priebehu roka 2004 boli zabezpečené projekty zateplenia na ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára, na realizáciu 
ktorých sú žiadané finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EU. 
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Cestné stavby 
     Mesto Banská Štiavnica z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 10,418 mil. Sk ukončilo práce na 
dláždení ulíc Horná a Dolná Ružová a časť ulice Strieborná a Novozámocká, vrátane odvodňovacieho 
systému opravy oporných múrov a inštalácie verejného osvetlenia. 
Mesto začalo práce na projekte úprav ulice Vodárenská, Botanická, časť ul. Úvozná, Daniela Licharda, 
Staromestská a časť Námestia sv. Trojice. Projekt bude spracovaný v termíne do 31. 3. 2005 a finančné 
prostriedky na realizáciu projektu budú uplatňované zo štrukturálnych fondov EU. Súčasťou projektu 
bude i pokládka kábla pre rozvody NN, verejné osvetlenie, opravy oporných múrov, oplotenie a dopravné 
značenie.  
Súčasťou výstavby obchodného zariadenia Billa bolo i vybudovanie kruhového objazdu na štátnej ceste 
II/525 a príprava príjazdov na túto kruhovú križovatku. 
Regionálna správa ciest realizovala dopravné značenie na štátnych cestách, označenie miestnych častí 
Sitnianska, Štefultov, Banky, Počúvadlianske jazero.   
 
Technická infraštruktúra 
 
Vodné hospodárstvo 
     Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. v roku 2004 spracovala zadanie stavby „Banská Štiavnica  
vodovod Klinger – Štefultov II. a III. tlakové pásmo. Termín spracovania zadania stavby 11/2004. V roku 
2005 bude spoločnosť realizovať projekt pre stavebné povolenie a predkladať žiadosť na financovanie 
stavby z fondov EU. 
Slovenský vodohospodársky podnik technicky pripravil realizáciu opráv jazera Rozgrund – vypúšťacie 
zariadenie bezpečnostný prepad  a opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti tohto 
vodohospodárskeho diela.  
 
Zásobovanie elektrickou energiou 
      Stredoslovenská energetika a. s. začala s výstavbou kioskovej trafostanice o výkone 400 kVA 
a v tomto roku sa zrealizuje káblový prívod 22 kVA do novobudovanej trafostanice. Realizáciou tejto 
stavby sa vytvoria predpoklady pre bezproblémové zásobovanie el. energiou v tejto časti baníckeho 
osídlenia.       
Ukončená bola  rekonštrukcia káblovania rozvodov NN na Dolnej Ružovej v investorstve 
Stredoslovenskej energetiky a. s.. Táto organizácia pripravila projekt pre realizáciu káblových rozvodov 
NN na ul. Novozámocká s realizáciou v roku 2005. 
 
Telekomunikácie  
     V roku 2004 bola ukončená pokládka telefónnych káblov v ul. Novozámocká a Strieborná, vrátane 
káblových prípojok k jednotlivým zákazníkom. 
Firma POMA Banská Štiavnica pokračovala v prácach na káblových rozvodoch televízie od sídla firmy až 
na ul. Kammerhofskú. 
 
Ochrana pamiatok 
     Mesto Banská Štiavnica obnovilo národnú kultúrnu pamiatku obytný dom na ul. Kammerhofská č. 9 
a obnovou domu sa získalo 10 b. j. . Rozsiahle práce previedlo SBM na obnove národnej kultúrnej 
pamiatky Starý zámok – rozsah je popísaný v občianskej vybavenosti. 
Práce v rozsahu stavebných úprav sa vykonali na objekte 3/II na ul. A. Kmeťa (pán Celder). 
Stavebné úpravy – náter strechy bol vykonaný na objekte č. 27/I na ul. A. Kmeťa č. 8.  
Bytové spoločenstvo vykonalo opravu fasády objektu 60/I na Radničnom námestí č. 1 (Ing. Kaňa, Ing. 
Urbánek, Ing. arch. Chovan). 
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Stavebné úpravy vykonali majitelia domov na Pechovej ulici č. 3 pán Dvorský, č. 7 pán Poprac a č. 22 pán 
Maruniak. Na ulici Starozámockej začali práce na stavebných úpravách domu č. 6 a pokračovali práce na 
dome č. 1. 
Na ulici Sládkoviča č. 28 boli vykonané opravy domu (pán Barák). 
Ukončená bola rekonštrukcia Kollárovho domu na ulici Akademická v investorstve Strednej priemyselnej 
školy lesníckej. 
Drobné stavebné práce sa realizovali na objekte č. 205/II na Radničnom námestí č. 4 v investorstve 
Ministerstva vnútra SR, v interiéri objektu VÚB na Radničnom námestí č. 15, na Kammerhofskej ul. č. 18 
pán Imrich Kecskés, Komárno. 
Realizovali sa ďalšie úpravy domov v baníckom osídlení menšieho rozsahu vlastníkmi nehnuteľností.  
Rok 2004 v investičnej výstavbe bol poznamenaný útlmom aktivít investorov, čo zrejme súvisí 
s disponibilnými finančnými zdrojmi majiteľov jednotlivých objektov z radov právnických aj fyzických 
osôb. 
 
Sociálna starostlivosť 
 
     Mestský úrad v Banskej Štiavnici v rámci sociálnej starostlivosti v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje 
vecnú a finančnú pomoc: 

- Klubom dôchodcov v Meste Banská Štiavnica 
- Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych životných situácií do hmotnej núdzi 
- Opatrovateľskú službu  

 
     Pre Kluby dôchodcov bol v r. 2004 poskytnutý finančný príspevok pre: 
 
Klub dôchodcov Štefultov    61.927,- Sk 
Klub dôchodcov Banská Štiavnica   79.012,- Sk 
 
Spolu: 
 
     Transfer pre Kluby dôchodcov je používaný na prevádzku klubu dôchodcov (el. energia, voda, telefón, 
poštovné, odvoz PDO), organizovanie a vedenie spoločenského života členov klubu dôchodcov 
(posedenia) a poznávacie zájazdy.  Občanom mesta, ktorí sa ocitli v mimoriadnych životných situáciách 
boli poskytnuté jednorázové návratné i nenávratné finančné sociálne dávky hlavne na zabezpečenie 
základných životných potrieb, zakúpenie paliva na zimné vykurovacie obdobie, vyplatenie nedoplatku na 
el. energiu, náklady spojené s lekárskou starostlivosťou detí, dochádzaním do školy a ošatenia  detí, 
poskytovanie sociálnej pôžičky na základné životné potreby a zabezpečenie pohrebného. Celkovo bolo 
občanom mesta poskytnutých 121 výpomocí.  Čerpanie finančných prostriedkov na vyššie uvedené účely 
v r. 2004 bolo v celkovej výške 126.960- Sk. 
 
Členenie čerpania bolo nasledovné: 
 
1. Nenávratná sociálna dávka     58.320,- Sk 
z toho: 
- náklady spojené so štúdiom dieťaťa (školské potreby, 
  cestovné)           2.900,- 
- zabezpečenie základných životných potrieb dieťaťa             10.300,-   
  (ošatenie, zabezpečenie výživy)  
- zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie               1.000,- 
 
- zabezpečenie lekárskej starostlivosti (lieky)       4.900,- 
- vianočné darčeky pre osamelých a občanov                      9.870,-  
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  v hmotnej núdzi (pre 20 občanov) 
- zabezpečenie základných životných potrieb                          29.350,- 
 
2. Bezúročná pôžička na preklenutie nedostatku 
    finančných prostriedkov                 9.500,-  
z toho: 
- základné životné potreby pre dieťa                   1.500,- 
- zabezpečenie nákladov spojených so štúdiom dieťaťa               5.000,- 
- na základné životné potreby                        3.000,- 
 
3. Bezúročná pôžička na zabezpečenie pohrebu              59.140,- Sk   
 
 V r. 2004 bola na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky poskytovaná opatrovateľská služba celkom 44 
opatrovaným občanom s celkovými výdavkami na opatrovateľskú službu vo výške 2,594.269,- Sk. 
 
 
Činnosť Zariadenia sociálnych služieb - Domova Márie 

 
 Súčasná kapacita zariadenia Domova MÁRIE v B. Štiavnici je 146 miest. Tvoria ju tri zariadenia: 
 
Domov MÁRIE - Strieborná 15, umiestnený v histrickom centre mesta s kapacitou 28 lôžok, tzv. 
oddelenie pre imobilných občanov. 
 
Domov MÁRIE – Špitálska 3 – Povrazník – umiestnený v dolnej časti mesta neďaleko obce Sv. Anton 
s lôžkovou kapacitou  54 lôžok. 
 
Domov MÁRIE – Svobodu 38 – na sídlisku Drieňová s celkovou kapacitou  64 lôžok. 
 
Najnovšie z troch zariadení Domov MÁRIE je umiestnené v bývalej lôžkovej časti NsP B. Štiavnica na 
Povrazníku. Do činnosti bolo slávnostne uvedené 25. 10. 1996. Svoj nový domov tu našlo 54 starých ľudí. 
V príjemnom zútulnenom prostredí s peknou kaplnkou zasvätenou Panne Márii, žijú svoje ďalšie osudy, 
rozvíjajú svoje záujmy či celoživotné hobby. Vo všetkých zariadeniach Domova MÁRIE je obyvateľom 
poskytovaná komplexná starostlivosť v zmysle platných predpisov. Úhrada za poskytované služby zahŕňa: 
Poskytovanie celodennej stravy, bývanie a zaopatrenie podľa zdravotného stavu klienta.. Vo včetkých 
zariadeniach je zabezpečená lekárska starostlivosť. Zariadenie navštevuje všeobecná lekárka  a odobrný 
lekár psychiater. Sociálni pracovníci zabezpečujú kultúrnu a osvetovú činnosť. V kapacite 54 lôžok 
v Domove MÁRIE – Špitálska 3 je zahrnutých aj 18 lôžok oddelenia so zvýšeným psychiatrickým 
dozorom, kde sú pod stálym odoborným lekárskym dozorom umiestnení občania s psychickými 
poruchami (starecké demencie, sklerózy atď.) Pravidelná lekárska starostlivosť  je poskytovaná všetkým 
obyvateľom Domova MÁRIE. K jej skvalitňovaniu prispieva aj rehabilitačná činnosť, ktorá zahŕňa 
vodoliečbu, elektroliečbu  a klasickú masáž. Na sídlisku Drieňová bol s účinnosťou od 1. 1. 1999 zriadený 
z bývalého Domova . penziónu pre dôchodcov , Domov MÁRIE s kapacitou 64 miest, (tzv. penziónová 
časť). Obývajú ho predovšetkým dôchodcovia pomerne samostatní, ktorí sa ešte vo väčšej miere dokážu 
postarať o seba sami a nevyžadujú celodennú kontrolu. Obyvateľom tejto časti zariadenia sú poskytované 
služby na základe dohody o druhu a rozsahu poskytovaných služieb, poskytuje sa strava v rozsahu obeda. 
V súčasnosti v tomto zariadení prebieha úprava priestorov pre prijatie 20 klientov na oddelenie 
Chráneného bývania, v ktorom bude poskytovaná sociálna pomoc občanom s mentálnym, telesným alebo 
kombinovaným postihnutím, pre ich uplatnenie a aspoň čiastočnú integráciu do spoločnosti je zámerom 
vybudovať v zariadní chránené dielne. O nepretržitý chod zariadenia sa stará 75 zamestnancov z toho 41 
zdravotníckych pracovníkov. 
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 Riaditeľkou Domova MÁRIE v Banskej Štiavnici je pani Elena Ivaničová. 
 
 Štatistické údaje za rok 2004 Domov MÁRIE Banská Štiavnica               
  

Priemerný počet umiestnených obyv.   
v r.2004                        116 obyvateľov 

  
Z toho   

 Muži              24 
Ženy               92 

 Počet občanov prijatých do DM            27 
Skončené poskytovanie starostl.            10                       
Zomreli                           33 obyvateľov        
 
Veková štruktúra 
40-59 rokov      5 
60-74 rokov     30     
75-89 rokov     48               
nad 90 rokov     15    
Priemer. mesač. Výška úhr.        5 100 Sk                
Počet žiadostí k 31.12.03    5                                  
 
% využitia lôžkovej kapacity              93                  

 
 
Činnosť Slovenského Červeného kríža, Územný spolok v Banskej Štiavnici 

V priebehu roka 2004 ŠČK opatroval v domácnosti 8 klientov o ktorých sa staralo 8 
opatrovateliek. Tieto opatrovateľky boli kombinovane z VÚC a aktivačnej činnosti ÚPSVaR. Starali sa 
o starých a chorých klientov ,ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Pracovali u klientov kombinovane, buď na 
8 hodín denne, alebo na 4 hodiny podľa potreby klienta.  
Ďalšou časťou opatrovateľskej služby je rozvoz stravy pre starých a imobilných občanov nášho mesta 
a okolia. V roku 2004 sme priemerne denne rozvážali 30 obedov v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. 
Obedy varí kuchyňa pri súkromnej hotelovej škole. Kvalita obedov je dobrá  o čom svedčí nárast klientov. 
Finančné zdroje na túto činnosť boli získané z VÚC Banská Bystrica,  z poplatkov od klientov a 
sponzorských príspevkov.  
 
Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutá deti, mládež a dospelých. 
 
Toto zariadenie s denným pobytom  navštevuje 10 klientov s mentálnym a čiastočným telesným postihom 
vo veku od 6 rokov do 30 rokov.  
Klienti ktorí sú školopovinní navštevujú pomocnú triedu v ktorej vyučuje špeciálny pedagóg, pracovník 
Špeciálnej školy v Banskej Štiavnici. O ostatných klientov sa starajú 2 opatrovateľky, ktoré s klientom 
pracujú či už vo vzdelávacej činnosti, alebo pracovnej činnosti. Tretia opatrovateľka sa stará o poriadok, 
čistotu a stravu tohto zariadenia. O údržbu zariadenia sa stará vodič – údržbár.  
Klienti zariadenia sa venujú rôznej činnosti, či sú to ručné práce, pobyt v prírode, športové aktivity, 
nacvičovanie kultúrnych programov k rôznym udalostiam, s ktorými sa prezentujú na rôznych akciách. 
Financovanie tejto sociálnej služby je z väčšej časti financované z VÚC v Banskej Bystrici, aktivačných 
činností ÚPSVaR, ako z príspevku klientov a sponzorských  príspevkov.  
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Školstvo  
 Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom 3 základných škôl (so školskými klubmi a školskými 

jedálňami), 4 materských škôl (so školskými jedálňami), Základnej umeleckej školy a Centra voľného 
času. Z celkového počtu škôl a školských zariadení majú všetky základné školy, 2 materské školy, 
Základná umelecká škola a Centrum voľného času - právnu subjektivitu, 2 materské školy sú bez právnej 
subjektivity. Od 1.3.2004 bolo zrušené Stredisko služieb škole.   
 
Základné školy (s právnou subjektivitou): 
 
Základná škola A. Sládkoviča 
G.- Gollnerovej č. 9, Banská Štiavnica  
štatutárny zástupca  :   Mgr. Peter Koštial, riaditeľ ZŠ  
počet žiakov            :   229 žiakov, z toho 1.stupeň: 87 žiakov, 2.stupeň: 142 žiakov  
počet tried               :   11 tried, z toho 1.stupeň: 4 triedy, 2.stupeň: 7 tried 
školský klub            :   45 žiakov, 2 oddelenia   
školská jedáleň        :   321 stravníkov  
prepočítaný počet  
pedagog. zamestnan.:  17,2 
prepočítaný počet 
prevádz. zamestnan. :  11,7  
Základná škola realizuje projekt Zelená škola (zaradený do celoslovenskej siete Škôl podporujúcich 
zdravie). Škola rozvíja alternatívnu formu vyučovania Lego Dacta, je zapojená do projektu Infovek 
a realizuje výučbu informatiky. V ZŠ je zriadená špeciálna trieda pre žiakov s vývinovými chybami 
učenia s asistentkou učiteľa. 
 
Základná škola J. Horáka 
Dobšinského č.17, Banská Štiavnica 
štatutárny zástupca   :  Mgr. Ján Maruniak, riaditeľ školy   
počet žiakov             :   504 žiakov, z toho 1.stupeň: 231 žiakov, 2.stupeň: 273 žiakov 
počet tried                 :   21 tried, z toho 1.stupeň: 10 tried, 2.stupeň: 11 tried   
školský klub              :  148 žiakov, 4,5 oddelení   
školská jedáleň          :   281 stravníkov 
prepočítaný počet 
pedagog. zamestnan. :   34,3  
prepočítaný počet 
prevádz. zamestnan.  :   13,1  
Základná škola realizuje projekt Škola podporujúca zdravie. Zároveň je zapojená do projektu Infofek, 
Otvorená škola a ďal. Žiaci majú možnosť pracovať s internetom a stavebnicovým systémom Robo Lab, 
Lego Dacta. Škola umožňuje učiteľom a žiakom sebarealizáciu  prostredníctvom európskeho programu 
Comenius. 
 
Základná škola J. Kollára 
L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica 
štatutárny zástupca   :  PaedDr. Nadežda Dobrovičová, riaditeľka ZŠ 
počet žiakov              :  299 žiakov, z toho 1.stupeň: 108 žiakov, 2.stupeň: 191 žiakov 
počet tried                 :  13 tried, z toho 1.stupeň: 5 tried, 2.stupeň: 8 tried   
školský klub              :  107 žiakov, 4 oddelenia   
školská jedáleň          :   316 stravníkov 
prepočítaný počet 
pedagog. zamestnan.  :   22,9  
prepočítaný počet 
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prevádz. zamestnan.   :   10,8  
Základná škola realizuje alternatívny projekt Regio so zameraním na regionálnu výchovu a výučbu 
enviromentálnej a výtvarnej výchovy v nadväznosti na rozvoj regiónu zapísaného na listinu kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Škola v tomto projekte spolupracuje s Fakultou prírodných vied UMB v spoločných 
výchovných projektoch. Zároveň je zapojená do projektu Infovek s výučbou informatiky. 
 
Základná umelecká škola 
Nám. sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica 
štatutárny zástupca    :  Pavol Macák, riaditeľ školy 
počet žiakov               :  350 žiakov 
počet tried                  :  18 tried   
prepočítaný počet 
pedagog. zamestnan.  :  18,4  
prepočítaný počet 
prevádz. zamestnan.   :  3,0  
Základná umelecká škola ponúka umelecké vzdelanie v 3 odboroch: hudobnom, výtvarnom a literárno-
dramatickom. 
 
Centrum voľného času 
L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica 
štatutárny zástupca          : Mgr. Marián Berešík, riaditeľ CVČ 
počet žiakov v krúžkoch :  208 žiakov 
počet krúžkov                  :  13 krúžkov   
prepočítaný počet 
pedagog. zamestnan.       :  3,5  
prepočítaný počet 
prevádz. zamestnan.        :   0  
Centrum voľného času vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež 
v oblasti pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti v 13 krúžkoch: Texasky (mladší a starší), 
pohybová príprava, práca s bičom a lasom, Írsko, balet, mažoretky, rybár, poľovník, sokoliar, karate, 
letecký modelár, cvičenia z matematiky.    
 
Na území  Mesta Banská Štiavnica sú ešte:    
v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Banskej Bystrici: 
Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica, Novozámocká 11 
Pedagogicko-psychologická poradňa, Banská Štiavnica, Dolná 2  
V zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Banská Bystrica: 
Škola v prírode pod Sitnom, Počúvadlianske jazero 43  
 
Materské školy (s právnou subjektivitou): 
 
Materská škola, Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica 
štatutárny zástupca    :  Marta Gašparová, riaditeľka školy 
počet detí                   :  135 detí 
počet tried                  :  6 tried   
školská jedáleň           :  169 stravníkov 
prepočítaný počet 
pedagog. zamestnan.  :  13  
prepočítaný počet 
prevádz. zamestnan.   :  9,9  
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Materská škola je zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie so zameraním na ekologickú výchovu 
a ochranu životného prostredia. Rozvíja alternatívnu formu vyučovania v programe Lego Dacta. 
 
Materská škola, Bratská ul. č. 9, Banská Štiavnica  
štatutárny zástupca    :  Jana Kruteková, riaditeľka školy 
počet detí                   :  103 detí 
počet tried                  :  5 tried   
školská jedáleň           : 140 stravníkov 
prepočítaný počet 
pedagog. zamestnan.  :  10,5  
prepočítaný počet 
prevádz. zamestnan.   :  7,2  
Materská škola je zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie so zameraním na regionálnu výchovu, 
výtvarnú výchovu a ochranu životného prostredia . Zároveň zabezpečuje výučbu nemeckého a anglického 
jazyka. 
 
Materské školy (bez právnej subjektivity): 
 
Materská škola Mierová ul. č. 2, Banská Štiavnica 
štatutárny zástupca    :  Jana Trilcová, riaditeľka školy 
počet detí                   :  37 detí 
 
počet tried                  :  1,5 triedy   
školská jedáleň           :  40 stravníkov 
prepočítaný počet 
pedagog. zamestnan.  :   3,0  
prepočítaný počet 
prevádz. zamestnan.   :   2,2  
Materská škola je zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie so zameraním na ochranu životného 
prostredia. 
 
Materská škola, Nám. padlých hrdinov č. 2, miestna časť Štefultov, Ban. Štiavnica   
štatutárny zástupca    :   Eleonóra Luptáková, riaditeľka školy 
počet detí                   :   21 detí 
počet tried                  :   1 trieda   
školská jedáleň           :   21 stravníkov 
prepočítaný počet 
pedagog. zamestnan.  :   2,0  
prepočítaný počet 
prevádz. zamestnan.   :   1,2  
 
Stredné školy 
 
Gymnázium A. Kmeťa 
Riaditeľ školy : PaedDr. Milan Klauz 
                                                 Počet tried:                 Počet žiakov: 
Spolu :                                            16                                471          
z toho:  klasické gymnázium:         8                                 242               
            8-ročné gymnázium  :         8                                 229 
Výučba cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský. 
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Spojená katolícka škola sv. Františka Asisského 
Riaditeľ školy:  Mgr. Karol Palášthy 
                                                 Počet tried:                 Počet žiakov:    
Spolu:                                            13                                283 
z toho: 
klasické gymnázium:                      4                                  97  
základná škola:                               9                                 184  
 
Stredná priemyselná škola 
Samuela Mikovíniho                 
Riaditeľka školy: RNDr. Mária Gubrianska 
                                                 Počet tried:                 Počet žiakov: 
Spolu:                                             15                               359                                                   
Štúdijné odbory: 
- životné prostredie 
- biopropagácia krajiny 
- geodézia, kartografia a kataster 
- kozervátorské a reštaurátorské práce 
- technické a informatické služby 
 
Stredná priemyselná škola 
Samuela Stankovianskeho 
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič 
                                                  Počet tried:                 Počet žiakov: 
Spolu:                                              11                               261 
Študijné odbory: 
- chémia (odborné zameranie biotechnológia) 
- konzervátorské a reštaurátorské práce (odborné zameranie papier, staré tlače, knižné väzby)  
- textilné výtvarníctvo (odborné zameranie pletiarska výroba) 
 
- modelárstvo a návrhárstvo odevov 
 - chemická informatika 
 
Stredná lesnícka škola 
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf  Valovič, CSc. 
                                                  Počet tried:                 Počet žiakov: 
Spolu:                                              12                                356  
z toho: 
- maturitné štúdium:                         8                                 274                            
- vyššia odborná škola:                     4                                  82 
Štúdijné odbory: 
- lesnícka prevádzka 
- krajinná ekológia 
Štúdijný odbor vyššej odbornej školy: 
- lesnícka prevádzka 
- lesníctvo a manažment v lesníctve 
Domov mládeže pri SLŠ: ubytovaných 232 žiakov SŠ 
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Súkromná hotelová akadémia 
Riaditeľka školy: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.  
                                                    Počet tried:                 Počet žiakov: 
Spolu:                                                7                                 125 
z toho:   
- maturitné štúdium:                          5                                 106 
- pomaturitné štúdium:                      2                                  19   
Štúdijné odbory: 
- hotelová akadémia 
- hotelový manažment 
Domov mládeže pri SHA: ubytovaných 23 žiakov SŠ 
 
Združená stredná škola 
Riaditeľ školy:  RNDr. Pavel Bačík 
                                                       Počet tried:               Počet žiakov: 
Spolu:                                                   21                             477  
z toho: 
- 2-ročné, 3-ročné, 4-ročné odbory:     17                             394 
- nadstavbové štúdium:                         4                               83 
2-ročné učebné odbory:  
- stavebná výroba 
 - výroba konfekcie  
3-ročné učebné odbory:  
- murár  
- kuchár-čašník  
- cukrár 
 - krajčírka 
4-ročné učebné odbory:  
- operátorka odevnej výroby  
- obchod a podnikanie  
odbory nadstavbového štúdia: 
- stavebníctvo 
- spoločné stravovanie 
- drevárska a nábytkárska výroba 
Domov mládeže pri ZSŠ: ubytovaných 370 žiakov SŠ a 100 študentov VŠ  
 
Stredné odborné učilište lesnícke 
Riaditeľ školy: Ing. Koloman Šmondrk  
                                                             Počet tried:               Počet žiakov:    
Spolu:                                                         12                             283 
3-ročné učebné odbory:  
- mechanik-opravár pre lesné stroje a zriadenia 
- mechanik-opravár pre cestné motorové vozidlá 
- mechanizátor lesnej výroby 
4-ročné učebné odbory: 
- operátor lesnej techniky 
- umelecko-remeselné spracovanie dreva so zameraním na rezbárske práce 
odbory nadstavbového štúdia: 
- lesné hospodárstvo 
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- dopravná prevádzka 
- mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
Domov mládeže pri SOUL: ubytovaných 128 žiakov SŠ 
 
Vysoké školstvo 
 
Fakulta ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene  
so sídlom v Banskej Štiavnici E.M.Šoltésovej 5 
Dekan: doc. Ing. Vladimír Konrád, CSc.   
Štúdijné odbory:   
- aplikovaná ekológia 
- enviromentalistika 
Počet študujúcich v akademickom roku 2004/2005: 540. 
Od škol. roku 2005/06 otvárajú akreditované štúdium v odbore ekológia a využívanie krajiny, biodiverzita 
a ochrana prírody, enviromentálne inžinierstvo, filozofia a teória ekologizácie. 
 
Pracovisko FPV UMB Banská Bystrica v Banskej Štiavnici 

 V Banskej Štiavnici pôsobia dve katedry Fakulty prírodných vied UMB a to Katedra krajinnej 
ekológie a Katedra ekomuzeológie. Štatutárnym zástupcom dekana pre pracovisko FPV UMB   
je prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., vedúci katedry krajinnej ekológie. Vedúcim Katedry  ekomuzeológie 
je doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. Katedry sú umiestnené v priestoroch SPŠ S. Stankovianskeho v Banskej 
Štiavnici. Na využívanie týchto priestorov sú uzavreté nájomné zmluvy.  
Počet študujúcich v akademickom roku 2004/2005: 460  
Štúdijné odbory: 
- enviromentálna ekológia, špecializácia krajinná ekológia (Mgr. stupeň) 
- muzeológia (Bc. stupeň) 
- ekomuzeológia (Mgr. stupeň). 
Od škol. roku 2005/06 otvárajú akreditované štúdium v odbore synekológia v štúdijnom programe 
systémová ekológia (Bc.,Mgr. stupeň) a v odbore enviromentálny manažment v štúdijnom programe 
enviromentálne manažérstvo múzejných zariadení.  
 
Kultúra 

Oddelenie kultúry poskytuje služby pre občanov Banskej Štiavnice v širokom spektre mestského 
kultúrneho diania. Oddelenie sídli v budove s názvom Centrum mestskej kultúry Rubigall. Okrem tohto 
priestoru má oddelenie v správe aj areál amfiteátra a priestory mestského kina Akademik. Amfiteáter sa 
nachádza na území Mestskej pamiatkovej rezervácie, má kapacitu okolo 350 miest na sedenie a 600 miest 
na státie. V mesiacoch jún, júl, august slúži jeho areál ako letné kino a ako priestor pre niektoré koncerty 
a prehliadky. Kino Akademik má kapacitu 132 miest a oddelenie kultúry ho začalo prevádzkovať 
v októbri 2003. Priestor slúži nielen pre filmové projekcie, ale jeho nie veľké pódium je využívané aj pre 
príležitostné podujatia. Oddelenie sa zároveň stará o chod a údržbu mestskej knižnice, ktorá sídli na 1. 
poschodí CMK Rubigall.  
 
Oddelenie kultúry zabezpečovalo v roku 2004 nasledovný servis a kultúrne aktivity:  
 
Servis pre občanov a organizácie  
Servis v oblasti poskytovania informácií 
Redakcia a vydávanie týždenníka Štiavnické noviny 
Zabezpečovanie prevádzky a vysielania mestského rozhlasu 
Udržiavanie a aktualizácia úradných tabúľ mesta 
Údržba a aktualizácia mestských propagačných plôch 
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Servis v oblasti kultúrnych služieb 
Programovanie a vlastná prevádzka kina Akademik 
Programovanie a prevádzka letného kina v amfiteátri 
Zabezpečenie chodu filmového klubu entrée 
Poskytovanie služieb mestskej knižnice 
Iné servisné služby 
Prenajímanie priestorov pre potreby spolkov, združení a organizácií 
Trvalé nájmy pre právnické osoby 
Zastrešenie niektorých amatérskych umeleckých súborov 
Technická pomoc pre iné oddelenia MsÚ a niektoré spolky a združenia 
 
Kultúrne aktivity oddelenia 
Festivaly, prehliadky, semináre... 
Celoštátny festival folk, country, bluegrass a trampskej hudby Strunobranie 
Prehliadka historických automobilov – Veteran Ralley 
 Benefičný festival Štiavnický hudobný tajch 
Festival peknej hudby – medzinárodná prehliadka venovaná klasickej hudbe 
Nezabudnuté remeslá – prehliadka remeselných a ľudových výrobcov spojená s celodňovým programom 
Cap á l´Est – európsky festival poézie, divadla a hudby 
Štyri živly – letná filmová škola 
Salamandrové dni – mestský sviatok venovaný tradíciám Banskej Štiavnice 
Výchovno-vzdelávací program oddelenia  
Výstavy 
Kurzy  
Výchovné koncerty  
Podujatia, pri ktorých oddelenie spolupracovalo v roku 2004 s inými organizátormi 
Environfilm – celoštátny festival venovaný filmom a videoprogramom s témou ochrany životného 
prostredia 
Koncert J. Nohavicu – pripravila agentúra 
Prvý máj v Kysihýbli 
Iné aktivity oddelenia  
 
Redakcia a vydávanie týždenníka Štiavnické noviny  
Oddelenie kultúry zabezpečuje administratívny a redakčný chod týždenníka Štiavnické noviny. V roku 
2004 redakcia pripravila 47 čísiel. V priebehu roka sa nemenil počet strán, ktorý je vzhľadom na 
stanovený ekonomický rozpočet stanovený na počet 12. Týždenník je približne z 30% financovaný 
z dotácie mestského rozpočtu a zvyšok nákladov si musí zarábať sám z predaja a reklamy. 10-členná 
redakčná rada zasadá pod vedením šéfredaktora pravidelne raz týždenne. Pracuje bez nároku na honorár 
alebo iné finančné ohodnotenie. Redakcia sa snaží o vyváženosť spravodajstva a široký tematický záber. 
Administrácia novín pravidelne vykonáva prieskum predajnosti a očakávaných spravodajských potrieb 
čitateľa. Raz ročne redakcia v prítomnosti zástupcov mestskej samosprávy hodnotí svoju činnosť, 
odmeňuje najaktívnejších prispievateľov a stanovuje priority pre ďalší rok.  
 
Zabezpečovanie prevádzky a vysielania mestského rozhlasu 
Mestský rozhlas patrí medzi prostriedky masovej komunikácie. Štiavnická samospráva ho využíva na 
informovanie verejnosti o istom okruhu tém (humanitné akcie, pozvánky na zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, kultúrne a spoločenské podujatia, jubileá a zosnulí...). Treba jednoznačne povedať, že 
mestský rozhlas je pozostatkom minulého spoločensko-politického systému a v minulosti plnil iné 
funkcie. Samosprávy ho v súčasnosti väčšinou využívajú na informovanie o havarijných situáciách 
a situáciách ohrozenia obyvateľstva živelnými pohromami a inými druhmi všeobecného nebezpečenstva. 
Toto je primárna funkcia mestského rozhlasu.  
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Centrálna ústredňa sa nachádza v budove radnice, vedľajšia na sídlisku Drieňová. V roku 2004 
v priebehu výstavby obchodného zariadenia Billa došlo k poškodeniu a následnej odstávke vetvy na 
sídlisku Drieňová. Samospráva uvažuje nahradiť podzemné káblové spojenie vysielačkovým bezdrôtovým 
prenosom. Rovnako by s centrálnou ústredňou mohla byť prepojená aj malá ústredňa mestskej časti 
Štefultov.  

Vedenia mestského rozhlasu sú zastaralé, drôty neizolované, časť reproduktorov po dobe 
životnosti. Samotné linky sú vedené po strechách domov v historickom centre v značnej výške. Ich údržba 
je problematická. Elektrické vedenia sú v MPR umiestnené už prevažne v zemi, vedenia mestského 
rozhlasu bohužiaľ nie. V roku 2004 oddelenie kultúry preverilo možnosti inštalácie bezdrôtového rozhlasu 
v Banskej Štiavnici. Samotná realizácia by bola finančne náročná bez garancie náležitého efektu.  
 
Udržiavanie a aktualizácia úradných tabúľ mesta 
Samosprávy využívajú v zmysle platných zákonov pre informovanie o dôležitých rozhodnutiach 
mestských zastupiteľstiev, ale i iných orgánov tzv. úradné tabule. V Banskej Štiavnici ich máme 7 (na 
Radničnom námestí, na Križovatke, na sídlisku Drieňová, Pod Kalváriou, na Štefultove, pri 
Počúvadlianskom jazere, v mestskej časti Banky). Vzdialenosť medzi nimi dosahuje takmer 40 
kilometrov. Niektoré mestá umiestňujú svoje úradné tabule len v blízkosti mestských úradov. Úradné 
tabule v Banskej Štiavnici využíva aj štátna polícia, Daňový úrad, iné štátne úrady, ale napríklad aj 
exekútori a notári. V minulom roku bola na úradných tabuliach vandalmi spôsobená škoda za cca 10 000,-
Sk (rozbitie, zastriekanie sprejmi).  
 
Údržba a aktualizácia mestských propagačných plôch 
Oddelenie kultúry má vypracovaný zoznam propagačných plôch v meste Banská Štiavnica, na ktoré je 
možné vylepiť plagáty individuálne, alebo prostredníctvom povereného pracovníka oddelenia. Voľné 
plagátovacie plochy sú na 4 betónových skružiach a na 4 vytipovaných zastávkach SAD. Na ostatných 
autobusových zastávkach je výlet plagátov zakázaný. V siedmich uzavretých plagátovacích plochách 
(skrinky) môžu záujemcovia umiestniť svoje plagáty tým spôsobom, že ich doručia oddeleniu kultúry.  
 Celkové náklady vynaložené na údržbu týchto mestských propagačných plôch, dosiahli v roku 
2004 výšku takmer 25 000,-Sk. Najviac boli poškodené propagačné skrinky na ulici Dolnej a na sídlisku 
Drieňová. Oddelenie uvažuje o rozšírení počtu týchto plôch.  
 
Programovanie a vlastná prevádzka kina Akademik 
Rok 2004 bol prvým rokom prevádzky kina v správe oddelenia kultúry. Došlo k čiastočnej úprave 
priestorov, inštalácii občerstvovacieho zariadenia, revitalizácii hygienických zariadení, nevyhnutným 
opravám premietacích prístrojov a stabilizácii personálu. Kino má vyprofilovanú premietaciu štruktúru, 
zväčša sa premieta 3-krát týždenne. Okrem komerčne úspešných titulov pre dospelých sú v programe aj 
filmy pre deti a filmy pre náročnejšieho diváka. V roku 2004 sa odohralo v kine Akademik celkovo 131 
predstavení, ktoré súhrnne navštívilo 7741 divákov. Priemerná návštevnosť je 59 divákov na jedno 
predstavenie. V roku 2005 je nevyhnutné skvalitniť zvukovú reprodukciu filmov a nainštalovať nové 
čítacie zariadenia na snímanie zvuku.  
 
Programovanie a vlastná prevádzka letného kina v amfiteátri  
V letnom kine sa v mesiacoch jún až august premietlo celkom 17 filmových predstavení, ktoré navštívilo 
1511 divákov. Priemerná návštevnosť dosiahla teda 88 divákov na jedno predstavenie. Návštevníci mali 
možnosť vidieť napr. filmy Trója, Umučenie Krista, Harry Potter III a ďalšie atraktívne filmové tituly. 
Amfiteáter poskytuje možnosť občerstvenia v bufete. Starostlivosť o premietaciu techniku v amfiteátri je 
náročná vzhľadom na sezónnu využiteľnosť objektu. V roku 2005 je potrebné revitalizovať časť hľadiska 
(výmena lavíc), protipožiarnym náterom zabezpečiť zázemie javiska a vyriešiť problematiku vlhnutia 
amfiteátra.  
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Zabezpečenie chodu filmového klubu Entrée 
Aj keď filmový klub v roku 2004 pracoval na báze uzatvorenej dohody medzi občianskym združením 
Kruh a oddelením kultúry, vlastná spolupráca bola podstatne prepojenejšia ako v minulosti. Filmový klub 
v roku 2004 premietal 2 až 4 predstavenia mesačne, jeho členovia úzko spolupracovali so zamestnancami 
oddelenia pri zabezpečení plynulého chodu klubového kina.  
 
Prenajímanie priestorov pre potreby spolkov, združení, organizácií...  
Túto službu využívajú okrem politických strán aj niektoré komisie pracujúce pri mestskom zastupiteľstve, 
Spolok slovenských žien Živena, niektoré základné a stredné školy, ale aj záujmové združenia. V roku 
2004 to boli napríklad klub pre školenie aktivistov firmy AVON (1-krát mesačne), klub budúcich 
zamestnaných (od septembra raz mesačne), detský klub Pathfinder (raz mesačne), klub zdravej výživy, 
aktivisti A-klubu a podobne. Priestory CMK Rubigall boli poskytnuté aj pre kurz spoločenských tancov 
organizovaný POS Žiar nad Hronom, ale aj pre stretnutia klubu Spontánneho zjednotenia.  
Celoročnú zmluvu o prenájme priestorov má s oddelením uzavreté Kresťanské spoločenstvo a skupina 
historického šermu Vlčí tesák.  
 
Trvalé nájmy pre právnické osoby  
V budove CMK Rubigall sídli počítačový klub, ktorý dopĺňa služby pre obyvateľstva v oblasti 
internetových služieb a počítačových hier. Má samostatný vchod zo strany Starozámockej ulice. V roku 
2004 došlo k novému využitiu priestoru bývalého domovníckeho bytu. Namiesto občianskeho združenia 
Pro Šobov vzniklo v priestore po určitej adaptácii sídlo festivalového výboru Cap á l´Est. Na prízemí 
CMK Rubigall sa nachádza aj pracovisko Mestskej turistickej informačnej kancelárie, ktoré veľmi vhodne 
dopĺňa celkový kultúrny a informačný servis v budove.  
 
Zastrešenie niektorých amatérskych umeleckých súborov 
Rok 2004 bol pre oddelenie kultúry významný aj z toho pohľadu, že prišlo k novému využitiu časti 
prízemných priestorov. Adaptované pivničné priestory začala využívať pre pravidelné nácviky dychová 
hudba Sitňanka. Ďalšia miestnosť na prízemí je trvalo využívaná mužským speváckym zborom Štiavničan 
a rómskou hudobnou skupinou Šukár Gíľa Románe. Časť podkrovia CMK Rubigall a miestnosť na 2. 
poschodí využíva pre svoje nácviky divadelný súbor Všetci musia.  
 
Technická pomoc pre iné oddelenia MsÚ a niektoré spolky a združenia 
Oddelenie kultúry zabezpečuje dokumentáciu videokamerou pre niektoré obrady a slávnostné prijatia na 
banskoštiavnickej radnici. Pri ozvučení niektorých akcií (banícky spolok, šachtág, Beh ústavy...) 
využívajú organizátori pomoc technika oddelenia kultúry. Ďalšou oblasťou technickej pomoci je výzdoba 
volebných miestností. V roku 2004 to boli voľby prezidenta SR, referendum o predčasných voľbách 
a voľby do európskeho parlamentu.  
 
Celoštátny festival folk, country, bluegrass a trampskej hudby Strunobranie  
9.-10. 7.   
Ďalší ročník celoslovenského festivalu folk, country, bluegrass a trampskej hudby. Súťažná dvojdňová 
prehliadka bola nielen v amfiteátri, ale aj na Námestí sv. Trojice a v podkroví CMK Rubigall. Ako hostia 
vystúpili české skupiny Poutníci a Neřež a štiavnický detský tanečný súbor country tancov Texasky. 
Prehliadka historických automobilov – Silver Veteran Rallye 
20. - 26. 6. 
Medzinárodná 7-dňová súťažná prehliadka historických automobilov, ktorá mala športový a poznávací 
charakter. Centrom prehliadky sa stala Banská Štiavnica. Na Námestí sv. Trojice boli štarty jednotlivých 
etáp a pre návštevníkov bol pripravený sprievodný program. Prehliadku organizoval Klub historických 
vozidiel Žilina, Klub historických vozidiel B.Štiavnica, Asociácia historických vozidiel Slovenska a CMK 
Rubigall. 
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Benefičný festival Štiavnický hudobný tajch 
15.5.  
Benefičný festival uskutočňený pri príležitosti otvorenie Štiavnického kultúrneho leta 2004. V amfiteátri 
pod Novým zámkom vo večerných hodinách vystúpili: P.Hammel a Prúdy, Vašo Patejdl, Robo Papp, 
Misha a skupina Hex. Výťažok zo vstupného bol venovaný na realizáciu erbov 7 stredoslovenských 
banských miest umiestnených pred budovou mestskej radnice. Hudobnú produkciu zabezpečila agentúra 
Rock produktion Bratislava. Festival navštívili významné osobnosti slovenskej kultúry, prezident SR 
Rudolf Schuster a podnikateľ Dušan Kollár.  
Festival peknej hudby – medzinárodná prehliadka venovaná klasickej hudbe 
30.7.-1.8.  
Medzinárodný hudobný festival, ktorého 5.ročník mohli návštevníci vidieť nielen v Banskej Štiavnici, ale 
aj vo Sv.Antone, priniesol viaceré hudobné zážitky z oblasti klasickej hudby. Súčasťou festivalu bola 
i výstava grafického štúdia z Bratislavy v priestoroch Starého zámku. Pre návštevníkov festivalu bolo 
pripravené okrem kvalitných koncertov aj občerstvenie formou kávy, pečiva a vína. 
Nezabudnuté remeslá – prehliadka remeselných a ľudových výrobcov spojená s celodňovým 
programom 
7. 8.  
Prostredníctvom tohto podujatia sa Námestie sv.Trojice vracia aspoň na jeden deň do atmosféry starých 
štiavnických trhov. Do Banskej Štiavnice sme pozvali 80 remeselníkov a ľudových výrobcov z celého 
Slovenska. Výsledky ich zaujímavej práce si mohli návštevníci kúpiť a v niektorých prípadoch dokonca 
vyskúšať vlastnú remeselnú zručnosť. Pripravili sme i vystúpenie folkloristov z Podhoria, hudobníkov zo 
Žarnovice a Sklených Teplíc, fujristu zo Žiaru nad Hronom a šermiarov z Bojníc. Na námestí nechýbalo 
ani dobré tradičné slovenské jedlo. 
Cap á l´Est – európsky festival poézie, divadla a hudby 
19.-21. 8.  
Koniec augusta patril v Banskej Štiavnici festivalu európskej poézie, divadla a hudby. Pripravil ho riaditeľ 
Moliérovho divadla v Paríži Michell de Maulne v kooperácii s manažérkou festivalu A.Miklíkovou. 
Organizátori vychádzali z mestských podmienok a jednotlivé festivalové vystúpenia umiestnili napríklad 
do kaviarne Libresso, priestoru Starého zámku, na Námestí sv.Trojice, podkrovia CMK Rubigall, kaplnky 
Kammerhofu a inde. Druhý ročník festivalu predstavil jednu z najlepších  skupín keltskej hudby Bagad 
Ronsed Mor, Emíliu a Magdu Vášáryové v otváracom predstavení festivalu s názvom Svetlo v tme, hudbu 
z dvora Burgunského v interpretácii francúzskej súboru Vestiva, ale aj Zuzanu Bydžovskú v monodráme 
Ľudský hlas, či skupinu francúzskych hercov v strhujúcom predstavení Ja, Francois Villon. Súčasťou 
festivalu boli poetické stretnutia s poľskými, bulharskými, rumunskými a moldavskými básnikmi, ktorým 
robili dôstojných partnerov básnici z Čiech, Slovenska a Francúzska. 
Štyri živly – letná filmová škola 
19.-22. 8.  
CMK  spolupracovalo pri príprave tohto seminára, poskytlo priestory amfiteátra a podkrovia Rubigallu. 
Pre návštevníkov pripravili organizátori ukážky starších i novších hodnotných filmov, ale i niektoré 
filmové projekcie zo žánrov krátkometrážnej tvorby. Letný filmový festival Štyri živly  organizujú 
Občianske združenie Štyri živly, Asociácia slovenských filmových klubov, Slovenský filmový ústav 
a ďalší.   
Salamandrové dni – mestský sviatok venovaný tradíciám Banskej Štiavnice 
10.-11.9.  
Salamandrové dni sa podarilo v ročníku 2004 vyprofilovať do podoby najvýznamnejšieho mestského 
kultúrno – spoločenského sviatku. Podujatie má svoju odbornú i zábavnú časť. Pripravuje ho veľké 
množstvo organizátorov, ktorých koncepčne riadi prípravný   výbor. Výrazne sa zlepšila kooperácia so 
Slovenským banským múzeom, ktoré je najvýznamnejším nositeľom baníckych tradícií. Do života bola 
uvedená nová odborná publikácia, uskutočnilo sa montánno – historické kolokvium, hostia 
Salamandrových dní sfárali do štôlne Glanzenberg, zúčastnili sa slávnostného šachtágu a svojou účasťou 
poctili aj Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory. V centre mesta boli dvojdňové trhy s novou 
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koncepciou, v kostole sv.Kataríny udelenie výročných cien mesta, pred budovou radnice odhalenie erbov 
stredoslovenských banských miest a slávnostné vztýčenie zástavy miest združených v medzinárodnej 
organizácii miest svetového dedičstva. ŠÚBA pripravil výstavu archívnych dokumentov, Ministerstvo 
hospodárstva a Hlavný banský úrad zas celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov a naftárov. 
V programe bola aj burza minerálov a strelecká súťaž. Okrem salamandrového sprievodu mohli 
návštevníci vidieť nepretržitý dvojdňový program na Námestí sv. Trojice. Deti mali pripravenú vlastnú 
scénu, spodná časť námestia bola vyhradená remeselným trhom. Piatkový program monitorovalo 
v priamych vstupoch Rádio Regina a v sobotu sa uskutočnil priamy prenos Slovenskej televízie mapujúci 
nielen sobotné salamandrové dianie, ale aj banícku minulosť a prítomnosť mesta. CMK Rubigall 
pripravilo viaceré atrakcie pre návštevníkov, moderovanie v historických kostýmoch, predaj 
salamandrových suvenírov a vydanie salamandrovej mince. 
 
Výstavy 
Mgr. Ľudmila Fečková – Čipka (2. 1. – 23. 2. 2004) 
Výstava ručne háčkovanej čipky štiavnickej autorky. Takmer 60 exponátov rôznych tvarov 
a obdivuhodných vzoriek. Výstava bola pokračovaním z predchádzajúceho roku.  
Eva Valachyová – Vnútorným zrakom (27. 2. – 30. 4. 2004) 
Pôsobivé kompozície a maľby výtvarníčky a reštaurátorky z Banskej Štiavnice, doplnené minerálmi 
z okolia mesta.  
Svetové dedičstvo očami detí (28. 5. – 9. 7. 2004) 
X. jubilejný ročník detských výtvarných prác z 9 štátov, 11 miest a 60 škôl. Do tohto ročníka bolo 
zaslaných 1005 prác. Vystavený však bol len výber najlepších, vrátane víťazných prác v troch vekových 
kategóriách. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnila aj Dr. Katalin Kiss, vedúca regionálneho sekretariátu 
Organizácie miest svetového dedičstva pre strednú a východnú Európu.  
Zuzana Bobovská – Hľadanie zabudnutého (12. 7. – 17. 9. 2004) 
Bratislavská výtvarníčka, členka Detvianskej umeleckej kolónie a Umeleckej besedy na svojej autorskej 
výstave prezentovala kolekciu olejomalieb i pastelov. Viaceré z nich boli inšpirované tvorivým pobytom 
v Banskej Štiavnici a osviežujúcou silou prírody.  
Svetové dedičstvo očami detí (20. 9. – 24. 9. 2004) 
Reinštalácia X. ročníka výstavy kvôli vzácnej návšteve zo zahraničia – delegácie európskych miest 
UNESCO.  
Najkrajšie kalendáre Slovenska (24. 9. – 25. 10. 2004) 
Výber nástenných, stolových a listových kalendárov slovenských vydavateľov spojený s anketou 
návštevníkov a záverečným vyžrebovaním výhercov vystavených kalendárov.  
Tomáš Chrien ml. – Prelúdium (5. 11. – 26. 11. 2004) 
Výpovedné fotografie mladého ambiciózneho banskoštiavnického fotografa, niektoré dotvárané 
počítačovou technikou. Fotografie s nádychom melanchólie, ale i svojráznej filozofie mladého človeka, 
ktorý sa pozerá na svet s kritickým, ale i úprimným pohľadom.  
Arpád Pál – Kompozície (15. 12. – 31. 12. 2004) 
Svojrázne, autentické a neopakovateľné objekty – kompozície banskoštiavnického výtvarníka, ktoré už 
obdivovali aj návštevníci pražskej galérie Památníka Heydrichiády. Materiál – hruškové, orechové 
a javorové drevo kombinované s keramikou, drahými kameňmi a pozlacovaním či postriebrovaním 
dodávali výtvarným dielam patinu tvorby starých majstrov, ale i eleganciu a majestátnosť.  
 
Kurzy:  
Balet a scénický tanec - október - december  
Kurz tanečného umenia vedený zástupcom riaditeľa tanečného súboru Uránia  z Levíc Dušana Daniša. 
Kurzové stretnutia sa uskutočňovali 1-krát týždenne 
Kurz eurytmie – 11. – 12. 6.  
Zaujímavý kurz venovaný dielu Rudolfa Steinera, s prihliadnutím na pohybové vyjadrenie ľudských 
pocitov. Kurz viedli certifikovaní znalci eurytmie, manželia Schmutzoví z Bratislavy.  
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Výchovné koncerty:  
Zo sveta muzikálov - 5.-6.1. 
Výchovné koncerty pre žiakov základných škôl, ktoré pripravila Katka Štrbáková so svojou klavírnou 
korepetitorkou. Koncerty sa uskutočnili v kine Akademik. 
 
Iné aktivity oddelenia v roku 2004  
1. 1.  Privítanie nového roku 2004 
Novoročné stretnutie občanov mesta na Námestí sv. Trojice s kultúrnym programom a príležitostným 
občerstvením.  
Január – september – Spontánne zjednotenie 
Stretnutia záujemcov o štúdium životnej harmónie, pohybovo – meditačné cvičenia pod vedením Ing. 
Petra Vigaša z Banskej Bystrice. 
január – Vyhodnotenie 14. ročníka týždenníka Štiavnické noviny 
Členovia redakčnej rady a aktívni dopisovatelia ŠN sa stretli so zástupcami vedenia samosprávy 
a poslancami Mestského zastupiteľstva, aby ohodnotili najlepších prispievateľov v roku 2003 a pripravili 
koncepciu vydávania novín v ďalšom ročníku.  
Marec – oslavy oslobodenia Banskej Štiavnice 
Oddelenie pripravilo technickú a kultúrnu časť osláv.  
3.3. – Spomienka na Karla Kryla 
Filmové, hudobné a slovné pásmo Michala Bálika venované významnej osobnosti československého 
kultúrneho a spoločenského života. Podujatie bolo spojené s výstavkou literatúry o Karlovi Krylovi. 
25.3. – Literárna súťaž pre žiakov základných škôl  
V podkroví CMK Rubigall sa uskutočnila súťaž žiakov zo všetkých škôl okresu Banská Štiavnica, 
ktorá preverila ich literárne vedomosti.  
26.3. – Účasť v porote výtvarnej súťaže  
Oddelenie malo svojho zástupcu vo výtvarnej súťaži My sa nevieme sťažovať nahlas. Zasadnutie poroty 
sa uskutočnilo v Galérii J.Kollára.  
29.3. – Vyhodnotenie literárnej súťaže 
Oddelenie spolupracovalo pri ocenení víťazov literárnej súťaže, ktorú vyhlásil autorský klub Salamandra.  
6.4. – Súťaž v detskom prednese poézie 
Súťaž pripravilo CVČ v Banskej Štiavnici v kooperácii s oddelením kultúry.  
7.4. – Sládkovičova Štiavnica  
Okresná súťaž v prednese poézie a prózy v kine Akademik a v Trámovej miestnosti CMK Rubigall.  
7.5. – Lampiónový sprievod a podujatia na Námestí sv.Trojice 
Podujatie bolo pripravené ako súčasť festivalu Envirofilm 2004,  jeho súčasťou bolo aj nahrávanie 
zábavnej televíznej relácie Vox Papuli s účasťou hercov Š.Skrucaného, M.Nogu, R.Piška a Z.Tlučkovej.  
20.5. -  Vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí 
Porota medzinárodnej súťaže v zložení J.Červenák, B.Herrmannová, K.Hilbertová vyhodnotila 1005 
súťažných prác z 9 štátov, 11 miest a 60 škôl. 
1.9. – Beh Ústavy SR 
Aj keď nejde vyložene o kultúrne podujatie, Beh Ústavy SR získal dôležitý spoločenský charakter 
a oddelenie kultúry v r. 2004 zabezpečilo jeho technickú, propagačnú a spoluorganizátorskú časť. 
4.9.  – Koncert Jarka Nohavicu 
Aj v roku 2004 navštívil Banskú Štiavnicu český folkový bard Jarek Nohavica. Jeho vystúpenie vypredalo 
mestský amfiteáter a patrilo k najväčším zážitkom neskorého leta v Banskej Štiavnici.  
24.9. – Jednodňová výstava pre účastníkov konferencie miest zapísaných v UNESCO v Budapešti 
Oddelenie pripravilo výber z prác medzinárodnej výtvarnej súťaže SDOD pre budapeštianskych 
účastníkov medzinárodnej konferencie, ktorí navštívili Banskú Štiavnicu. 
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25.9. – Staroštiavnické príbehy – uvedenie do života 
V Baníckej krčme Ing. Karabellyho pripravilo oddelenie program uvedenia do života pre novú knihu 
Mikuláša Vraňáka s názvom Staroštiavnické príbehy. 
27.9. - Imatrikulácia   
Oddelenie poskytlo priestory a servis pre tradičné stredoškolské stavovské podujatie mladých 
gymnazistov. 
4.10. – Detská výstava s témou Salamandra 
Oddelenie malo svojho zástupcu v porote detskej výtvarnej súťaže, ktorú pripravilo POS B.Štiavnica. 
Vyhodnotenie sa uskutočnilo v Trámovej miestnosti CMK Rubigall. 
26.11. – Súvislosti a presahy 
V zaujímavom komponovanom pásme sa v CMK Rubigall predstavila rodina Chrienovcov. Okrem 
výstavy fotografií T.Chriena ml. vystúpil aj jeho otec a návštevníkom bola predstavená aj časť tvorby 
F.Kandru. 
9.12. – Mikuláš prešiel Banskou Štiavnicou 
V živej pozvánke na Batoh mikulášskych prekvapení pripravilo oddelenie cestu Mikuláša a jeho sprievodu 
banskoštiavnickými mestskými časťami. Jozef Osvald, Ivan Madara, Timea a Lesanka Hudecové  a kočiš 
Ivan Antalík rozdali deťom nielen darčeky, ale aj pozvánku na Batoh mikulášskych prekvapení. 
10. 12. - Batoh Mikulášskych prekvapení  
Priestory CMK Rubigall po 10-krát zaplnili zaujímaví ľudia, ktorí atraktívnou formou deťom a ich 
rodičom predstavili zaujímavý svet fantázie a tvorby. Od 14. do 19.hodiny návštevníkov zaujali výrobky 
žiakov zo ZSŠOS, Hotelovej akadémie a rezbárskeho odboru SOUL. V programe nechýbal oblátkar Ján 
Pašesa, šperkarka Jana Petrová, keramikár Ivan Ivanov, tkáčka H.Schneiderová, ale aj M.Končeková, 
J.Beňová, I.Bačová, M.Teplanová a ďalší. 
16. 12. – Vianočný koncert 
V dramaturgii vianočného koncertu sme urobili malú zmenu. Časť koncertu na Námestí sv. Trojice sme 
obohatili o vystúpenie mažoretiek, dychovej hudby Sitňaka a v občerstvení sme pripravili grog a varené 
víno. V kine Akademik sa o navodenie predvianočnej atmosféry postarali spevácky zbor Štiavničan, 
tanečný súbor Texasky, J.Radjanský a I.Báliková, B.Herrmannová a ďalší. Návštevníci koncertu si okrem 
nevšedného zážitku odniesli so sebou i malý darček. 
 
Kultúrny dom Štefultov 
Sústreďuje sa tu časť kultúrno-spoločenských podujatí mestskej časti Štefultov. Na základe dohody ho 
prevádzkuje Občianske združenie Salamandra. Na činnosť tohto zariadenia je vyčlenená časť prostriedkov 
z rozpočtu mesta.  
 
Kultúrny dom Banky 
Zariadenie, kde sa príležitostne (svadby, zábavy...) stretávajú občania tejto časti mesta. Takisto aj na 
údržbu tohto zariadenia je vyčlenená položka z rozpočtu mesta.  
 
Slovenské banské múzeum  
     Slovenské banské múzeum každoročne predkladá svoj Plán hlavných úloh na schválenie 
kompetentným riadiacim zložkám Ministerstva životného prostredia v Bratislave, a tak tomu bolo aj 
v roku 2004. Jeho poslanie a úlohy vyplývajú zo štatútu inštitúcie ako celoslovenskej špecializovanej 
organizácie v priamom riadení Ministerstva životného prostredia SR, ktorá sa zameriava na zber, ochranu 
a prezentáciu zbierok z oblasti baníctva, geológie, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku, osobitne 
Banskej Štiavnice ako svetového dedičstva a CHKO Štiavnické vrchy.  
      V rámci vedecko-výskumnej činnosti múzeum zabezpečovalo archeologický výskum lokality Staré 
mesto (Glanzenberg). V rámci vedeckej činnosti SBM zorganizovalo významný seminár so zahraničnou 
účasťou – Európske ložiská železa a jeho využitie, z ktorého vyšiel aj rovnomenný zborník prednášok a 
tiež celoslovenský seminár História malokarpatského baníctva, na ktorom odzneli prednášky k histórii 
rudného a nerudného baníctva v Malých Karpatoch. Odborní zamestnanci múzea publikovali svoje 
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príspevky vo významných vedeckých časopisoch, v zborníkoch a ďalších publikáciách V uplynulom roku 
významne pokročili práce na realizácii kľúčovej úlohy – Geopark Banská Štiavnica – boli dokončené 
informačné náučné tabule k turistickým chodníkom v UCT Štiavnické Bane. Bola tiež dokončená 
geologická náučná expozícia v priestoroch BMP a v štôlni Glanzenberg pod Cisárskymi schodmi bol 
vybudovaný podporný pilier.  
     V súčasnosti majú múzeá na Slovensku ekonomické problémy s nákupom nových zbierok. SBM v r. 
2003 získalo spolu (kúpou, darom, prevodom...) 181 kusov za sumu 100.000 Sk. 
     V roku 2004 navštívilo expozície Slovenského banského múzea takmer 91 911 návštevníkov, z toho 
jednotlivé expozície nasledovne: Starý zámok navštívilo 20103 návštevníkov, Galériu J. Kollára 2552, 
Mineralogickú expozíciu 15711, Nový zámok 14387, BMP 33643, Kammerhof 4671, Glanzenberg 844.  
Najvýznamnejší nárast návštevnosti zaznamenala Mineralogická expozícia a to zásluhou návštevnosti 
štôlne Glanzenberg. Vysokú návštevnosť zaznamenali tiež Starý a Nový zámok a to tiež zásluhou 
konaných festivalov, nočných prehliadok. Medzi najvzácnejších návštevníkov patrili veľvyslanci štátov 
Európskej únie na Slovensku, minister životného prostredia SR, minister sociálnych vecí a práce SR, 
poslanci NR SR a ďalšie významné postavy spoločenského a kultúrneho života. Z medzinárodného 
hľadiska navštívili SBM aj návštevníci z krajín ako USA, Portugalsko, Austrália, Kanada, Čína, Japonsko 
a ďalších. 
     Slovenské banské múzeum zorganizovalo výstavy: My sa nevieme sťažovať nahlas, Svätice štiavnickej 
gotiky,  najväčším záujmom sa stretli výstavy Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre, 
Európske ložiská železa a jeho využitie, Vianočnú výstavu.  
     Rok 2004 bol aj rokom, v ktorom Slovenské banské múzeum pripravilo samostatne, alebo v spolupráci 
s partnermi množstvo kvalitných podujatí. V priestoroch múzea sa konal tradičný Festival kumštu, 
remesla a zábavy (v spolupráci s Iniciatívou za živé mesto a Mestom Banská Štiavnica), banícky Juniáles, 
Festival peknej hudby (v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica, E. Prochácom), nočné divadelné 
prehliadky Starého zámku pod názvom Noc na Starom zámku. Významným podujatím konaným v SBM 
bol aj 2. ročník medzinárodného festivalu Cap á l´Est, ktorý sa vo veľkej miere koncentroval do priestorov 
SBM – či už to bol Starý zámok, Kammerhof.  
     Významnou úlohou SBM je práca s mládežou a formovanie jej vzťahu k životnému prostrediu. Okrem 
viacerých výstav s tematikou ochrany životného prostredia (napr.., My sa neviem sťažovať nahlas, 
Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre, Európske ložiská železa a jeho využitie.) úspešne 
pokračoval projekt Škola v múzeu, zameraný na zachovanie a propagáciu starých remesiel a zručností. 
Úspešne zvládnutou skúškou bola pre SBM príprava podujatí v rámci festivalu Envirofilm. Do ponuky 
SBM už tradične patrí aj premietanie videofilmov a prednášky s tematikou ochrany životného prostredia 
v priestoroch Berggerichtu – Mineralogickej expozície. SBM sa rovnako zúčastnilo na viacerých ďalších 
podujatiach spojených s environmentálnou problematikou. 
     Od r. 2002 sa vedenie múzea snaží zintenzívniť publikačnú činnosť. Vydali sme 20. ročník Zborníka 
Slovenského banského múzea. K významným podujatiam múzea vyšiel zborník prednášok Európske 
ložiská železa a jeho využitie, zborník prednášok zo seminára História malokarpatského baníctva, pri 
príležitosti výstavy Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre vyšiel rovnomenný katalóg.  
     Dobrá bola spolupráca so všetkými miestnymi tlačenými médiami – Štiavnickými novinami, 
Štiavnickým životom i Sitnianskym vatrárom. Najzaujímavejšie podujatia boli propagované 
prostredníctvom celoslovenských médií a tlačových agentúr. SBM sa pokúsilo moderne vynoviť svoju 
vitrínu v centre mesta. Najmä pri propagácii Festivalu kumštu, remesla a zábavy a nočných divadelných 
prehliadok využilo v našom regióne málo využívanú metódu aktívneho oslovovania návštevníkov 
prostredníctvom ľudí v divadelných dobových kostýmoch. Múzeum rovnako distribuovalo najmä v centre 
mesta informácie o aktuálnych podujatiach vo svojich priestoroch. WWW stránka www.muzeumbs.sk je 
moderným zdrojom informácií pre návštevníkov mesta. V rámci spolupráce SBM pokračovalo aj v roku 
2004 v budovaní kontaktov so zahraničím (zvlášť dobré je spolupráca s múzeami v Maďarsku 
a Nemecku). V domácich podmienkach je Slovenské banské múzeum členom Zväzu múzeí na Slovensku. 
Okrem toho SBM úzko spolupracovalo s rezortnými inštitúciami  - Slovenskou agentúrou životného 
prostredia, Správou CHKO Štiavnické vrchy,  či Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva 
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v Liptovskom Mikuláši. Samozrejmosťou bola dobrá spolupráca s miestnymi organizáciami a firmami – 
Mestským a Okresným úradom, Okresným úradom práce, Mestskou turistickou informačnou kanceláriou, 
Centrom mestskej kultúry Rubigall, Múzeom vo Sv. Antone, OZ Iniciatíva za živé mesto, OZ Jantárová 
cesta, OZ Banskoštiavnicko – hodrušský spolok, OZ Priatelia Thálie, všetkými základnými a strednými 
školami, hoteliérmi a poskytovateľmi ďalších služieb v cestovnom ruchu. Rovnako dobrou bola 
spolupráca s vysokými školami, zvlášť Katedrou ekomuzeológie UMB, FEE TU Zvolen a Fakultou 
BERG v Košiciach. Významným počinom z hľadiska perspektívy bol vstup SBM do Združenia pre rozvoj 
Banskej Štiavnice a okolia – Región Sitno. 
     Vďaka podpore MŽP SR múzeum započalo rozsiahlu investičnú činnosť. Stavebne sa upravili 
a reštaurovali interiéry Starého zámku, exteriéry v Galérii Jozefa Kollára. Z týchto zdrojov sa technickými 
inováciami zlepšili podmienky ochrany zbierkových predmetov v Galérii J. Kollára, dokončila sa  oprava 
kotolne v Kammerhofe, inštaloval sa bezpečnostný kamerový systém – a to v celkovej hodnote 9 miliónov 
Sk. 
 
 
Mestská knižnica  

Čistý knižný fond ku 31.12.2004 tvorí 24311 knižničných jednotiek. Knižnica v roku 2004 
odoberala 27 titulov rôznych periodík, ktoré slúžia čitateľom na štúdium v knižnici. 
V roku 2004 bolo zapísaných 1163 čitateľov, z toho 330 detí do 15 rokov. Knižnicu navštívilo 12969 
používateľov.  
Výpožičky v r. 2004 v r. 2004 boli celkom 35204, z toho náučná literatúru pre dospelých je 8541, beletriu 
pre dospelých čitateľov si požičalo 14248, detskej náučnej literatúry sa požičalo 2919 a detskej beletrie 
5544. Výpožičky periodík tvoria 3952. Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby sme pre 
našich čitateľov získali 45 knižných jednotiek. 
V minulom roku knižnica získala 279 nových knižných jednotiek, z toho 221 kníh kúpou a 58 darom.  
V roku 2004 knižnica pripravila 41 podujatí väčšieho či menšieho charakteru a podieľala sa v spolupráci 
s inými organizáciami v meste na príprave aj prevedení niekoľkých ďalších  programov .  
       Mestská knižnica v Banskej Štiavnici je typom verejnej knižnice, teda knižnicou univerzálnou, ktorá 
poskytuje verejné knižnično-informačné služby celej populácie regiónu. Je miestnym aj regionálnym 
centrom informácií, buduje univerzálne knižničné fondy a napomáha šíreniu poznatkov, k výchove, 
k vzdelaniu, šíri kultúru v meste a regióne. Má dominantné postavenie pri poskytovaní knižničných 
služieb najširšej verejnosti. 
        Na rozdiel od iných kultúrnych a spoločenských ustanovizní, knižnica oslovuje oveľa širší okruh 
občanov, má nenahraditeľný význam pri sprístupňovaní poznania a kultúrnych hodnôt deťom a mládeži 
a v nemenšej miere celej populácii. Knižnica má čoraz viac aj informačno-vzdelávaciu funkciu. 
        Mestská knižnica v Banskej Štiavnici okrem svojej najzákladnejšej funkcie a to sprístupnenie 
knižničného fondu širokej verejnosti, poskytuje svojím používateľom možnosť získať náučnú literatúru 
formou Medziknižničnej výpožičnej služby, z ktorejkoľvek knižnice Slovenska. V priestoroch knižnice je 
možné si prečítať dennú tlač, resp. časopisy, prípadne využívať dva počítače na písanie seminárnych prác 
pre študentov aj iných záujemcov, resp. tieto počítače využívať na prezeranie si on-line katalógov iných 
knižníc, alebo internetových stránok. Z periodík prichádzajúcich do knižnice vytvárajú knihovníčky 
regionálnu kartotéku článkov. Knižnica poskytuje aj reprografické služby z kníh tvoriacich fond knižnice. 
       Knižnica poskytuje pre základné a stredné školy informačnú prípravu orientácie v priestoroch 
knižnice rovnakého, resp. vyššieho typu. Obľúbené sú besedy so spisovateľmi, prípadne rôzne literárne 
súťaže v priestoroch knižnice.  
       Mestská knižnica sa nachádza v priestoroch Rubigallu na prvom poschodí, má dve oddelenia a to 
oddelenie pre dospelých čitateľov, kde sa nachádza beletria a náučná literatúra a oddelenie pre deti.  
        Mestská knižnica v Banskej Štiavnici poskytuje svoje služby v obmedzenom výpožičnom čase aj vo 
svojej pobočke v priestoroch ZŠ J. Kollára na ulici L. Svobodu. Pobočka slúži deťom základných škôl 
v pondelok a v stredu v dopoludňajších hodinách.  
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 Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - Pracovisko Banská Štiavnica 
 
Súťaže, prehliadky 
AKÁ  HLBOKÁ  JE  STUDŇA  POÉZIE  -  literárne súťaž z vlastnej tvorby študentov SŠ a VŠ 
V spolupráci s Autorským klubom  SALAMANDRA  
Termín  :  29. 3. 2004 
Miesto   :  CMK Rubigall 
 
DEŇ  POÉZIE  -  nesúťažná prehliadka recitátorov regiónu pri príležitosti nar. A. Sládkoviča a vystúpenie 
o. I. Rapaičovej 
V spolupráci so Spolkom slov. žien ŽIVENA, mests. knižnicou a Mestom B. Štiavnica 
Termín  :  31. 3. 2004, miesto : Hotel Grand Matej, BŠ 
 
MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS  - výtvarná  súťaž zameraná na ochranu prírody a 
environmentalistiku  +  výstava / s medzinárodnou účasťou  
Spoluorganizátori : Galéria J. Kollára, Slovenská agentúra ŽP, Mesto BŠ 
Termín : Apríl / Máj 2004,  miesto  :  Galéria J. Kollára BŠ 
( Za POS pripravila p. Valentová ) 
 
VEČER   VÍŤAZOV   -  vystúpenie víťazov regionálnych, krajských ( celoslovenských ) kôl v prednese 
poézie, prózy, div. poézie, víťazov speváckych súťaží a vystúpenie jednotlivcov i kolektívov z B. 
Štiavnice, ktorí v šk. r.2003/2004 úspešne reprezentovali naše mesto, odovzdanie ďakovných listov 
V spolupráci so ZUŠ a Živenou 
Termín :  28. 6. 2004, miesto  : Kino Akademik 
 
SALAMANDER OČAMI  DETÍ  A  MLÁDEŽE  -  regionálna výtvarná súťaž + výstavka 
V spolupráci s Mestom BŠ 
Termín  :  September / Október  2004,  miesto  :  Hotel Grand Matej 
( Podujatie pripravila p. Valentová ) 
 
SÚŤAŽ  O  NAJKRAJŠIU  DOVOLENKOVÚ  FOTOGRAFIU - celoslovenská, pre fotografov amatérov  
+  výstava 
Termín  :  4. 11. 2004 ( výstava do 25. 11. 2004 ), miesto : Hotel Grand Matej 
V spolupráci s Mestom BŠ 
 
 INŠPIRÁCIE   SPOD   SITNA  -  literárna súťaž  z vlastnej  tvorby / poézia / próza - pre všetky vekové 
kategórie 
Usporiadatelia : Živena s POS 
Termín  :  23. 11. 2004, miesto  :  CMK Rubigall 
 
Spoluorganizátorská účasť POS  -  ( súťaže, prehliadky ... ) 
AK VIEŠ,  ODPOVIEŠ  - literárno-vedomostná súťaž žiakov ZŠ 
Hlavný usporiadateľ - Mestská knižnica BŠ 
Termín  :  25. 3. 2004, miesto : CMK Rubigall 
 
ŠTIAVNICKÁ  GITARA  -  nesúťažná  prehliadka gitaristov  
Hlavný usporiadateľ -  ZUŠ BŠ 
Termín  :  30. 4. 2004,  miesto  :  ZUŠ BŠ 
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ODBORNÉ   PODUJATIA  : 
NOVÉ  TRENDY  V UMELECKOM  PREDNESE  -  seminár  pre  rcitátorov 
V spolupráci  so ZUŠ 
Termín  :  16. 2. 2004, miesto  . ZUŠ BŠ 
 
ROZBOROVÝ  SEMINÁR  PRE  MLADÝCH  AUTOROV  POÉZIE - pri súťaži Aká hlboká je studňa 
poézie   
ROZBOROVÝ  SEMINÁR  PRE  AUTOROV  -  pri  súťaži  Inšpirácie spod Sitna 
 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE  PODUJATIA  : 
VÝVIN  NÁŠHO  REGIÓNU - Po stopách Ferdinanda Coburga / prednáška, beseda, premietanie 
V spolupráci s Múzeom vo Svätom Antone 
Termín  : 24. 2. 2004,  miesto  :  Libresso, BŠ 
 
CESTIČKA  LÁSKY  -  návšteva pamätných miest spojených so životom A. Sládkoviča a Maríny v BŠ  /  
prednáška 
Termín  :2. 6. 2004, miesto  :  Marínin dom, lýceum, evanj. kostol, hrob Maríny ... 
 
DOVOĽTE MI, ABY SOM SA PREDSTAVIL . SOM TANEC ... 
Termín  :  jún 2004 / CMK Rubigall  a  október  2004 / SPŠ S. Mikovíniho a ZSŠ BŠ 
( Podujatie . Valentovej ) 
 
ZDRAVIE   NAŠE  KAŽDODENNÉ   
Termín  :  September 2004, miesto  : Hotel Grand Matej 
( Podujatie p. Valentovej ) 
 
SBOHEM  A  ŠÁTEČEK  ...  pri príležitosti vzniku ČSR / 28. 10. 1918 / - komponované podujatie - slov. 
a česká poézia, hudba, tanec, spev, výtvarné umenie 
V spolupráci so SOUL  a prof. B.Bachratým 
Termín  :  26. 10. 2004, miesto : Galéria umeleckých sympózií pri SOUL, BŠ 
 
MESTÁ  UNESCO   
Termín  :  Október  2004, miesto  :  Kammerhof, BŠ 
( Podujatie p. Valentovej ) 
 
BLÍŽI   SA   ČAS  VIANOČNÝ   -  komponované podujatie  /  vianočné zvykoslovie na Štiavnicku, 
poézia, hudba, spev ... 
V Spolupráci so SOUL a prof. B. Bachratým 
Termín  :  9. 12. 2004, miesto  :  Galéria umeleckých sympózií SUOL, BŠ 
 
KULTÚRNO-SPOLOČESNKÉ  PODUJATIA: 
AUTORSKÝ  VEČER  -  Ak  je  láska  hriech 
V spolupráci so Živenou a mestskou knižnicou 
Termín  :  27. 2. 2004, miesto  :  Aula  SPŠ S. Mikovíniho, BŠ 
 
ART  PÓDIUM  -  vystúpenie autorov a interpretov zo SŠ a VŠ 
Termín  :  3. 3. 2004, miesto  : I. vysokoškolský klub, Belházyho dom, BŠ 
V spolupráci s Mestom BŠ 
ART  PÓDIUM  -  Termín  :  5. 4. 2004, miesto  :  Libresso BŠ 
 
AUTORSKÝ  VEČER  P. KRAJČIHO, spomienky na Štiavnicu 
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V Spolupráci   so Živenou, mestskou knižnicou a Mestom BŠ 
Termín  :  27. 5. 2004, miesto  :  CMK Rubigall 
 
STRETNUTIE  S OSOBNOSŤOU  / J. Rezník,  M. Ivaničková 
V spolupráci s mestskou knižnicou, Živenou a Mestom BŠ 
Termín  :  27. 5. 2004, miesto  :  CMK Rubigall a mestská knižnica 
 
AUTORSKÝ  VEČER  Daniela Šovca a prezentácia knihy „ Kvapky a kropaje “ 
V spolupráci so Živenou, mestskou knižnicou a Mestom BŠ 
Termín  :  23. 9. 2004, miesto  :  Kaplnka budovy Kammerhof 
 
NIE  LEN  ROKMI  JE  ČLOVEK  MLADÝ  -  koncertné vystúpenie seniorov 
V spolupráci so Živenou a mestskou knižnicou 
Termín  :  14. 10. 2004, miesto  :  Kaplnka budovy Kammerhof 
 
OD  SRDCA  K SRDCU  -  prezentácia autorskej a interpretačnej činnosti členov Zväzu telesne 
postihnutých ( ZTP ) a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami ( ZPCCH ) 
V spolupráci so ZTP a PCCH, CMK Rubigall a mestom BŠ 
Termín  :  24. 11. 2004, miesto  :  CMK Rubigall 
 
SÚVISLOSTI   A   PRESAHY  -  rodinný autorský  večer T. Chriena 
V spolupráci so Živenou a Mestom BŠ 
Termín  :  26. 11. 2004, miesto  :  CMK Rubigall 
 
Spoluorganizátorská  účasť  POS ( kultúrno-spoločenské podujatia )  : 
DEŇ    MATIEK   
Hlavný usporiadateľ  :  Živena 
Termín  :  13. 5. 2004, miesto  :  Hotel Grand Matej 
DEŇ   OTCOV 
Hlavný  usporiadateľ  :  Živena 
Termín  :  17. 6. 2004. miesto  :  Hotel Grand Matej 
 
EDIČNÁ A  PROPAGAČNÁ   ČINNOSŤ 
VYDANIE  POHĽADNÍC  s tematikou  SALAMANDROVÝCH   DNÍ  zo súťaže Salamander očami detí 
a mládeže / za pomoci sponzorov a mesta BŠ 
Termín  :  September  2004 
LETÁKY, PLAGÁTIKY,  POZVÁNKY, PROPOZÍCIE SÚŤAŽÍ ku všetkým podujatiam 
ČLÁNKY DO NOVÍN 
 
 
KLUBOVÁ  ČINNOSŤ 
KLUB  BUDÚCICH ZAMESTNANÝCH ( vedie p. Valentová ) 
Termín : Posledný pondelok v mesiaci / november, december, miesto  :  CMK Rubigall   
      
INÉ ... 
PRÍPRAVA  KULTÚRNYCH  PROGRAMOV  k rôznym príležitostiam -  podľa požiadania 
v priebehu  celého  roka  2004 ( celkom 11- krát )  
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Činnosť Základnej umeleckej školy v oblasti kultúry 
 
august 2004  - S.Lužinová – Kremnické gagy 

30.8. – 5.9.  - S.Lužinová – Slovinsko 

10.9. - prezentácia ZUŠ na Salamandrových dňoch 

- vystúpenie žiakov ZUŠ – otvorenie pam. izby M. Pischlovej 

29.9. – 3.10.  - LDO – Hviezdoslavov Kubín 

9.10. - otvárací koncert ZUŠ – kino Akademik 

26.10. - koncert k mesiacu úcty k starším v ZUŠ 

4.11. - program žiakov ZUŠ k vyhláseniu súťaže Najlepšia dovolenková 

   fotografia – hotel Grand 

8.11.   - vystúpenie skupiny Tramontana pre Slovnaft v Siofók (Maďarsko) 

12.11. - LDO – celoslovenský divad. festival  - Moldava nad Bodvou 

19.11.    - vystúpenie ZUŠ – program k výročiu A.Kmeťa 

24.11. - jesenný koncert v ZUŠ 

3.12. - koncert skupiny Tramontana v Žiline 

4.12. - Mikulášsky program pre MŠ – Drieňová 

6.12. - Mikulášsky koncert pre žiakov ZUŠ v kine Akademik 

20.12. - Vianočný koncert v kine Akademik 

17.1. - Šaliansky Maťko – S.Lužinová v porote 

26.1.    - celoslov. festival poézie Benajkove Chynorany – žiačka LDO 

29.1.   - účasť žiakov LDO na celoslov. Improlige v Žiline 

12.2. - vystúpenie ZUŠ – krst knihy Marína – kaštiel vo Sv.Antone 

8.2. - zimný koncert v ZUŠ 

- vystúpenie ZUŠ – výročná schôdza telesne postihnutých 
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Športová činnosť  
Športové a telovýchovné aktivity v  Banskej Štiavnici boli v roku 2004  uskutočňované činnosťou 

TJ, oddielov a klubov zapojených buď do dlhodobých a krátkodobých súťaží, resp. organizujúcich len 
jednotlivé športové akcie, alebo realizujúcimi telovýchovné dianie pravidelnými  nesúťažnými formami. 
Pripočítať treba k tomu aj značné množstvo medziškolských a vnútroškolských športových podujatí najmä 
na základných a stredných  školách  zabezpečovaných učiteľmi TV a Centrom voľného času, ako aj ďalšie 
pohybové aktivity jednotlivcov či skupín v našom meste. V roku 2004 sa organizovaná súťažná 
i nesúťažná športová a telovýchovná činnosť v Banskej Štiavnici uskutočňovala v 1 Sídliskovej TJ, 5 
oddieloch, 16 kluboch, 1 odbore ZRTV a 1 občianskom združení.   
 
V dlhodobých súťažiach pôsobili:  
 
Futbalový klub Sitno -  Družstvo dospelých  hrá regionálnu 1. triedu, má snahu a po jesennej   
                                         časti i dobré postavenie v tabuľke ( 2. miesto ) pre postup do V. ligy. 

  -  Dorastenci   súperia   v   V. lige, po  jeseni   vedú   súťaž  a chcú    sa      
     prebojovať do IV. ligy.                  
  -  Družstvo žiakov hrá v III. Lige.                 
     Klub  zorganizoval  aj  2  vydarené  akcie  a  to  100. ročnicu  futbalu    
     v Banskej Štiavnici a 3. ročník Memoriál Mariána Bosáka.   

 
Plavecký klub – Družstvá mužov i  žien plávajú II. ligu a v uplynulom ročníku v nej   obsadili  muži  2. 
miesto a ženy 3. miesto. Niekoľkí  plavci  oddielu získali  aj  pekné umiestnenia   na  majstrovstvách  SR 
(Michal Ivanič, Marek Konečný, Marián Adamský). Klub  zorganizoval  tri  významné  plavecké  
podujatia  a  to:  Štiavnický   kahanec  s  účasťou  reprezentantov SR, majstrovstvá  okresu  a  oblastné  
kolo  žiactva a dorastu.        
 
ŠK stolného tenisu Pružnosť -  Družstvo   mužov  hrá  v  III. lige  a   v   uplynulom   ročníku  
 skončilo na 8. mieste. Klub  usporiadal  okresné  kolo  v  stolnom  tenise, spolupodieľal sa na 
zorganizovaní   vydareného  Vianočného   stolnotenisového  turnaja  na   ZŠ  A. Sládkoviča  a  na tejto 
škole vedie aj stolnotenisový krúžok.      
 
Stolnotenisový oddiel TJ Ransan Podkalvária -  Družstvo mužov hrá v IV. lige a v minulej  
 sezóne obsadilo doteraz najúspešnejšie 3. miesto.      
 
Volejbalový oddiel  STJ Drieňová  -  Družstvo mužov hrá v II. lige a v minulom ročníku  skončilo na 7   
mieste. V oddieli venujú zvýšenú  pozornosť práci s mladými talentami.  V priebehu  uplynulého roka 
oddiel zorganizoval na dobrej úrovni 3 volejbalové turnaje.  
 
 Činnosť ďalších oddielov, klubov a TJ:    
 
AIW Wrestling klub ( pretláčanie)  -  Klub sa stal víťazom Slovenského pohára    družstiev   v  roku  
2004  a  jeho  členovia  dosiahli  aj mimoriadne cenné umiestnenia  na majstrovstvách   sveta   v  
Juhoafrickej   republike  ( B. Zajvald – 2. miesto, R. Dobrovič  a R. Tomaga – 3. miesto). 
 
Klub moderného trojboja – V slovenskom pohári klubov skončil z 33 družstiev na solídnom  
7. mieste. Jeho   členovia    dosiahli   viacero   dobrých    umiestnení   na   rôznych   pretekoch 
celoslovenského   charakteru. Najúspešnejšie   si   počínal   Radoslav  Nemčok  - 4. miesto  na 
Majstrovstvách   sveta   v  kvadriatlone   a   medailové  umiestnenia  v    Slovenskom    pohári v triatlone.      
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Športový atletický klub - Výborne zabezpečil organizáciu významných dlhoročných     športových 
podujatí a to:  Malý beh Trate mládeže, Cestný beh  Trate mládeže, Športový  deň na  futbalovom  
štadióne  a  Beh  Ústavy  SR  kde  v kategórii  žiactva  štartovali  aj  pretekári  
z  Ukrajiny, Maďarska  a  Rakúska. Spolu   podieľal   sa   aj   na   organizovaní   Veľkej  ceny Salamandra 
v pretláčaní rukou. 
 
Slovenský cykloklub Hámrik – Jeho cieľom je rozvoj cykloturistiky a aktivít spojených s prezentáciou 
banskoštiavnického regiónu ako prostredia vhodného pre cyklo – šport. Klub zorganizoval veľké 
medzinárodné podujatie 7. ročník banskoštiavnického horského cyklomaratónu s účasťou 378 pretekárov.    
 
Klub „Horáčik“ pri ZŠ J. Horáka – Tento klub pracoval v roku 2004 s 29 žiakmi a zameraný je na 
atletiku. Jeho členovia dosiahli úspešné umiestnenia v rámci celoslovenských i regionálnych dráhových 
i halových súťaží. Najlepšie si počínali P. solivarská 2x druhá a 1x štvrtá na Majstrovstvách SR a Z. 
Osvaldová – 3. miesto na majstrovstvách SR. Klub zorganizoval VI. ročník Memoriálu L. Kristu vo 
viacboji všestrannosti.       
 
Strelecký klub LIBA – Členovia klubu v počte 6 sa zúčastnili 15 streleckých podujatí a umiestnili sa na 
popredných miestach  v našom regióne. V Banskej Štiavnici bol klub v letnom období organizátorom 2 
streleckých podujatí z pištole a malokalibrovky.    
 
Plavecký oddiel Sitno – Zameriaval sa najmä na odstraňovanie plaveckej negramotnosti školopovinných 
detí. Niekoľko členov oddielu úspešne obstálo na oblastných plaveckých majstrovstvách.  
 
TJ Sitno ZRTV -  rekreačný aerobik -  Činnosť tohto odboru bola zacielená  na pritiahnutie čo 
najväčšieho počtu žien a študentiek k pravidelnému cvičeniu aerobiku spojeného s ďalšími aktivitami 
v prírode (cyklistiku, beh na lyžiach). V roku 2004 bol odbor aerobiku organizátorom siedmych 
zaujímavých akcií.  
 
Klub slovenských turistov Dr. Téryho – Členovia klubu sa zúčastnili v roku 2004 na 25 turistických 
podujatiach. Venovali sa tiež značeniu turistických trás a vypracovali novú turistickú mapu s názvom 
ŠTIAVNICKÉ VRCHY – 4. vydanie.     
 
Letecko – modelársky klub – Zameriaval sa na prácu s deťmi v modelárskom krúžku pri Centre voľného 
času. Okrem toho bol organizátorom 5 podujatí z ktorých najdôležitejšie sa uskutočnilo pri obci Ilija pod 
názvom „ Lietanie pre radosť “. Zúčastnilo sa ho 37 pilotov s 51 modelmi z viacerých miest Slovenska.  
 
 
STJ Drieňová - Bola spoluorganizátorom znovuoživeného vytrvalostného cestného behu, tzv.   
„ Drieňovský okruh“ ktorého sa zúčastnilo vyše 100 pretekárov v kategóriách od najmenšieho žiactva až 
po veteránov a organizátorom okresnej súťaže žiakov v ľadovom hokeji a volejbalovej lige žiakov 
základných škôl.  
 
Nohejbalový oddiel – Okrem pravidelnej tréningovej činnosti členov  oddielu uskutočnil aj Nohejbalový 
turnaj o pohár primátora Banskej Štiavnice.   
 
Občianske združenie Salamandra – Bolo organizátorom „ Športového dňa pre všetkých“ na Štefultove  
26. júna 2004 a Púťového turnaja v malom futbale na Suchom  tajchu a hokejového turnaja.   
 
    Ďalšie kluby neposlali výročné správy o svojej činnosti na Komisiu športu pri MsZ a preto nemôžeme 
seriózne prezentovať ich športové aktivity. V roku 2004 bolo podľa športového kalendára pre tento rok 
uskutočnené 51 športových podujatí. Medzi najvýznamnejšie možno  zaradiť: Halová futbalová liga, 
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Slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov mesta v ankete primátora B. Štiavnice, Malý beh Trate 
mládeže, Cestný beh Trate mládeže, Športový deň na futbalovom štadióne, Deň športu pre deti 
a dospelých na Štefultove, Drieňovský okruh, 3. ročník Memoriálu Mariána Bosáka vo futbale, 100. 
ročnica futbalu v B. Štiavnici, Banskoštiavnický horský cyklomaratón, Beh Ústavy SR, Salamander – 
veľká cena v pretláčaní rukou, Lietanie pre radosť, Volejbalový turnaj o pohár primátora mesta, 
Štiavnický kahanec, Mestská stredoškolská volejbalová liga  a iné.  
    V ankete primátora B. Štiavnice o najlepšieho športovca, trénera, družstvo a najúspešnejších 
funkcionárov v roku 2004 je vyhodnotenie nasledovné:  
 
Športovci:                
 
ŽIACI:  
 

1. Zuzana Osvaldová   –  atletika - behy   
2. Michal Ivanič           -   plávanie 
3. Marek Konečný       -  plávanie  

 
DORAST: 
 

1. Paula Solivarská     –   atletika – behy    
2. Jozef Majer             -   plávanie   
3. Michal Kminiak      -   futbal   

 
 
SENIORI:   
 

1. Boris Zajvald              -  pretláčanie rukou  
2. Radoslav Dobrovič     -  pretláčanie rukou  
3. Rastislav Tomaga       -  pretláčanie rukou  

 
 
    Osobitné ocenenie primátora mesta Radoslavovi Nemčokovi za úspešné umiestnenie na Majstrovstvách 
sveta v kvadriatlone a Slovenskom pohári v triatlone.   
 
Veteráni:      
 
     1.   Daniel Matis                      –  vytrvalostný beh    
      2.    Ing. Juraj Cengel               -   vytrvalostný beh 
      3.   Mgr. Darina Cesnaková    –   viacboj všestrannosti 
 
DRUŽSTVÁ – bez určenia poradia    
 

- Futbalový klub Sitno B. Štiavnica – družstvo dorastu  za 1. miesto v jesennej časti súťaže 
V. futbalovej ligy  

- Športový klub Armwrestlingu v B. Štiavnici – za  víťazstvo v Slovenskom pohári  
družstiev                            

- Plavecký klub B. Štiavnica  za 2. miesto mužov a 3. miesto žien v II. plaveckej lige   
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TRÉNERI – bez určenia poradia  
 
Andrej Gazdík                 -  Športový klub stolného tenisu Pružnosť   
Ľubomír Barák                 -  Futbalový klub Sitno B. Štiavnica  
Mgr. Darina Cesnaková   -  Športový klub Gymnázia A. Kmeťa B. Štiavnica    
 
MIMORIADNE CENY - za dlhoročnú a úspešnú športovú a funkcionársku činnosť obdržali: Alexander 
Cabanik (futbal), Miroslav Maruniak (plávanie), Rroman Kuruc (futbal a spravodajstvo), Ing. Zuzana 
Haľamová (ZRTV – rekreačný aerobik)      
 
Pochvalné diplomy za zásluhy o rozvoj športu v B. Štiavnici dostali: Ladislav Malčický (volejbal), 
Emil Ivanič, Ján Lupták, Ľubomír Weis, Daniel Orčík a Milan Bahna (všetci za futbal), Vladimír Nemčok 
( plávanie, moderný trojboj), Ing. Ján Sedílek (stolný tenis), Martina Olhová (aerobik), Miloš Lovas 
(stolný tenis), Mgr. Karol Palášthy (atletika, futbal), Vladimír Rajčok (plávanie)    
 
Ocenenie za sponzorstvo bolo udelené: Ing. Jurajovi Bálikovi, Ing. Mariánovi Adamskému, Milošovi 
Šimekovi, Vladimírovi Auderovi, Mgr. Vladimírovi Nemčokovi ml., Ondrejovi Binderovi, Ivanovi 
Solivarskému, Františekovi Liptákovi, Ing. Athéne Smolkovej 
 
    Uznanie za podporu športu však patrí  aj ďalším nemenovaním sponzorom, ktorých nie je málo a bez 
ktorých by šport v Banskej Štiavnici nemohol fungovať na súčasnej úrovni.    
 
    Aj v  roku 2004 bola vyvíjaná veľmi dobrá činnosť v 2 útvaroch talentovanej mládeže zameraných na 
atletiku pri ZŠ J. Horáka a plávanie pri ZŠ J. Kollára. Za účasti vedenia mesta, členov Komisie športu, 
riaditeľov ZŠ a predstaviteľov zaintresovaných oddielov a klubov boli prejednané možnosti zriadenia 
ďalších útvarov talentovanej mládeže v Banskej Štiavnici. Ako najreálnejšia sa javí v blízkej budúcnosti 
možnosť zriadenia Školského športového strediska v stolnom tenise pri ZŠ A. Sládkoviča.  
   Športové aktivity na všetkých typoch škôl patria k neodmysliteľnej súčasti športového diania  v Banskej 
Štiavnici.  
   V roku 2004 sa okrem pravidelných medziškolských postupových súťaží v tradičných druhoch športu 
a vnútroškolských turnajov a podujatí uskutočnili na školách aj akcie zahrnuté do športového kalendára 
mesta. Boli to:  
- Majstrovstvo okresu v ľadovom hokeji ZŠ, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev. Zvíťazilo družstvo zo Sv.  
   Antona. 
- Mestská volejbalová liga žiakov za účasti 4 družstiev. 1. miesto získala ZŠ J. Kollára. Organizátorom    
   oboch akcií bola STJ Drieňová.                
- Na  SPŠ  Mikovíniho (bývalá  banícka  škola)  sa uskutočnila v čase od začiatku   
- októbra až do polovice decembra mestská stredoškolská volejbalová liga  chlapcov a dievčat. V súťaži  
   chlapcov zvíťazilo družstvo Gymnázia A. Kmeťa a u dievčat to bola Združená  stredná škola.   
   Vážnym  nedostatkom pri organizovaní postupových športových súťaží na základných a  stredných 
školách bolo zrušenie športového oddelenia v Centre voľného času v Banskej Štiavnici v letnom období 
2004, nakoľko pracovníčka tohto oddelenia zabezpečovala a koordinovala vyššie uvedenú činnosť. Po 
vznesení kritiky od ľudí zainteresovaných do tohto problému by mala byť táto záležitosť v januári 2005 
pozitívne vyriešená.  
    Pre rozvoj zimných športov – beh na lyžiach, či lyžiarskej turistiky zohrala opäť významnú úlohu aj 
v minulom roku. Starostlivosť a obetavosť Ing. Múdreho pri budovaní lyžiarskych bežeckých tratí 
v lokalite Červená studňa, Rosniarky, Horná Roveň, Pirgske vrchy, Richňava.   Dúfame, že v budúcej 
zimnej sezóne začne prevádzku aj lyžiarkse zjazdové stredisko v lokalite Hodruša – Horná Roveň.  
    V roku 2004 prešiel mestský štadión zo správy Technických služieb do prenájmu Futbalovému klubu 
Sitno Banská Štiavnica a Mesto Banská Štiavnica  dalo Mestské  kúpele do vypôžičky neziskovej 
organizácii Kúpele – plaváreň Banská Štiavnica. Cieľom týchto zmien je dosiahnutie kvalitnejšej 
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prevádzky uvedených zariadení, v prípade Mestských  kúpeľov aj o predĺženie prevádzky až na 9 
mesiacov v roku.   
    V minulom roku bol MsZ prejednaný návrh na stanovenie priorít pre čerpanie prostriedkov z fondov 
EÚ. Odsúhlasené bolo vypracovanie projektov aj: 
 
a./   na budovanie malých športových zariadení a detských ihrísk v rámci humanizácie   
       prostredia - projekt podaný v roku 2004. 
b./   pre športové aktivity – konkrétne sa jedná o  
-      vytvorenie všešportového areálu v priestore štadióna 
-      rekonštrukciu tribúny na štadióne 
-      rekonštrukciu plavárne 
-      vybudovanie viacúčelovej haly 
 
Termín podania projektov v tejto oblasti je rok 2005. 
 
     Komisia športu pri MsZ odobrila návrh MÚ v B. Štiavnici, aby pri príležitosti Salamandrových dní 
bola pani Zora Vraňáková verejne ocenená za dlhoročnú a úspešnú športovú angažovanosť v odbore 
ZRTV. 
Na koordinovaní, podporovaní a rozvoji  telovýchovy a športu v B. Štiavnici sa príslušnou mierou 
podieľala aj Komisia športu pri MsZ. V priebehu minulého roka sa zišla na  15 rokovaniach a jej činnosť 
bola zameraná najmä na: 

- Prípravu športového kalendára na rok 2005 
- Rozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na športové a telovýchovné účely 
- Vyhodnotenie najlepších športovcov, trénerov a funkcionárov v ankete primátora mesta 
- Pravidelné vyhodnocovanie uskutočnených športových akcií v našom meste 
- Pomoc pri organizovaní významných športových podujatí 
- Starostlivosť o športoviská patriace pod správu mesta 
- Riešenie otázok prenájmu telocviční patriacich pod správu mesta 
- Pravidelné vyhodnocovanie činnosti oddielov v dlhodobých súťažiach 
- Pravidelná komunikácia  so zástupcami prizvaných oddielov a klubov na zasadnutia Komisie 

športu 
- Riešenie možností zriadenia ďalších športových stredísk mládeže 
- Riešenie problémov rekonštrukcie a modernizácie existujúcich športových objektov a výstavba 

nových aj v rámci projektov EÚ 
- Riešenie iných náležitostí 

 
   V roku 2004 bola na rekreačné a športové služby odsúhlasená poslancami z rozpočtu mesta finančná 
čiastka 872.000,- Sk. 
Na športové činnosti – príspevok na činnosť oddielov a klubov s a na zabezpečenie športových akcií bolo 
pridelené 330.00,- Sk. 
Ostatné finančné prostriedky boli vyčlenené na prevádzku a údržbu štadióna, údržbu ihrísk na Drieňovej 
a klzísk, dotáciu na výstavbu detských ihrísk na Drieňovej a ulici Dolná i na znalecký posudok 
a cyklistické preteky. 
 
   Telovýchova a šport si v roku 2004 udržali úroveň predchádzajúceho obdobia. Počet športových akcií 
neklesol a činnosť všetkých fungujúcich oddielov bola zachovaná aj keď s nemalými finančnými 
problémami. Viaceré oddiely a kluby dosiahli výborné výsledky v súťažiach regionálneho 
i celoslovenského charakteru a dobrú úroveň práce vykazovali aj oddiely a kluby nesúťažného charakteru. 
Vynikajúce individuálne výkony boli dosiahnuté našimi športovcami najmä na Majstrovstvách sveta 
v pretláčaní rukou. Fungovanie banskoštiavnického športu bolo vo veľkej miere závislé na finančných 
príspevkoch mesta a sponzorskej podpore. 
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    Dúfame, že sa v blízkej budúcnosti vytvorí v našom regióne taká ekonomická situácia, aby podpora 
športu zo strany mesta i iných zdrojov bola štedrejšia a telovýchova a šport v B. Štiavnici nestagnovali, ale 
sa rozvíjali.      
 
Kriminalita 

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

 
Vývoj kriminality 
V roku 2004 v dobe od 1.1. do 31.12.2004 bolo na OO PZ 

štatisticky vykázaných 479 trestných činov. Z tohto počtu bolo 249 trestných činov objasnených. V 
roku 2003 bolo štatisticky vykázaných 316 trestných činov, z ktorých bolo 175 objasnených. V roku 
2004 došlo k nárastu nápadu trestnej činnosti, no zvýšil sa i počet objasnených skutkov a to o 74 
trestných vecí. Čo sa týka štruktúry trestnej činnosti v r. 2004 tak najväčší podiel predstavujú majetkové 
trestné činy s počtom 273 trestných činov z ktorých bolo 74 objasnených. V r. 2004 bolo evidovaných 
167 tr. činov z toho 53 objasnených. V prípade majetkovej kriminality sme zaznamenali nárast 
spáchaných tr.činov a to o 106 skutkov. Pri majetkovej trestnej činnosti najviac bolo spáchaných 
trestných činov krádeží vlámaním a to 164, z ktorých bolo 31 objasnených. Evidujeme aj 17 prípadov 
krádeží vlámaním do 
bytov, z ktorých boli 3 objasnené. Špecifickou oblasťou sú krádeže motorových vozidiel. V r. 2004  bolo 
spáchaných 14 takýchto trestných činov, z ktorých bolo 5 objasnených. Na úseku násilnej trestnej činnosti 
bolo spáchaných 49 trestných činov z ktorých bolo 44 objasnených. Vražda v r.2004 v našom služobnom 
obvode bola spáchaná 1 a táto bola i objasnená. Bolo spáchaných 8 lúpeží, z čoho bolo 6 prepadnutí osôb 
a 2 lúpežné prepadnutia objektov. Z tohto počtu boli 4 lúpež objasnené. V mesiaci apríl v roku 2004 bola 
odhalená skupina páchateľov, ktorá vykonala lúpežné prepadnutie v bankovom ústave VÚB a Dexia 
v Banskej Štiavnici. Evidujeme 4 trestné činy znásilnenia, z ktorých sa nám iba jeden podarilo objasniť. 
Mravnostné trestné činy boli v počte 17 skutkov a ku dnešnému dňu policajti OO PZ objasnili 14 prípadov 
Ekonomická trestná činnosť je v r.2004 zastúpená 26 prípadmi, z ktorých 18 prípadov policajti OO PZ 
objasnili. Nárast násilnej trestnej činnosti svedčí o narastajúcej agresivite obyvateľov a taktiež o 
chýbajúcich policajných hliadkach v uliciach nášho mesta, čo je spôsobené veľkým podstavom policajtov 
na útvare. Napriek tomu z hore uvedených čísel vyplýva, že policajti OO PZ dosahujú dobré výsledky v 
objasňovaní závažných trestných činov hlavne násilnej, mravnostnej, ale i ekonomickej kriminality. 
Problémy pretrvávajú hlavne u majetkovej kriminality, kde sú páchané hlavne trestné činy krádeže a 
krádeže vlámaním v chatových a rekreačných oblastiach, no i v tejto oblasti sa podarilo oproti 
predchádzajúcemu obdobiu objasniť o 21 skutkov majetkovej trestnej činnosti viac. Na úseku 
priestupkovosti evidujeme v roku 2004 spolu 443 priestupkov. V r.2003 to bolo 498. Najväčší počet 
priestupkov v počte 200, bolo proti majetku podľa § 50. Na úseku bezpečnosti v cestnej premávke bolo 
zistených 90 priestupkov. 109 bolo proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu. 43 
priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Tieto priestupky sú zisťované 
hlavne pri kontrolách maloletých a mladistvých osôb, v reštauračných a zábavných podnikoch. Nie je 
výnimkou pri kontrole zistiť osoby vo veku do 15 rokov, ktoré požívali alkoholické nápoje. Obvodné 
oddelenie v týchto prípadoch v plnej miere využíva oprávnenie v zmysle policajného zákona a o zistených 
skutočnostiach sú vyrozumení rodičia a i inštitúcie napr. škola, oddelenie soc. vecí, atď. Osoby, ktoré 
umožnili alebo podali alkoholické nápoje maloletým a mladistvým sú postihované v zmysle zákona. 

Ďajších 293 priestupkov bolo riešených blokovo na mieste. Jednalo sa o priestupky na úseku cestnej 
premávky a verejného poriadku. Na úseku dopravnej nehodovosti konštatujeme že došlo k nárastu 
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dopravných nehôd oproti roku 2003. V r.2004 bolo spôsobených 146 DN čo predstavuje nárast oproti 
r.2003 o 3 DN. Pri nich bola jedna osoba ťažko zranená a 21 ľahko zranených. Škoda pri dopravných 
nehodách predstavovala sumu 8 425 600,-Sk. Medzi najčastejšie príčiny DN patrí spôsob jazdy, porušenie 
základných povinností vodiča a rýchlosť jazdy. Na základe štatistických ukazovateľov najčastejšie ku DN 
dochádza v čase od 13,00 do 17,00 hod. a v rámci týždňa je to piatok. 

Rok 2004 bol charakterizovaný hlavne prebiehajúcou reorganizáciou PZ. Reorganizácia sa výrazne 
dotkla i Obvodného oddelenia PZ Banská Štiavnica čo malo za následok, že došlo k rapídnemu 
zníženiu počtu policajtov zaradených na OO PZ. Obvodné oddelenie PZ v spolupráci a za výraznej 
pomoci Mestského úradu Banská Štiavnica iniciuje jednania s nadriadenými orgánmi za účelom 
zlepšenia tohto stavu. To že ochrana pamiatok na teritóriu OO PZ Banská Štiavnica si vyžaduje 
osobitný prístup je uvedené i v uznesení Vlády 

SR č.411 a 615 z roku 2003, ku dnešnému dňu však neboli nadriadenými orgánmi 
prijeté opatrenia, ktoré vychádzajú z týchto uznesení. Nedá mi nespomenúť situáciu na 
Obvodnom 

oddelení policajného zboru Banská Štiavnica v technickom vybavení počítačovou technikov. Obvodné 
oddelenie disponuje jedným starým počítačom programu T 602 a druhým, ktorý je permanentne v oprave. 
Obvodné oddelenie v spolupráci s MsÚ Banská Štiavnica predložilo niekoľko bodov na riešenie situácie 
v ochrane kultúrnych pamiatok a verejného poriadku v meste Banská Štiavnica. Vzhľadom na historický 
charakter mesta, jeho arichitektúru a dalšie smerovanie jeho rozvoja s dôrazom na turizmus ako 
najúčinnejšia sa osvedčila zo strany Policajného zboru situačná prevencia, ktorá sťažuje potenciálnemu 
páchateľovi spáchať trestný čin alebo iný delikt, zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia reálneho páchateľa, 
na druhej strane pre občana alebo turistu to znamená pocit istoty a možnosť, že v prípade potreby je na 
blízku osoba , na ktorú sa môže obrátiť so žiadosťou o pomoc. Práve vytváranie tohto pocitu v mestách, 
ktoré vo zvýšenej miere navštevujú i zahraniční turisti, je veľmi potrebné a má veľký význam pre 
vytváranie kladného obrazu Slovenskej republiky vo svete a Policajný zbor z toho nevinímajúc. Obvodné 
oddelenie Banská Štiavnica v roku 2004 v rámci štatistických ukatovateľov výslednosti práce dosiahlo 
výsledky, ktoré ho v rámci Okresného riaditeľstva PZ Žiar nad Hronom radia na popredné miesta zo 
všetkých obvodných 

oddelení. Medzi prioritné úlohy bude nadalej patriť zníženie nápadu kriminality v 
služobnom obvode a zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti. 
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