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Samospráva mesta Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
MsZ pracovalo v roku 2006 v 17- člennom zložení, pričom k zmene v zložení poslancov Mestského 
zastupiteľstva  v priebehu tohto roku  došlo len po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili 2. 12. 2006. Noví 
členovia samosprávy zložili svoje sľuby dňa 29. 12. 2006 a svoju činnosť začali až od roku 2007.  
 
Zloženie Mestského zastupiteľstva v roku 2006 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        10  z toho 4 mimoriadne zasadnutia  
Počet prijatých uznesení                         180 
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach               86,3 %  pre porovnanie rok 2005  92,5% 
 
Účasť jednotlivých poslancov na rokovaniach MsZ: 
RNDr. Pavel Bačík 9 x (90%), Ľubomír Barák 8x (80%),  Ivan Beňo 10x (100%), 
MUDr. Martin Berlanský 4x (40%), Ing. Juraj Čabák 8x (80%),  
MVDr. Stanislav Ďurkan 9x (90%), MUDr. Oľga Ferjančíková 6x (60%),  
Juraj Foltán 8x (80%), Ing. Ivan Gregáň 10x (100%), Anton Greguss 10x (100%) 
PhDr. Jozef Labuda, CSc. 9x (90%), Ing. Ondrej Michna 9x (90%), 
Ján Petrík 10x (100%), Vladimír Poprac 9x (90%), Mgr. Jozef Schingler 9x (90%),  
MUDr. Martin Mačaj 9x (90 %), Ing. Marián Zimmermann 10x (100%). 
 
Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení: 5 
1. VZN č. 1 o určení plagátovacích plôch a mediálneho priestoru v týždenníku Štiavnické noviny a v mestskej  
    televízii VIO TV pre volebné kampane  
2. VZN č. 2 o záväzných častiach Územného plánu mesta Banská Štiavnica 
3. VZN č. 3 o dani z nehnuteľnosti  
4. VZN č. 4 o miestnych daniach 
5. VZN č. 5 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
  
Počet prijatých Dodatkov ku Všeobecne záväzným nariadeniam: 1 
1. Dodatok č.  1 k VZN č. 3/2005, ktorým sa vydáva Poriadok na cintorínoch v Meste Banská Štiavnica 
 
Materiály prerokované v MsZ: 
Časový harmonogram vysporiadania vlastníctva k pozemkom v súlade s prioritami 
Mesta Banská Štiavnica a Uznesením MsZ č. 125/2006                                                        
Delegovanie zástupcov mesta do Obecnej školskej rady v Banskej Štiavnici                        
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Dohoda o partnerstve s mestom Šoproň                                                                                   
Doplnenie organizačnej štruktúry                                                                                          
Doplňujúca správa k výstavbe zariadení firmy E.RADA a.s. Pivovar Steiger Vyhne             
Informácia o riešení Záchrannej zdravotnej služby                                                                 
Informatívna správa o príprave strategického dokumentu – PHSER                                     
Informatívna správa o riešení problematiky chirurgického oddelenia RN B. Š. n.o.             
Informatívna správa k realizácii stavebných úprav v objekte Regionálnej nemocnice, 
n. o. B. Štiavnica s cieľom vytvoriť priestorové podmienky pre fungovanie stanice  
RLP a nemocničnej lekárne                                                                                                    
Informatívna správa – program Salamandrových dní na rok 2006                                      
Informatívna správa s návrhom majetko-právneho vysporiadania nehnuteľností  
Na Ul. A. Kmeťa č. 4 (26/I)                                                                                                    
Informatívna správa o výsledku ankety k umiestneniu zariadení piváreň – reštaurácia 
na sídlisku Drieňová pri OZ – CBA a na sídlisku JUH na Dolnej ulici a cukráreň 
na ulici Dr. Straku sídlisku Drieňová                                                                                      
Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva k pozemkom vedených v EKN – súbore 
popisných informácií (Drieňová) – uznesenie MsZ č. 31/2006 odst. B                                    
Návrh a vydávanie týždenníka Štiavnické noviny z bežného rozpočtu Mesta 
Banská Štiavnica                                                                                                                     
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta             
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta č. 3/2005, ktorým sa vydáva Poriadok na cintorínoch 
v meste B. Štiavnica a zosúladenie prevádzky cintorínov so zákonom č. 470/2005 Z.z.         
Návrh Ing. J. Čabáka o schválenie uznesenia ohľadne vykonávania obrazového záznamu 
z rokovaní MsZ                                                                                                                            
Návrh JUDr. Fajbíka (práv. zástupcu klientov Jozefa a M. Pauka) na výmenu pozemkov      
Návrh kandidáta za prísediaceho Okresného súdu v Žiari nad Hronom                                   
Návrh finančného plánu pre hospodársku činnosť Mesta Banská Štiavnica                          
Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici                
Návrh na likvidáciu Mestskej nemocnice Banská Štiavnica, n. o.                                            
Návrh na odpredaj objektu na Ul. Botanická č. 2 v Banskej Štiavnici                                     
Návrh na odpredaj pozemku p. č. CKN 1783 v k. ú. Banská Štiavnica                                    
Návrh na odpredaj rodinného domu na Ul. Kammerhofská č. 15                                           
Návrh na odpredaj rodinného domu na Ul. Novozámockej č. 18                                             
Návrh na odpredaj bytu na Ul. Exnára č. 3 pre Ingrid Glónerovú                                           
 Návrh na odpredaj garáže č. 2/16D v bytovom dome súp. č. 1483 na Ul. Učiteľská v B.Š.    
Návrh na odpredaj garáže  č. 2/16D v bytovom dome súp.č. 1483 na Ul. Učiteľská v B.Š.   
Návrh na odpredaj jednoizbového bytu č. 98 s prislúchajúcim podielom pozemku 
na Ul. Mládežnícka č. 18                                                                                                         
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Lekáreň Lipa, sro.                                                            
Návrh na odpredaj nehnuteľností ubytovne súp. č. 306 s príslušenstvom  
a prislúchajúcich pozemkov C-KN p.č.: 1392/1, 1392/2, 1392/3, 1393 a 1394 
v k. ú. Vyhne dražbou a návrh na zníženie výkričnej ceny                                                     
Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta                                                                      
Návrh na poskytnutie zľavy z kúpnej ceny bytov pre Františka Maruniaka, Petra 
Krajáka, Dušana a Erika Balázsa a Miroslava Balázsa                                                           
Návrh na predĺženie verejnej zbierky (Nácko)                                                                       
Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti pre V. Slezáka s manželkou (Poľovnícka1)           
Návrh na priamy odpredaj bytu č. 0-1372 na Ul. Horná Huta č. 28                                      
Návrh na priamy odpredaj Lesovne – Tergotňa súp. č. 454 v Hodruši Hámroch                 
Návrh na priamy odpredaj Hájenky – Tergotňa súp. č. 455 v Hodruši Hámroch                    
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Bytové spoločenstvo Centrum                                 
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre p. Ľ. Gregu  s manželkou                                         
Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre J. Štanga s manželkou                                           
„                                                           Zámočníctvo Ruckschloss                                           
„                                                            Lekáreň Lipa sro.                                                        
„           vlastníkov bytov na Ul. 1. mája 8 a 9 v Banskej Štiavnici                                          
„                                                           Rolanda Lacku                                                                        
„                                                           Emíliu Haškovú                                                           
„                                                           spoločnosť FABA sro.                                                 
Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre spoločnosť FABA sro. B. Štiavnica                      
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„                                                           pre Imricha Keckésa                                                    
„                                                           pre Ľudovíta Gréča s manž.                                           
„                                                           SVP š. p. o. z. Banská Bystrica                                    
Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre Renátu Ivaničovú, Banská Štiavnica                    
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Zámočníctvo Ruckschloss                                       
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Ing. Stanislava Kašiara                                            
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre p. Juraja Horáka                                                     
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Róberta Sásika, Banská Štiavnica                         
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Petra Marku s manželkou, Svätý Anton                  
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre SIAL, sro. Jozef Kondrát                                       
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Ľudevíta Gréča s manželkou, Banská Štiavnica    
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Jána Cibulu, Banská Štiavnica                               
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Matúša Knezoviča, Banská Štiavnica                    
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre SPECTRUM, a. s. Bratislava                                 
Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre Hrivis dealing, s.r.o. Bratislava                            
Návrh na priamy odpredaj pozemku pre FABA sro. Banská Štiavnica                                  
Návrh na riešenie úrokov z omeškania                                                                                   
Návrh na riešenie úroku z omeškania                                                                                     
Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica                                                                    
Návrh na určenie počtu poslancov MsZ na volebné obdobie 2006 – 2010                            
Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi MUDr. Žoltickou s manž. a Mestom          
Návrh na uzatvorenie zmluvy o zrušení vecného bremena pre RNDr. J. Bencku a spol.      
Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2006                                        
Návrh na úpravu č. 2 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2006                                                
Návrh na úpravu č. 3 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2006                                 
Návrh na vrátenie dane z nehnuteľnosti školám a školským zariadeniam                            
Návrh na vyhlásenie konkurzného konania na odpredaj pozemkov                                    
Návrh na vyplatenie dotácií z rozpočtu mesta školám a školským zariadeniam                     
Návrh na zmenu financovania stavby 25 b. j. – Povrazník                                                     
Návrh na zmenu uznesenia č. 146/2005 v časti B                                                                    
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 31/2006 – priamy odpredaj nehnuteľností  
na Ul. Poľovnícka 1                                                                                                                  
Návrh na zmenu účelu využitia finančných prostriedkov podľa uznesenia MsZ 
Č. 21/2006 pre potreby prevádzkovania LSPP                                                                        
Návrh na zriadenie vecného bremena pre Slavomíra Búciho                                                  
Návrh na zriadenie vecného bremena pre Slavomíra Búciho                                                 
Návrh na zrušenie Mestskej nemocnice B. Štiavnica, n. o. Bratská 17, B. Š. a menovanie 
likvidátora                                                                                                                                 
Návrh na zrušenie Nemocnice s poliklinikou, Bratská 17 a menovanie likvidátora              
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 125/2005 v časti B zo dňa 27.10.2005                            
Návrh organizačnej štruktúry MsÚ, MsPo Mesta Banská Štiavnica                                     
Návrh primátora mesta Ing. Lichnera, CSC. na schválenie dĺžky trvania MsZ do 18.00 h.  
Návrh primátora mesta na menovanie náčelníka Mestskej polície v Banskej Štiavnici        
Návrh riešenia požiadavky pána Andreja Eberta na oplotenie jeho pozemku p. č. 3042  
v k. ú. Banská Štiavnica                                                                                                            
Návrh rozpisu dotácií pre školy a školské zariadenia pre rok 2006                                        
Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2007, 2008, 2009                                     
Návrh rozpočtu TS m. p. Banská Štiavnica pre rok 2006                                                       
Návrh spoluúčasti Mesta B. Štiavnica na Mestskom informačnom TV vysielaní                  
Návrh VZN Mesta B. Štiavnica  o dani z nehnuteľností pre rok 2007                       
Návrh VZN Mesta B. Štiavnica  o miestnych daniach                                               
Návrh VZN Mesta B. Štiavnica  o miestnom poplatku za komunálne odpady    
a drobné stavebné odpady                                                                                                       
Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za roky:   1953, 1954, 1955, 1992, 1997, 2005                                                                                                                                                                              
Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2006-2007                                                  
 
Plán práce MsZ B. Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 2006                                                
Plnenie rozpočtu TS m. p. Banská Štiavnica k 30. 6. 2006                                                      
Plnenie uznesenia č. 65/2006 – I. etapa výkupu pozemkov                                                     
Použitie finančných prostriedkov z predaja majetku mesta v správe Mestských lesov           
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Prehľad vyplatených dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta č. 1/2005                                                       
Prerokovanie Územného plánu mesta Banská Štiavnica                                                          
Prerokovanie žiadosti lekárov RN B. Š. n. o. o doplatenie hodinovej mzdy v ústavnej 
pohotovostnej službe                                                                                                                                                                                                                                                         
PHSER mesta Banská Štiavnica                                                                                               
Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2005                                                     
Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica k 30. 06. 2006                                                 
Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2005                                                 
Správa hlavného kontrolóra mesta B. Štiavnica z kontrol vykonaných v II. polroku 2006     
Správa k investičnému zámeru výstavby obch. zariadenia vľavo od Billy                               
Správa k odvolaniu pána V. Rákaya k uzneseniu MsZ č. 135/2005                                                                                                                                              
Správa k predloženej architektonickej štúdii priestoru Križovatka – časť trhovisko                
Správa k štúdii Autobusové nástupištia na Ul. Križovatka v B. Štiavnici                                
Správa k ukončeniu likvidácie NsP, Bratská 17, Banská Štiavnica                                          
Správa k uzneseniu MsZ č. 132/2005 – odpredaj bytu p. Ingrid Glónerovej                           
Správa k žiadosti StVS a. s. B. Bystrica o odkúpenie pozemkov na Ul. Dolná 
pre potreby lapača štrku na kanalizačnom zberači                                                                   
Správa o činnosti Ms. TIK za rok 2005                                                                                    
Správa o havárii oporného múra za objektom Akademická 1 v Banskej Štiavnici                 
Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2005                                                              
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta B. Š. za II. polrok 2005                    
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta B. Š. za I. polrok 2006                      
Správa o likvidácii NsP, Bratská 17, Banská Štiavnica                                                             
Správa o možnostiach bytovej výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu   
z pohľadu financovania takejto bytovej výstavby                                                                   
Správa o naložení s objektmi na Ul. Akademickej 1, Kammerhofskej 15 a Kmeťa 5             
Správa o podmienkach prevádzkovania pálenice                                                                  
Správa o postupe prác na úlohách daných rozpočtom mesta na rok 2006                            
Správa o pripravovanej výstavbe 40 b. j. na sídlisku Drieňová, Ul. Dr. J. Straku pri 
kotolni K-2                                                                                                                           
Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2006/2007                                             
Správa o spolufinancovaní projektov zo štrukturálnych fondov EÚ                                         
- Projekt „Stanovenie priorít rozvoja, spracovanie PHSER ...“                                                  
- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia“                                       
Správa o stave poistenia majetku mesta                                                                                    
Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2005                                                                 
Správa o úprave verejných priestranstiev v MPR v Banskej Štiavnici                                      
Správa o využívaní areálu TS na Ul. Šoltésovej 1 v Banskej Štiavnici                                    
Správa o výsledku výberového konania na odpredaj objektu bývalého zdravotného strediska 
v Hodruši – Hámroch                                                                                                                
Správa o výsledku výberového konania na odpredaj objektu bývalého zdravotného 
strediska v Hodruši - Hámroch                                                                                                    
Správa o výsledku výberového konania na odpredaj objektu ubytovne Vyhne                            
Správa o založení objektu s. č. 62 na Ul. A. Sládkoviča na p. č. CKN 2387 v k. ú.  
Banská Štiavnica za účelom získania návratných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja  
bývania SR na realizáciu stavby „B. Štiavnica – prestavba skladov na 25 b. j.“                        
Správa o zámere pána R. Bukáta, bytom B. Štiavnica, Ul. J. Straku č. 13, vybudovať 
cukráreň na sídlisku Drieňová                                                                                                     
Správa o zámere zriadenia detašovaného pracoviska Fakulty sociálno-ekonomických  
vzťahov Trenčianskej univerzity v Banskej Štiavnici  
Správa z vykonanej kontroly akcionárskych práv Mesta Banská Štiavnica a efektívnosti 
majetkovej účasti v spoločnosti Joergesov dom a. s.                                                               
Stanovisko Mestských lesov, spol. s r. o. k prevádzkovaniu pálenice                                      
Stanovisko MsZ k spolupráci a podpore projektu   ICM                                                         
Sťažnosť občanov bývajúcich na Ul. Dolná v Banskej Štiavnici                                            
 
Voľba prísediaceho súdu                                                                                                            
Vzdanie sa členstva v Komisii na ochranu verej. záujmu a rozporu medzi verejným a osobným záujmom                                                                     
Vzdanie sa členstva v Mestskej rade  (Ing. Juraj Čabák)                                                                                      
Výkup pozemkov od spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia, a. s. Bratislava                        
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Vytvorenie priestoru v rozpočte mesta na rok 2006 na spolufinancovanie projektov 
a PD na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ                                                                            
VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2006 o určení plagátovacích plôch a mediálneho 
priestoru v týždenníku Štiavnické noviny a v  televízii VIO pre volebné kampane                
Zachovanie pálenice v miestnej časti Štefultov – požiadavka členov Zväzu záhradkárov  
z roku 2004                                                                                                                                 
Zámer vybudovať parkovisko pred obytným domom č. súp. 906 (or.č.34-39)  
na Ul. Dolná v Banskej Štiavnici                                                                                              
Zdôvodnenie naviac prác na akcii „Banská Štiavnica – plaváreň – oprava izolácie 
a vykonanie nových povrchových úprav“                                                                                   
Žiadosť Mestských lesov sro. Banská Štiavnica o schválenie a krytie úveru                              
Žiadosť Miloša Tótha – oprava obuvi, Dolná 2, o schválenie symbolického nájomného           
Žiadosť o ďalší prenájom parkoviska pod Novým zámkom a pri skanzene                               
Žiadosť o odkúpenie výrobnej haly formou splátok – Ing. Ladislav Magyar                                
Žiadosť p. Ľubomíra Baráka s manž. o odpredaj pozemku, zapísaného v KN ako 
parcela CKN č. 3859 – zastavané plochy o výmere 437 m2 k. ú. Banská Štiavnica   
Žiadosť o poskytnutie príspevku – FK Sitno Banská Štiavnica                                               
Žiadosť o privatizáciu chirurgickej ambulancie                                                                       
Žiadosť RN Banská Štiavnica, n. o. o doplatenie hodinovej mzdy lekárov slúžiacich LSPP    
 
 
Mestská rada (MsR) 
Mestská rada pracovala v roku 2006 v 5- člennom zložení. V priebehu roka došlo k zmene jej zloženia. Ing. Juraj 
Čabák sa vzdal členstva v MsR odo dňa 1. 6. 2006 z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a nahradil ho PhDr. 
Jozef Labuda, CSc. 
 
Členovia MsR 
1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – KDH do 30. 5. 2006 

PhDr. Jozef Labuda, CSc., poslanec MsZ – KDH od 1. 6. 2006 
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     13 z toho 2 mimoriadne 
Počet prijatých uznesení    157 
% účasti členov MsR na zasadnutiach  85 % na porovnanie v roku  2005 bola  84 % 
  
Účasť jednotlivých členov MsR: 
Ing. Juraj Čabák         3x 50 % 
PhDr. Jozef Labuda                  5x   71,4 % 
Ing. Ivan Gregáň                       11x  84,6 % 
Ing. Ondrej Michna                 12x 92,3 % 
Vladimír Poprac                       12x 92,3 % 
Ing. Marián Zimmermann       12x 92,3 % 
 
Komisie MsZ 

V roku 2006 pracovalo pri MsZ 10 stálych komisií: 
Komisia regionálneho rozvoja, predseda komisie – poslanec Ing. Ondrej Michna  
Komisia obchodu, služieb a CR, predseda komisie – poslanec Ľubomír Barák 
Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP, predseda komisie – poslanec Ján Petrík  
Komisia ekonomická, predseda komisie – poslanec RNDr. Pavel Bačík  
Komisia sociálna a zdravotná, predseda komisie – poslanec MUDr. Martin Berlanský  
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania mládeže, predseda komisie – poslanec RNDr. Pavel 
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 
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Komisie sú zložené z poslancov MsZ a odborníkov z radov občanov mesta. Komisie prerokovávali v rámci 
okruhu svojej pôsobnosti všetky najdôležitejšie materiály týkajúce sa rozvojových úloh, ako aj ďalšej odbornej 
problematiky. 
 
Poslanci MsZ pracovali v komisiách nasledovne: 
 
Komisia regionálneho rozvoja – Ing. Ondrej Michna ako predseda, MUDr. Martin Berlanský, podpredseda 
komisie,  Mgr. Juraj Foltán ako člen komisie 
Komisia obchodu, služieb a CR –  Ľubomír Barák, predseda komisie 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP –  Ján Petrík, predseda komisie 
Komisia ekonomická – RNDr. Pavel Bačík, predseda komisie 
Komisia sociálna a zdravotná – MUDr. Martin Berlanský, predseda komisie, MUDr. Oľga Ferjančíková, 
podpredseda komisie 
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania mládeže – RNDr. Pavel Bačík, predseda komisie, Mgr. Juraj Foltán, 
podpredseda komisie 
Komisia kultúry – PhDr. Jozef Labuda, CSc., predseda komisie, Ing. Marián Zimmermann, podpredseda komisie 
Komisia športu – Mgr. Jozef Schingler, predseda komisie, Ivan Beňo, podpredseda,  Ľubomír Barák, člen 
komisie 
Komisia ochrany verejného poriadku – Anton Greguss, predseda komisie, Vladimír Poprac, člen komisie   
Komisia bytová – Ivan Beňo predseda komisie, MVDr. Stanislav Ďurkan, podpredseda komisie  
 
Činnosť komisií MsZ sa riadila plánom práce schváleným MsZ. Na rokovanie komisií boli aktuálne zaraďované 
aj ďalšie materiály mimo plánu práce, ku ktorým bolo potrebné prijať odborné stanovisko príslušnej komisie. 
 
Primátor mesta  
 Funkciu primátora mesta zastával Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý plnil úlohu najvyššieho výkonného 
orgánu, štatutárneho orgánu v majetkoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych vzťahoch mesta a funkciu 
správneho orgánu v administratívno-právnych vzťahoch mesta. 
V roku 2006 primátor mesta plnil najdôležitejšie úlohy súvisiace s výkonom samosprávy, rozvojom mesta 
a úlohy, ktoré mu odporučilo MsZ. Rokoval s členmi vlády SR, poslancami NR SR, predstaviteľmi štátnej 
správy, samosprávy, predstaviteľmi politických strán a ďalších orgánov a organizácií v súvislosti so 
zabezpečovaním úloh týkajúcich sa rozvoja mesta Banská Štiavnica. Medzi najdôležitejšie patrili rokovania 
k udržaniu vysokého školstva ako aj k vytvoreniu nového vysokoškolského pracoviska. V tomto smere sa viedli 
rokovania s predsedom BBSK a rektorom UMB Banská Bystrica docentom Murgašom a prorektorom 
profesorom J. Benčom k návrhu vytvorenia Fakulty udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici. Ďalej to boli 
rokovania s dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity, k vytvoreniu pracoviska, 
Katedry udržateľného rozvoja. Za týmto účelom bola v decembri 2007 uzatvorená nájomná zmluva na časť 
Belházyovského domu, kde bude uvedené pracovisko sídliť. Medzi dôležité rokovania patrilo riešenie 
problematiky stredného školstva v Banskej Štiavnici, kde v priebehu roka bolo uskutočnených niekoľko 
rokovaní s BBSK Záujmom mesta bolo zachovať stredné školstvo v budovách bývalej baníckej akadémie, ktoré 
sú zapísané na Listine svetového kultúrneho a prírodného  dedičstva UNESCO, ako aj riešiť celkovú koncepciu 
stredného školstva ako celku, so vzťahom k regionálnemu rozvoju a potrebám trhu práce.  Primátor mesta počas 
roka rokoval  s poslancami NR SR, s ministrom životného prostredia, ministrom hospodárstva, ministrom 
kultúry a ministrom výstavby k riešeniu problematiky rozvoja mesta Banská Štiavnica, obnovy pamiatok 
a technických pamiatok na území mesta, k zabezpečeniu finančných prostriedkov na dobudovanie vodovodu 
Štefultov, k získaniu finančných prostriedkov na úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu objektov na 
bytové účely, ako aj k získaniu finančných prostriedkov na podporu projektu vybudovania SKI Centra. 
Významnou akciou bolo zahájenie budovania vodovodu Červená studňa, Klinger, Štefultov – II. tlakové pásmo, 
vrátane vetvenia, čo sa podarilo zabezpečiť vďaka dobrej spolupráci Ministerstva ŽP, mesta a  StVPS a. s. 
Banská Bystrica.  Na tieto rokovania nadväzovali rokovania so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., ktorá je investorom uvedenej akcie a spolu s mestom zabezpečovala dopracovanie projektu 
o rozšírenie vodovodu pre celú časť Sitnianska-.Štefultov vrátane vetvenia. Dobrou spoluprácou mesta 
a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. , sa podarilo zabezpečiť úspešnosť projektu zo štrukturálnych 
fondov EÚ cestou Ministerstva ŽP a získať finančné krytie na realizáciu diela v hodnote 101 mil. Sk 
s realizáciou v roku 2006. Dodávateľom prác je firma Combin Banská Štiavnica, s. r. o.. S prácami sa bude 
pokračovať v roku 2007, kedy bude stavba kolaudovaná a daná do užívania.  Ďalej to boli rokovania 
s Ministerstvom kultúry SR, týkajúce sa najmä financovania obnovy kultúrnych pamiatok, kde sa podarilo 
v spolupráci so Združením historických miest a obcí SR prerokovať nový postup pri posudzovaní žiadostí 
o získanie finančných príspevkov z programu Obnovme si svoj dom pre rok 2006 a rozšírenie možností získať 
prostriedky v rámci podprogramu  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
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S Ministerstvom financií SR rokoval primátor mesta o zabezpečení finančných prostriedkov na pokračovanie 
rekonštrukcie a úprav verejných priestranstiev, na čo mesto v roku 2006 získalo finančné prostriedky vo výške 9 
mil. Sk, ktoré boli v roku 2006 aj preinvestované na Striebornej a Novozámockej.  Primátor mesta rokoval so 
zástupcami Ministerstva hospodárstva SR vo veci podpory zámeru vybudovania lyžiarskeho areálu SKI Centrum 
Hodruša-Hámre, ktorý by mal veľký význam pre rozvoj cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica. Rokoval 
so zástupcami SPÚ a investormi, resp. záujemcami o rekonštrukciu objektov v MPR s cieľom zabezpečiť 
rekonštrukciu problematických budov  v meste a obnovu  historických pamiatok, vytvorenie podmienok pre 
výstavbu hotela pod SPŠ Mikovíniho, čím by sa zlepšili i podmienky pre ďalší rozvoj CR. Počas celého roka 
2006 riešil problematiku zdravotníctva a zachovania Regionálnej nemocnice n. o. Banská Štiavnica  a ďalšieho 
jej fungovania ako najmenšej nemocnice v rámci Slovenska. Ďalej to boli spoločné rokovania s primátormi 
miest, ktoré sú zriaďovateľmi nemocníc a ich riaditeľmi za účelom  ďalšieho spoločného postupu zachovania 
a poskytovania zdravotníckych služieb týmito zariadeniami. Taktiež bol riešený s vedením Železníc SR problém 
rekonštrukcie tunela a zabezpečenia železničnej dopravy do Banskej Štiavnice. Niekoľko rokovaní Primátor 
zabezpečoval úlohy súvisiace s osobitným postavením mesta Banská Štiavnica ako svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO, zastupoval mesto na medzinárodných podujatiach v rámci Organizácie miest 
svetového dedičstva. 
V rámci zahraničnej spolupráce mesto spolupracovalo s partnerskými mestami Hünenberg vo Švajčiarsku, 
s Maďarským mestom Šoproň, s Moravskou Třebovou a Kutnou Horou z Českej republiky, s poľským mestom 
Olsztynek a mestom Ptuj - Slovinsko.  V mesiaci november na základe oficiálnej pozvánky pána Wataru 
Iwamoto, riaditeľa Divízie výskumu sociálnych vied a politiky Sektoru sociálnych a humanitných vied 
UNESCO  primátor mesta prezentoval skúsenosti Banskej Štiavnice z doterajšej realizácie stratégie jej rozvoja 
na medzinárodnej konferencii „Vyvážená urbanistická revitalizácia medzi sociálnou súdržnosťou a ochranou 
dedičstva“, ktorú organizovali UNESCO, OSN HABITAT (program OSN pre ľudské sídla) a Univerzita Tsingua 
v Pekingu (ČĽR). V roku 2000 Výbor OSN pre ľudské sídla (Habitat),  globálna sieť partnerov Programu 
najlepších postupov a miestnej správy a členovia Technického poradného výboru  posudzovali   695 nových 
projektov o Medzinárodnú cenu mesta Dubai 2000 o najlepšie postupy. Technický poradný výbor určil 115  
projektov ako najlepšie postupy a z nich pripravil zoznam 40 finalistov. Stratégia rozvoja mesta Banská 
Štiavnica bola vybratá nezávislým technickým poradným výborom pre Medzinárodnú cenu mesta Dubai ako 
najlepší postup v roku 2000 za svoj výnimočný príspevok v zlepšovaní životného prostredia a náš projekt bol 
vybraný medzi 40 finalistov.  Vďaka tomu sa  dostal do celosvetovej databázy najlepších postupov  a teraz zaujal 
aj UNESCO. 
 Ďalej primátor zastupoval mesto v ZMOS, kde zastával funkciu predsedu revíznej komisie a v Združení 
historických miest a obcí SR, ktorého bol predsedom.  
Primátor pracoval na grantových 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.  
Primátor prijímal významné návštevy a delegácie. Medzi najvýznamnejšie patrili návšteva prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča, ktorý v roku 2006 navštívil Banskú Štiavnicu 2krát. Zabezpečoval akcie v rámci ZPOZ 
a významné akcie na úseku kultúry a športu. V roku 2006 prijal primátor mesta v rámci stránkových dní 3820 
návštev. Primátor mesta skončil svoje pôsobenie 29. 12. 2006, kedy skončilo jeho štvorročné volebné obdobie.   

Zástupca primátora mesta 
Funkciu zástupcu primátora mesta vykonával Ing. Ivan Gregáň, ktorý zastupoval primátora mesta počas jeho 
neprítomnosti, podieľal sa na zabezpečovaní najvýznamnejších úloh súvisiacich s rozvojom mesta, zúčastňoval 
sa na rokovaniach s poslancami NR SR,  ministerstiev a štátnych orgánov. Zabezpečoval úlohy vyplývajúce 
z uznesení MsZ a z gremiálnych porád primátora mesta. Podieľal sa na príprave materiálov súvisiacich so 
zámermi rozvoja mesta Banská Štiavnica,  ktoré boli predmetom rokovania ministerstiev a štátnych orgánov. 
Zabezpečoval akcie súvisiace s propagáciou mesta doma i v zahraničí, zastupoval mesto vo vedení 
a v dozorných radách organizácií a združení, ktorých je mesto členom a tiež na rokovaniach s družobnými 
mestami ČR, Slovinskom (Ptuj) a Švajčiarskom (Hünenberg). Podieľal sa organizačne pri príprave III. ročníka 
festivalu Cap á l´Est, ktorý sa konal v našom meste.  Podieľal sa aj na príprave Behu Ústavy SR z Banskej 
Štiavnice na Počúvadlo.  Pracoval v pracovno – koordinačnom teame GEOPARKU. 

Hlavný kontrolór  
Vznik, postavenie a náplň práce hlavného kontrolóra mesta upravuje § 18 zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy súčasný 
platný právny predpis ustanovuje funkciu hlavného kontrolóra ako obligatórnu, to znamená, že každá obec musí 
mať zriadenú funkciu hlavného kontrolóra. 
Funkciu hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica v roku 2006 vykonával Ing. Marián Láslo, ktorý bol do 
funkcie zvolený mestským zastupiteľstvom dňom 27.02. 2003. Ako vyplýva z  uvedenej právnej normy, tak 
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hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu a odborný dohľad nad hospodárskou činnosťou a narábaním 
s majetkom mesta – pre mestské zastupiteľstvo. 
Práca hlavného kontrolóra bola zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich priamo zo zákona: 

- kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta 
- kontrolu hospodárenia s majetkom mesta 
- kontrolu hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta (materské školy, základné školy, 

iné školské zariadenia – ZUŠ, jedálne, CVČ, TS m. p. a pod. ) 
Práca hlavného kontrolóra bola zameraná aj na kontrolu plnenia úloh obce a boli vykonávané nasledovné 
kontroly a činnosti:  
a) vo vzťahu k mestskému úradu: 

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

úpravy 

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

• kontroloval ekonomickú agendu mesta (pokladničné a finančné operácie mesta) 
• kontroloval výber jednotlivých miestnych daní, ktoré sú stanovené zákonom  

č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.  

b) navonok: 
-  vykonával kontrolu plnenia úloh, hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami v rozpočtových 
organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto.   
- vykonával kontrolu právnických a fyzických osôb, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté účelové dotácie 
v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami – právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na území 
mesta 

- vykonával kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
vloženého do správy právnickým osobám, v ktorých má mesto majetkovú  
účasť alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný na užívanie v rozsahu týkajúcom sa tohto  
majetku Regionálna nemocnica, n,. o.  Banská Štiavnica, Mestské lesy s. r. o., Bytová správa s. r. o., Joergesov 
dom a. s. Banská Štiavnica. 

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. dozor nad 
vybavovaním 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 2006 okrem povinnosti vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení pripravoval 
materiály, analýzy a iné podklady týkajúce sa celkového rozvoja mesta, ktoré boli predkladané na ministerstvá 
a ďalšie štátne orgány a VÚC. Prednostka Mestského úradu pravidelne rokovala s jednotlivými ministerstvami, 
poslancami NR SR, predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, s predstaviteľmi politických strán a ďalších 
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orgánov a organizácií k zabezpečeniu úloh a riešeniu problematiky rozvoja mesta, pamiatkovej obnovy, 
k získaniu finančných prostriedkov, k zabezpečeniu jednotlivých projektov, ako aj k riešeniu problematiky 
zdravotníctva a záchrannej zdravotnej služby a školstva.  Mestský úrad vypracovával žiadosti o poskytnutie 
účelových dotácií zo štátnych fondov a ministerstiev,   ako aj žiadosti zo štrukturálnych fondov EÚ.  Tu treba 
spomenúť veľký podiel MsÚ na úspešnosti projektu vybudovania vodovodu Štefultov, kde v rámci spolupráce so 
Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ako investorom akcie sa podarilo pripraviť podklady 
k žiadosti o projekt a získať 101 mil. Sk na realizáciu tejto akcie v roku 2006.  
Ďalším úspešným projektom bol projekt „S.I.S.M.A. – Integrovaný systém riadenia bezpečnostných činností pri 
ochrane historických centier miest“.  V rámci úspešnosti projektu operačný program Základná infraštruktúra – 
Lokálna infraštruktúra „Stanovenie priorít rozvoja spracovanie Programu hospodárskeho, sociálneho, 
environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská 
Štiavnica – lokality svetového kultúrneho a technického dedičstva UNESCO“, na ktorý bol schválený grant a po 
výbere dodávateľa bol spracovaný v roku 2006. Program hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho 
rozvoja mesta Banská Štiavnica, ktorý je od roku 2007 podmienkou pre podávanie projektov zo štrukturálnych 
fondov EÚ,  určuje priority hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta. Tento dokument ako 
aj ďalší dokument rozhodujúci pre rozvoj mesta a to územný plán mesta Banská Štiavnica boli schválené 
v mesiaci novembri 2006, ako rozhodujúce strategické dokumenty mesta.  
Mestský úrad pripravil podklady k žiadosti na Ministerstvo financií SR na zabezpečenie finančných prostriedkov 
na pokračovanie úprav verejných priestranstiev, kde mesto v roku 2006 získalo finančné prostriedky vo výške 9 
mil. Sk. Ďalej bolo pripravených a podaných viacero žiadostí o finančný príspevok z grantového programu 
Ministerstva kultúry SR na obnovu kultúrnych pamiatok a kultúrne podujatia. Bolo podaných 8 žiadostí na 
Ministerstvo ŽP SR Sekcia environmentálnych programov, Recyklačný fond a žiadosti o finančný príspevok na 
BBSK na kultúrne podujatia. Na základe uvedených žiadostí mesto obdržalo, napr. zo Sekcie environmentálnych 
programov 600 tis. Sk na ukončenie kanalizácie ul. Ľ. Štúra, 50 tis. Sk z Ministerstva kultúry SR na 
reštaurátorský prieskum v súvislosti s rekonštrukciou radnice, z rezervy predsedu vlády na rekonštrukciu strechy 
na MŠ 1. mája 100 tis. Sk, atď..  
Po celý rok 2006 boli riešené zložité problémy mesta  v oblasti zdravotníctva, súvisiace so zachovaním 
zdravotníckych služieb poskytovaných Regionálnou nemocnicou n. o. Banská Štiavnica. Prednostka MsÚ 
rokovala  s generálnym  riaditeľom VŠZP ohľadne zazmluvnenia poskytovaných zdravotníckych služieb. 
V rámci problematiky zdravotníctva bol riešený aj problém licencie rýchlej zdravotnej pomoci, kde sme sa 
o riešenie problematiky obrátili na Generálnu prokuratúru SR a po obdržaní prípisu z nej následne sme požiadali 
o riešenie Ministerstvo zdravotníctva.  Aj napriek úsiliu a nespočetným rokovaniam k zachovaniu pracovísk 
vysokých škôl v meste Banská Štiavnica a v snahe vytvoriť im všetky podmienky Fakulta ekológie 
a environmentalistiky TU Zvolen  a Katedry Fakulty prírodných vied  UMB Banská Bystrica z mesta Banská 
Štiavnica boli odsťahované. Vzhľadom k uvedenému sa hľadalo riešenie problematiky zachovania vysokého 
školstva v Banskej Štiavnici a opätovne sa vstúpilo do rokovania s UMB Mateja Bella a predsedom VÚC 
s ponukou vytvorenia Fakulty udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici, čo i napriek prísľubom a mnohým 
rokovaniam sa nepodarilo a tak následne sa rokovalo s Dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity o zriadení detašovaného pracoviska Katedry, udržateľný rozvoj, k čomu mesto vytvorilo 
priestorové a bytové podmienky a v decembri 2006 došlo k uzavretiu nájomnej zmluvy medzi týmito dvomi 
subjektmi, čím sa vytvorili všetky predpoklady vytvorenia podmienok pre činnosť tejto Katedry v Banskej 
Štiavnici.  Tiež bola uzavretá nájomná zmluva s TU Zvolen pre zachovanie pracoviska Katedry UNESCO, ktorá 
zostala pôsobiť v Banskej Štiavnici.    
 Mestský úrad spracovával koncepčné materiály súvisiace s ďalším rozvojom mesta. V roku 2006 sa začalo 
s rekonštrukciou DM II na byty. K zabezpečeniu tejto úlohy MsÚ rokoval s Ministerstvom výstavby a RR SR a 
Štátnym fondom rozvoja bývania za účelom získania finančných prostriedkov na uvedenú rekonštrukciu. 
V záujme doriešiť autobusové nástupište sa rokovalo s predstaviteľmi BILLA a.s. a na základe spracovanej 
štúdie v roku 2006 bolo obnovené autobusové nástupište na Križovatke. Krytie realizácie bolo zabezpečené 
z finančných prostriedkov BILLA a. s.  
Mestský úrad pripravoval podklady pre rokovania vlády, ministerstiev a ďalších štátnych orgánov 
k problematike rozvoja a pamiatkovej obnovy Banskej Štiavnice, k zabezpečeniu finančných prostriedkov.  
Mestský úrad bol nápomocný pri riešení problematiky a potrieb stredného a najmä vysokého školstva v Banskej 
Štiavnici. 
Mestský úrad zabezpečoval všetky agendy na úseku samosprávnych funkcií, miestnych daní, správu mestského 
majetku, úlohy, ktoré prešli prechodom kompetencií na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, 
vedenia matrík, ochrany prírody, školstva, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, CR, opatrovateľskej služby, 
územného plánovania, stavebného poriadku, agendy ŠFRB, a povinnosti mu vyplývajúce z oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately, zabezpečoval tiež spracovávanie projektových dokumentácií a 
štúdií. V roku 2006 MsÚ zabezpečoval aj úlohy súvisiace s Voľbami do NR SR a Komunálnymi voľbami 
samosprávy.  
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V roku 2006 v ekonomickej oblasti školstva u škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Banská Štiavnica sa podarilo stabilizovať ekonomickú situáciu. 
Mestský úrad spolupracoval s organizáciami zriadenými MsZ a bol nápomocný pri riešení ich problémov. Tu 
treba spomenúť spoluprácu s Mestskými lesmi s.r.o. pri riešení súdneho sporu o vlastníctvo mestských lesov 
s obcou Hodruša-Hámre, riešenie problematiky zdravotníctva, nákup mechanizmov pre Technické služby, m. p..  
MsÚ zabezpečoval v zmysle uznesení MsZ majetkoprávne vysporiadania, zabezpečoval tiež vymáhanie 
pohľadávok a exekúcií voči dlžníkom. MsÚ vypracovával materiály pre MsZ a MsR, primátora mesta 
a zabezpečoval celú administratívnu, ekonomickú a technickú agendu mesta,  agendu týkajúcu sa predaja 
majetku, atď. V roku 2006 bol splatený úver za bývalý MsBP s. r. o. vo výške 8 236 tis. Sk a k nemu súvisiace 
úroky 2 043 229,98 Sk, spolu 10 279 229,98 Sk.  
V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2006 zaevidovaných  11070 záznamov, v protokole primátora mesta 
431záznamov. 
V roku 2006 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu   vytvorením 
Oddelenia právneho, správy majetku a podnikateľskej činnosti. Zároveň  do náplne Oddelenia kultúry bol 
doplnený úsek športu.    
Oddelenie organizačné, vnútorných a sociálnych vecí – vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar 
Počet pracovníkov 14,5 z toho 5 v kategórii „R“ 
Oddelenie zabezpečuje agendu MsZ, MsR, sekretariát primátora mesta,  sekretariát zástupcu primátora a 
prednostky MsÚ, personalistiku, mzdy zamestnancov mesta, pokladňu, vedenie registratúry, archív, evidenciu 
obyvateľstva, volebnú agendu,  číslovanie stavieb, evidenciu stavieb, vydanie listiny o určení, zmene alebo 
zrušení súpisného a orientačného čísla,  sociálnu pomoc, osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi a prídavku na 
dieťa, opatrovateľskú služba,  poradenskú služba obyvateľom mesta, jednorazovú dávka v hmotnej núdzi, 
sociálnu pôžička, agendu vyplývajúcu pre mesto zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele, prevádzku klubov dôchodcov Banská Štiavnica a Štefultov, osvedčovanie listín 
a podpisov na listinách, overovanie žiadostí o výpis z registra trestov a odpis z registra trestov, matričný úrad – 
plnenie úloh podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, zákona č. 36/2005 Z.z. 
o rodine, zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;  požiarnu ochrana mesta, hasičský zbor, preventívnu 
požiarnu kontrolu, administratívu orgánom samosprávy, agendu CO, prevádzku motorových vozidiel, 
vyúčtovanie PHM,   materiálno-technické zabezpečenie MsÚ, správu a budovanie informačného systému úradu, 
internetovú stránku mesta, správu budov Radničné nám.1,  Radničné nám. 5, Nám.sv.Trojice 1. V rámci 
doplnenia organizačnej štruktúry pribudol zamestnanec zabezpečujúci roznášku poštových zásielok. 
 
Prehľad matričných úkonov za rok 2006 
 
Zápis o narodení                                            450 
Zápis o uzavretí manželstva                            50 
Zápis o úmrtí                                                  156 
Vydané druhopisy                                          433   
Potvrdenia z matričnej evidencie spolu    10 622 
Z toho najväčší počet tvorili: 
Pôrodné                                                           450 
Pohrebné                                                          156 
Register trestov                                             1 037 a iné. 
Dodatočné zápisy spolu                                   170 
Zápis do osobitnej matriky                               11 
Povolenie na uzavretie manželstva                     6  
 
Prehľad úkonov opatrovateľskej služby (ďalej len OS) za rok 2006 
Občania s priznanou OS – pokračujúci:     47 
Rozhodnutia o poskytovaní OS – priznané v r. 2006:  16 
Rozhodnutia o zastavení OS: 7 
Rozhodnutia o o zmene úkonov OS: 1 
Výpočtové listy OS: 87 
Dohoda o úhrade za OS: 6 
Poverenie a náplň práce pre opatrovateľky: 44 
Záznam z prešetrenia skutkového stavu v domácnosti: 23 
Úmrtie občanov – poberateľov OS: 3 
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Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia  Ing. Kamila Lievajová 
počet pracovníkov: 9 
Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, čerpania finančných prostriedkov, vedenie 
účtovníctva, zostavovanie rozborov hospodárenia, správu daní a poplatkov, bankový styk, sledovanie účtov, 
výnosov z majetku mesta a vyúčtovanie dotácií, inventarizáciu a odpisy majetku mesta, výber poplatku za 
nakladanie a likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ekonomické a finančné vzťahy k priamo 
riadeným organizáciám a organizáciám založeným Mestským zastupiteľstvom, financovanie škôl a školských 
zariadení. Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na kontrolnej činnosti v riadených organizáciách, školách 
a školských zariadeniach.  

Oddelenie právne, správy majetku a podnikateľskej činnosti,  vedúci oddelenia: JUDr. Emília Jaďuďová, 
vedúca oddelenia  

počet pracovníkov: 7 
Oddelenie zabezpečuje vypracovávanie kúpno-predajných zmlúv, dohôd o poskytovaní príspevku z rozpočtu 
mesta, kúpne zmluvy k predaju bytov,  majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a nehnuteľností, zastupovanie 
mesta v súdnych sporoch, vypracovávanie návrhov žalôb a súdnych podaní, týkajúcich sa vymáhania 
pohľadávok. Pripravovali podklady pre Mestskú radu a Mestské zastupiteľstvo, týkajúce sa predaja majetku 
mesta. Zabezpečovanie  konkurzných predajov, ktoré uskutočňovalo Mesto Banská Štiavnica. Ďalej oddelenie 
plní úlohy na úseku správy majetku mesta, evidencie majetku daného do správy, nájmu a výpožičky organizácií 
zriadených MsZ, zabezpečuje kúpu, predaj a prenájom majetku mesta,  vklad do spoločností s účasťou mesta, 
podnikateľskú činnosť, bytové a nebytové hospodárstvo, predaj bytov, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, 
obchod, cestovný ruch, úsek činnosti TS, správu mestských cintorínov, správu trhovísk, kontrolu dodržiavania 
Štatútu mesta z hľadiska čistoty mesta, zimnej údržby, trhovísk, pohrebísk, skládky TKO, povoľovanie predaja, 
vydávanie súhlasu k času prevádzky obchodných a reštauračných zariadení, dáva súhlas k ordinačným hodinám 
lekárov, koordinuje činnosť Ms. TIK,  Mestských kúpeľov. Organizuje verejno-prospešné práce pre potreby 
mesta, spolupracuje s organizáciami zriadenými MsZ a koordinuje činnosti medzi mestom a Regionálnou 
nemocnicou n. o.  Banská Štiavnica.  

Správa mestských cintorínov spravuje v Banskej Štiavnici 10 funkčných cintorínov, a to  v Banskej Štiavnici  
Evanjelický cintorín a. v. nad Klopačkou, katolícke cintoríny -  Lazaret, Za Piargskou bránou – Pánsky, 
Frauenberg, Pod Novým zámkom, na Štefultove – Dolný, Stredný a Horný cintorín a 2 funkčné cintoríny sú na 
Bankách, z toho 1 katolícky a 1 evanjelický.  4 cintoríny v Banskej Štiavnici sú nefunkčné, do ktorých sa už 
nepochováva. Sú to: Židovský cintorín pod Novým zámkom, na Zvonovom vŕšku predný, zadný (katolícke) 
a Brána pokoja (evanjelický). Správca cintorínov má vysunuté pracovisko v tzv. Bártovom dome na Ulici J.K. 
Hella č. 7 (za Piargskou bránou).   Táto činnosť sa vykonáva v zmysle zákona č. 420/2005 o pohrebníctve. 

 

Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP, vedúci oddelenia Ing. Dušan Kavický 
počet pracovníkov: 8 vrátane projektového manažéra pre spracovávanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Oddelenie zabezpečuje agendy spadajúce do náplne tohto oddelenia, a to: vlastnú investičnú výstavbu od 
prípravy po realizáciu, povoľovanie drobných stavieb, územné plánovanie, vyjadrovanie sa k výstavbe 
realizovanej inými investormi, spracovávanie mapových podkladov,  zabezpečenie ZTV, úsek dopravy, 
inžinierske siete na území mesta, technickú infraštruktúru, rozvoj mesta, vypracovávanie podkladov pre 
regionálny rozvoj, životné prostredie, dodržiavanie Štatútu mesta z hľadiska ŽP, znečisťovanie ovzdušia, 
podávanie podnetov pre nariadenie povinných stavebných úprav, pamiatkovú obnovu, agendu smerného 
územného plánu, urbanistických štúdií, vydávanie stanovísk k výstavbe na území mesta v súlade s ÚPN, 
koordináciu architektonickej a urbanistickej činnosti na území mesta, posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie. Oddelenie zabezpečuje nosné úlohy na úseku rozvoja mesta a investičnej výstavby, zabezpečuje 
koordináciu výstavby a údržby inžinierskych sietí, vypracovávanie strategických plánov rozvoja mesta,  
spoluprácu s orgánmi štátnej správy na úseku výstavby a pamiatkovej obnovy, odborné kompetencie na úseku 
odpadového hospodárstva z hľadiska životného prostredia. Od roku  2003 plní toto oddelenie aj úlohy v rámci 
prechodu kompetencií na úseku výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a to úlohy stavebného úradu ako 
aj výkon úloh na úseku štátnych komunikácií a  agendu Štátneho fondu rozvoja bývania.   Vedúci oddelenia Ing. 
Dušan Kavický k 31. 12. 2006 skončil pracovný pomer. Poverená zastupovaním vedúceho oddelenia od 1. 1. 
2007 je Ing. Danka Gajdošová.  
 
Oddelenie  kultúry a športu, vedúci oddelenia Mgr.Peter Danáš 
počet pracovníkov: 7  z toho 3 v kat.“R“ 
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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 okrem stálych pracovníkov zabezpečujú úlohy súvisiace s prevádzkou kina aj 3 a 
pracovníci na dohodu. Pod oddelenie patrí aj Mestská knižnica, ktorá sídli v priestoroch objektu Rubigall na 
Nám. sv. Trojice. Jej činnosť zabezpečujú 3 pracovníčky, z ktorých  1 má na starosti aj činnosť pobočky na 
sídlisku Drieňová. Podujatia, ktoré oddelenie kultúry organizovalo v roku 2006, sú osobitne rozpísané v Časti 
III. tejto správy v odd. kultúra.  

Školský úrad,  PaedDr. Viera Ebert 

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. 
 
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; Olsztynek, Kutná Hora, 

Moravská Třebová, Šoproň 
• 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.  

 
Projektový manažér 
Funkciu projektového manažéra mesta vykonáva Ing. Jozef Herčko. Spracovanie projektov vychádza z priorít 
pre čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie, schválených MsZ, ktoré boli rozdelené do nasledovných 
oblastí: 

1. Technická infraštruktúra mestskej pamiatkovej rezervácie 
2. Vodovodná a kanalizačná sieť s prioritou oblastí, kde nie je vodovod 
3. Dopravný systém obslužný 
4. Humanizácia prostredia 
5. Športové aktivity 
6. Oblasť kultúry 
7. Propagačno-informačný systém mesta 
8. Školská infraštruktúra 
9. Zdravotníctvo 

 
Okrem uvedených priorít sa pri spracovaní projektov vychádza z aktuálne vypísanej grantovej schémy. 
 
Zoznam podaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a z Grantových schém: 
Operačný program Základná infraštruktúra Lokálna infraštruktúra 
„ Regionálna a interregionálna stratégia rozvoja cestovného ruchu mesta Banská Štiavnica“  
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Žiadaný príspevok :  1 900 tis. Sk - spolufinancovanie: 100 tis. Sk 
Projekt je v štádiu hodnotenia 

 
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus  
„ Zvýšenie konkurencieschopnosti mesta Banská Štiavnica – lokality svetového kultúrneho a technického 
dedičstva UNESCO“ 
Žiadaný príspevok :  2 717  tis. euro = 103 250 tis. Sk 
 
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 
„Zvýšením kvalifikácie pracovníkov k zlepšeniu úrovne verejnej správy“  
Žiadaný príspevok : 2 021 tis. Sk - spolufinancovanie: 106 tis. Sk 
Projekt je v štádiu hodnotenia 

 
Dotácie Úradu vlády a ministerstiev 
V roku 2006 boli pre rok 2007 podané nasledovné projekty na dotácie z ministerstiev: 
 
Ministerstvo životného prostredia 
1. Komplexné riešenie odpadového hospodárstva – projekt, I. etapa – požadovaná dotácia 1 900 tis. Sk  
2. Kanalizácia na ul. Šmidkeho, požadovaná dotácia 1 900 tis. Sk 
3. Kanalizácia na ul. Zvonová, požadovaná dotácia 380 tis. Sk 
4. Vodovod Banky – I. etapa, požadovaná dotácia  4 350  
5. Zabezpečenie zvozu separovaného odpadu – zakúpenie vozidla „Multicar“, požadovaná dotácia 1 900 tis. Sk 
6. Solárne zariadenie – plynová kotolňa K1 Drieňová, požadovaná dotácia 2 367 tis. Sk 
 
Úrad vlády SR 
1. Kanalizácia Šobov – oprava, požadovaná dotácia 87 tis. Sk 
 
Protidrogový fond SR 
1. Nie drogy, ale IQ, požadovaná dotácia 330 tis. Sk 
2. Rozšírenie kamerového systému, požadovaná dotácia 1 113 tis. Sk  
 
V roku 2006 pokračovali práce na  schválených projektoch:  
Interreg IIIB CADSES 
„S.I.S.M.A. – Integrovaný systém riadenia bezpečnostných činností pri ochrane historických centier miest“ 
v spoluprácu s partnermi z Talianska, Grécka, Slovinska a Geologickým ústavom Dionýza Štúra v Bratislave.  
 
Operačný program Základná infraštruktúra Lokálna infraštruktúra 
„Stanovenia priorít rozvoja, spracovanie Programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja 
a rozvoja kultúry a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – lokality svetového 
kultúrneho a a technického dedičstva UNESCO“. 
 
Mestská turistická informačná kancelária 
1. Prevádzka MsTIK: 
január – máj:  2 pracovníci ( slovenský, anglický a ruský jazyk ) 
jún - september : 2 stáli pracovníci (anglický, ruský jazyk) 
1 pracovník na dohodu  (nemecký, anglický jazyk) 
1 pracovník v rámci absolventskej praxe  (anglický jazyk )  
október – december: 2 pracovníci ( slovenský, anglický a ruský jazyk )   
 
1. Služby 
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 / 
Platené služby: 
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• Sprievodcovský servis / v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom, maďarskom, francúzskom 
a poľskom jazyku /   

• Predaj propagačného a informačného materiálu 
• Predaj suvenírov a upomienkových predmetov s motívmi mesta a SR 
• Predaj turistických známok 
• Telefónna a faxová služba 
• Laminovanie tlačív 
• Predpredaj vstupeniek 
• Predaj poštových známok a kolkov 
• Predaj kinofilmov 
• Predaj karty EURO<26 
• Predaj jednorazových parkovacích kariet 
• Predaj ročných parkovacích kariet 
• Predaj medzinárodných telefónnych kariet / 2 druhy /  
• Zberňa pečiatok  
   
3. Porovnanie tržieb MsTIK 
Zo vzájomného porovnania rokov 2005 a 2006 je zrejmé, že došlo k zvýšeniu tržieb z predaja propagačných 
materiálov, suvenírov a poskytovaných služieb. Hlavný vplyv na zvýšení tržieb malo rozšírenie sortimentu 
tovaru a suvenírov a  predaj kolkov.   Priemerná mesačná tržba za rok 2006 bola 25 480.-  Sk / rok 2005 – 
20 030.- Sk/  
 

Tabuľka č.1 
 

 
Mesiac Tržby za rok 2005 Tržby za rok 2006 
  (v Sk) (v Sk) 
január 11 659,00 8282 
február 9 034,00 17526 
marec 13 019,00 29893 
apríl 16 661,00 20063,5 
máj 20 172,00 23679 

jún 23 069,00 35181 

júl 32 354,00 40734 

august 45 802,00 57759 

september 28 451,00 31717 

október 21 430,00 20060 

november 11 247,00 10423 

december 7 468,00 10437 

Spolu 240 366,00 305 754,5 
 

Graf č.1  
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4. Činnosť MsTIK v roku 2006 
PROPAGAČNÉ MATERIÁLY 
- bola uskutočnená aktualizácia a dotlač farebnej skladačky v slovenskom a anglickom jazyku / história, 

pamiatky, podujatia, múzeá, okolie, mapa /, ktorá je bezplatne k dispozícii pre turistov. 
- ďalej sme pripravili aktualizáciu a dotlač Informačného bulletinu – termín dodania je 18.2.2007            
- pred začatím LTS bola rozšírená ponuka propagačných materiálov a suvenírov /mapy, magnetky, pexesá, 

šálky, tričká, perá, turistické známky, pohľadnice, atď./ Tovar bol dopĺňaný priebežne podľa potreby. 
- pokračovala výroba vlastných informačných materiálov pre turistov 
   
DVD a TV 
Počas sezóny mala kancelária naďalej zapožičané DVD a návštevníci tak mali možnosť vzhliadnuť záznamy 
z kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v meste a v obciach okresu, čo určite napomôže 
propagácii mesta a podujatí.   
 
AKTUALIZÁCIA zoznamu ubytovacích a stravovacích zariadení na rok 2006 
- uskutočnená v priebehu mesiaca  a máj  
- pracovníkmi MsTIK osobne zozbierané nové aktuálne ceny, služby, ktoré poskytujú turistom tieto 

zariadenia, ktoré boli doplnené do katalógu /foto + texty/ sú k nahliadnutiu turistom  
 
SLUŽBY MsTIK 
- úschovňa batožiny  
- predaj karty EURO 26 
- zberňa pečiatok  
- predaj medzinárodných telefónnych kariet / 2 druhy / 
- predpredaj vstupeniek / Bažant Pohoda, Cap á l´Est, Festival peknej hudby /  
 
SPRIEVODCOVSKÝ KURZ 
Začiatkom roka zorganizovala MsTIK sprievodcovský kurz, ktorý pozostával zo školenia a skúšok. Kurz 
prebehol na veľmi dobrej úrovni, záujem bol veľký. Skúšku úspešne absolvovalo 74 osôb, ktorým boli vydané 
preukazy sprievodcu. Títo zabezpečujú sprievodcovskú  činnosť po meste v slovenskom, anglickom, nemeckom, 
francúzskom, ruskom,  poľskom, maďarskom a talianskom jazyku.     
 
ZLEPŠENIE ZNAČENIA V MESTE 
Počas LTS bol našou kanceláriou vypracovaný a zrealizovaný návrh najnevyhnutnejšieho turistického značenia. 
Značky sme navrhli, objednali a osadili na stĺpy, čím sa zlepšila orientácia turistov v meste / centrum, OPP, žel. 
stanica/. Ďalej boli zrealizované a osadené 3 veľké tabule s cestovnými poriadkami / pod Hríbom, Križovatka, 
žel. stanica /. 
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NUTIS 
Na základe opatrenia podpory propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému  sa naša kancelária 
v rámci AICES zapojila do tohto programu a poskytla kompletné aktualizované informácie o regióne Banská 
Štiavnica. Cieľom tohto opatrenia je podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí. Má 
prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine cestovného ruchu s bohatým kultúrnym 
a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás aj pomocou vybudovania a priebežnej aktualizácie 
Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu (NUTIS). 

 
5.    Parkovacie karty  
MsTIK  naďalej zabezpečovala predaj  hodinových parkovacích kariet a tiež vydávanie a  predaj permanentiek. 
Ako  jediné výdajné miesto pre permanentné parkovacie karty zároveň zabezpečovala ich evidenciu, takisto 
poučenie vodičov o systéme parkovania v meste.    
Pre informáciu uvádzame, že za rok 2005 bola za predaj parkovacích kariet len v MsTIK na účet mesta odvedená 
suma 66.000,- Sk za permanentky /rok 2005 - 60.400,- Sk/ a suma 32.260.- Sk  za hodinové parkovacie karty 
/rok 2005 -  32.620,- Sk/.  Za parkovacie karty spolu bolo odvedených na účet Mesta Banská Štiavnica 98.260.- 
Sk /rok 2005 – 93. 020.- Sk/. 
 
6. Vyhodnotenie LTS 2006   
Letnú turistickú sezónu 2006 ( 1.5. – 30.9. ) môžeme hodnotiť z pohľadu pracovníkov MsTIK za dobrú a zase 
o niečo lepšiu ako minulé sledované obdobie čo každým rokom ukazuje na postupný vzostupný trend 
návštevnosti nášho mesta. Vo všetkých mesiacoch LTS roku 2006 bola návštevnosť informačnej kancelárie 
vyššia ako za sledované obdobie minulého roka. Najvyššiu návštevnosť sme zaznamenali  ako vždy v mesiaci 
august. Počas posledných dvoch rokov zaznamenávame veľmi dobrú návštevnosť v mesiacoch september a 
október a možno by stálo za úvahu zorganizovať počas týchto mesiacov viac kultúrno-spoločenských podujatí 
a tým predĺžiť letnú sezónu.   
Služby kancelárie využívali hlavne neorganizovaní turisti, návštevníci mesta a regiónu.  Počas leta to boli hlavne 
rodiny, mládež - študenti a individuálni turisti, no i detské tábory, ktoré mali zabezpečené v meste a okolí 
rekreačné pobyty. Štruktúra návštevníkov z hľadiska porovnania domáci a zahraniční turisti po dvoch rokoch 
zaznamenala obrat, lebo v roku 2006 si za cieľ svojej dovolenky vybralo o niečo viac domácich turistov, ako 
zahraničných, zhruba o 14 %. Jedine v mesiaci august počet zahraničných turistov bol vyšší ako domácich.  
Podľa krajiny pôvodu sme zaznamenali najvyšší počet  turistov z Českej republiky a z francúzsky hovoriacich 
krajín. Stabilne sa vyskytujú turisti z Nemecka, Rakúska, Maďarska a z anglicky hovoriacich krajín. Musím však 
spomenúť aj turistov zo vzdialenejších kútov sveta akými sú Izrael, Japonsko, Kanada, USA, Austrália ale aj 
napr. Taiwan a Chile. 
Hlavné ciele návštevy domácich aj zahraničných turistov sú: 
• spoznávanie histórie a architektonických pamiatok mesta a regiónu, návšteva expozícií SBM ( jednoznačne 

najatraktívnejšou expozíciou bolo Banské múzeum v prírode ) a Kaštieľ  vo Svätom Antone 
• turistika a cykloturistika ( náučné chodníky, turistické trasy, Sitno, výhliadkové miesta, tajchy ) 
• kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly a koncerty  ( najväčší záujem bol o festival Cap á l´Est, Festival 

peknej hudby, Animatus Lusus, Nezabudnuté remeslá, Salamandrové dni)  
• relax, šport ( v prípade priaznivého počasia - kúpanie, vodné športy )   
 
Niektoré ponúkané služby boli intenzívne využívané samotnými obyvateľmi mesta a blízkeho okolia (najviac 
faxová služba, laminovanie, predpredaj vstupeniek, výdaj parkovacích kariet ). Asi najčastejšie využívanou 
službou ako obyvateľmi mesta tak aj zahraničnými turistami sú informácie o  vlakových a autobusových 
cestovných poriadkoch. Počas LTS bol tiež veľký záujem o sprievodcovské služby.   
 
7. Prieskum spokojnosti návštevníkov mesta  
Počas celého roka 2006 bola pre návštevníkov MsTIK k dispozícii kniha, v ktorej mohli návštevníci vyjadriť 
svoj názor na mesto, na kvalitu poskytovaných služieb v meste a okolí. Okrem záznamov  o mene, čase a krajine 
pôvodu, sa často návštevníci vyjadrovali aj k mestu, k múzeám atď.  Drvivá väčšina zápisov bola kladná. 
Najčastejšie zaznamenaným nedostatkom bola nedostatočná otváracia doba lekární počas víkendov / 
pohotovostnú službu má vždy jedna lekáreň So 8.00 – 11.00, Ne 7.30 – 9.30 /, ďalej zlé značkovanie turistických 
chodníkov a zlý stav Banskoštiavnickej Kalvárie.   Zdrojom kritiky boli naďalej chýbajúce autobusové spojenia 
na železničnú stanicu.  

 
8.  Porovnanie návštevnosti kancelárie 
Počas LTS 2006 MsTIK zrealizovala prieskum návštevnosti kancelárie. Návštevníci boli triedení do skupín 
„domáci“ a „zahraniční“. Výsledky prieskumu uvádzame v tabuľke č.1 , porovnanie výsledkov s minulými 
sezónami môžete vidieť v tabuľke č.2. 
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Tabuľka č.1 Porovnanie návštevnosti MsTIK počas letnej turistickej sezóny 2005 a 2006 
 

Návštevnosť máj 05 máj 06 jún 05 jún 06 júl 05 júl 06 august 05 
august 

06 sept. 05 sept. 06 
 
 Domáci  turisti 501 606 730 806 1565 2189 1943 2474 738 1065 
 
 Zahraniční turisti 518 493 551 793 1872 1835 2030 2668 847 937 
 
 Spolu 1019 1099 1281 1599 3437 4024 3973 5142 1585 2002 
 
 Priemerná denná 
 návštevnosť 32 36 43 53 111 130 128 165 53 67 
 
 
Tabuľka č.2 Porovnanie návštevnosti MsTIk v auguste 01, ´02, ´04, ´05, ´06 
 

 august´01 august´02 august´04 august  05 august 06 
  
Domáci turisti 1922 2363 1860 

 
1943 

 
2474 

 
Zahr. turisti 1232 2174 2206 

 
2030 

 
2668 

 
Spolu 3154 4537 4066 

 
3973 

 
5142 

Priemerná denná  
 návštevnosť 102 151 131 

 
128 

 
165 

 
 
Tabuľka č.3 Porovnanie návštevnosti MsTIK v septembri ´01, ´02, ´04, ´05, ´06 
 

 sept.´01 sept.´02 sept.´04 
 

sept.´05 
 

sept. ´06 
 
Domáci turisti 739 1012 759 

738 
1065 

Zahraniční turisti 447 948 724 

 
847 

937 
 
 Spolu 1186 1960 1483 

 
1585 2002 

Priemerná denná  
 návštevnosť 41 45 49 

 
53 66 
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9. Plánované aktivity na rok 2007 
• V roku 2007 je plánované priestorové zlúčenie informačnej kancelárie s informačným centrom Geoparku. 

Hlavným dôvodom zlúčenia je jednotné informačné centrum mesta Banská Štiavnica, kde návštevník 
dostane všetky dostupné informácie o meste. Ďalším cieľom je koordinovaná činnosť informačného centra 
(zastrešené Mestom Banská Štiavnica a Slovenským banským múzeom) s ďalšími subjektami v rámci 
propagácie a rozvoja turizmu v regióne. 

• Na základe veľkého dopytu zo strany zahraničných turistov by bolo vhodné zriadenie zmenárne, keďže 
banky sú cez víkendy zatvorené a bol by to nielen príjem do rozpočtu kancelárie ale aj realizovaná služba 
turistom, ktorá je naozaj žiadaná. 

 
Mestská polícia 
V roku 2006 pracovala Mestská polícia v tomto zložení:  
- Ing. Ivan Kopál – náčelník ( dlhodobo na PN, ktorá bola ukončená  v mesiaci september invalidným 

dôchodkom ) 
- 7 inšpektorov   
-  od novembra bol za náčelníka  MsPo menovaný Ing. Vladimír Kotilla  
Na základe porušenia Zákona SNR č. 372/1990 Zb.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo 
objasňovaných  561 priestupkov. Z toho bolo: 
  
- podľa § 22 - 471 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,                             

                                  spáchaných neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej   
                                  premávky vykonanej dopravnými značkami a zariadeniami z toho             
                                  bolo vybavených: v blokovom konaní 156, pokarhaním 296,  
                                  odstúpené 7, odovzdaná poštová poukážka 12  

- podľa § 45 –  2   priestupok proti životnému prostrediu z toho bolo vybavených:  
                                  v blokovom konaní 2  

- podľa § 47 –  8   priestupkov proti verejnému poriadku z toho bolo vybavených:  
                                        v blokovom konaní 7, pokarhaním 1  
- podľa § 49 –  9   proti občianskemu spolunažívaniu z toho bolo  vybavených :     

                                  odstúpené 5, uložené 2, zastavené konanie 2 
- podľa § 50 –  38 priestupkov proti majetku z toho bolo vybavených: v blokovom          
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                                  konaní  2, odstúpené 9, odložené 6, uložené 19, pokarhaním 1,  
                                  poštová  poukážka 1   

- podľa § 48 –  31 porušenie VZN Mesta Banská Štiavnica z toho: 6 priestupkov proti           
                                  VZN č.1/2002 o verejnom poriadku pri prevádzkovaní reštauračných 
                                  zariadení z toho bolo vybavených: v blokovom konaní 6 

- parkovanie na verejnej zeleni 3 z toho boli vybavené: v blokovom konaní 1, pokarhaním 2  
- nepovolený výlep plagátov 1 z toho bolo vybavených: v blokovom konaní 1 
- vodenie psa na verejných priestranstvách 3 z toho bolo vybavené:  v blokovom konaní 2, odstúpené 1 
- parkovanie bez parkovacej karty 18 z toho bolo vybavené:  pokarhaním 14, v blokovom konaní 4   

 -    2 útok na verejného činiteľa – odstúpené na OO PZ  
 

Blokovacie  zariadenie  na   zabránenie  odjazdu  motorového  vozidla   bolo  použité  v  33 
prípadoch.  
Počas roka bolo odchytených 8 túlavých psov, ktoré boli umiestnené do karanténnej stanice na technických 
službách. 
24 priestupkov bolo odstúpených príslušným správnym orgánom k prejednaniu a priestupky, u ktorých bolo 
zistené, že napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu, boli odstúpené orgánom činným v trestnom konaní. Na 
pokutách bolo vybrané  64.300,- Sk. Z toho v blokovom konaní boli príslušníkmi MsPo uložené pokuty vo výške  
59.000,- Sk a 5.300,- Sk bolo zaplatené poštovými poukážkami.  
Priamo vo výkone služby predali príslušníci MsPo 223 ks parkovacích kariet v hodnote  4.460,- Sk. 
Dohováraním  bolo riešených 313 priestupkov.  
OO PZ SR a MsPo v Banskej Štiavnici  bolo 107 krát zrealizovaných spoločných výkonov pri: dopravných 
nehodách, domácom násilí a pri páchaní rôznych priestupkov (bitky, rušenie nočného kľudu, trestných činov 
a pod.).   
Na požiadanie okresného súdu  a exekútorského úradu bolo doručených   66 doporučených listových zásielok 
a na požiadanie exekútorského úradu bola poskytnutá súčinnosť pri exekúciách v 7 prípadoch .    
Počas roka bola MsPo požiadaná OO PZ v Banskej Štiavnici o súčinnosť pri pátraní po páchateľoch trestných 
činov, po odcudzených veciach a nezvestných osobách.  V rámci preventívnych aktivít vykonali príslušníci 
MsPo v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ SR 5 kontrol v reštauračných zariadeniach zameraných na podávanie 
alkoholu maloletým a mladistvým osobám. 
Na požiadanie RZP bola hliadka MsPo privolaná k zraneným osobám, k osobám ktoré skonali neprirodzenou 
smrťou a k prevozu psychicky narušených osôb.  
Hliadka MsPo 4 krát privolala hasičov k požiarom  a k spadnutým stromom na cestnú komunikáciu, pričom 
hliadka MsPo regulovala dopravu.    
    
MsPo bola v novembri 2006 pre príslušníkov MsPo vypracovaná rajonizácia na území  mesta  Banská Štiavnica. 
Občania mesta budú o pridelení jednotlivých rajónov príslušníkom informovaní prostredníctvom médií.  
Činnosť MsPo bola zameraná aj na kontrolu  objektov škôl,  verejného osvetlenia, čistenia komunikácií 
a chodníkov, neoprávneného záberu verejného priestranstva, tržníc,  rozkopávok vytvárania divokých skládok 
domových odpadov a ich likvidáciu,  v celom regióne mesta a Počúvadlianskeho jazera. Počas letnej turistickej 
sezóny boli vykonávané výjazdy na Počúvadlianske jazero za účelom kontroly verejného poriadku a rušenia 
nočného kľudu.    
 Vo večerných hodinách bola vykonávaná pravidelná  pochôdzková činnosť na sídlisku Drieňová zameraná na 
kontrolu dodržiavania nočného kľudu.  
Mestskou políciou boli zabezpečené i všetky kultúrno – spoločenské a športové akcie konané na území mesta 
a na Počúvadlianskom jazere, ktorých konanie bolo oznámené na MsPo.  
K vyriešeniu niektorých priestupkov pomohol aj kamerový systém, ktorý monitoruje centrum mesta dvomi 
kamerami. V roku 2006 sa  začal rozširovať kamerový systém, pričom boli kamery umiestnené na Križovatke 
a na sídlisku Drieňová. Začiatkom roka 2007 sa budú realizovať kamery na Ul. Mládežnícka a na Dome smútku.  
 
ZPOZ  
Sobáše :   30  
Pohreby :  26 
Uvítanie do života  : individuálne 5  
Vyhodnotenie športovcov  1 akcia, s počtom  60 ľudí 
Prijatie  významných žien v meste 1 akcia  s počtom 50 
Prijatie Sládkovičova Štiavnica 3 akcie s počtom 100 
Prijatie – Deň učiteľov 1 akcia s počtom 50  
Prijatie študentov z Rakúska 50  
Prijatie SZPB  pri príležitosti oslobodenia mesta 50  
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Prijatie Červený kríž  2 akcie  s počtom 70 ľudí 
Prijatie študentov  maturantov – rozlúčka so školou -   6 akcií s počtom  300 študentov  
Prijatie jubilantov  12 akcií 1000 ľudí  
Prijatie individuálnych jubilantov  22 x   -  1000 ľudí 
Prijatie podnikateľov  - 30   
Prijatie delegácie Srbsko Čierna Hora  - 30  
Prijatie najlepších jednotlivcov a súborov  pracujúcich v kultúre 20 
Prijatie pri príležitosti 186 výročia A. Sládkoviča – 40 
Prijatie novinárov – 55 
Prijatie   delegácie z Nemecka -  28 
Prijatie p. Zuzany Martinákovej  15 
Prijatie najúspešnejších športovcov regiónu – 50 
Prijatie študentov Vysoká škola architektúry -  50 
Prijatie  členov hasičského  zboru – 40 
Prijatie detí pri príležitosti MDD – 60  
Slávnostné prijatie účastníkov festivalu pouličného divadla – 35 
Prijatie – pomaturitné  stretnutie po 45 rokoch,  - 42  
Prijatie  po 42 rokoch žiakov ZDŠ – 30 
Prijatie – členov Občianskeho združenia „ Záchrana zvierat „ – 15 
Prijatie SZPB – 41 
Prijatie  členov úradu vlády SR 
Prijatie návštevy Hünenbergu  10 
Prijatie účastníkov Dych festu – 40 
Prijatie Gymnazistov po 40 rokoch – 26 
Slávnostné prijatie účastníkov behu Ústavy – 50  
Slávnostné prijatie účastníkov Salamandra :  
Maďarskej delegácie 2 x  100 ľudí   
z Poľska , z  Ptuja, Švajčiarska  - 10 
Prijatie prezidenta SR 2 x – 100 
Prijatie predsedu Najvyššieho súdu SR a predsedu Najvyššieho súdu z Maďarska  s delegáciami - 15 
Prijatie účastníkov   sympózia -  45 
Október úcta k starším – prijatie 13 x -  1300 ľudí 
Prijatie pomaturitné po 25 rokoch SPŠB – 20 
Zlatý sobáš 1 – s počtom ľudí 35 
Diamantové sobáše 2 s počtom ľudí  60 
Slávnostné prijatie p. Dobroviča – 10  
Prijatie Deň nevidiacich – 35 
Prijatie darcov krvi – 50 
Prijatie bývalých zamestnancov MsÚ  - 15 
a mnohé iné prijatia  členov parlamentu, ministerstiev a kancelárie prezidenta SR 
 
 
 

ČASŤ II. 
Majetok a hospodárenie s majetkom mesta 
 
Majetok Mesta Banská Štiavnica 

Dlhodobý nehmotný majetok mesta 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok  mesta    1 981  466,65 Sk 

Dlhodobý hmotný majetok mesta  

- budovy, stavby                               437 459 085,23 Sk 
- stroje                    82 920 792,75 Sk 
- dopravné prostriedky      4 036 812,00 Sk       
- porasty                        267 000,00 Sk 
  
  spolu :                             524 683 689,98  Sk 
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Dlhodobý hmotný majetok drobný                            15 313 693,75 Sk 

Materiál           68 544,36 Sk 
Lesy 
V majetku mesta sa nachádzajú lesy o výmere 4 693,79 ha 
 
v hodnote                531 827 284,00 Sk 
 
Pozemky                184 772 984,00 Sk 
Umelecké dielo                                  544 000,00 Sk 
 
 
Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou           
  

Dlhodobý nehmotný majetok 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok     626 243,60 Sk 

Dlhodobý hmotný majetok 

- budovy, stavby                             87 437 453,80 Sk 
- stroje a strojné zariadenia                  2 555 809,55 Sk 
 
spolu :                    89 693 263,35 Sk 
 
Dlhodobý hmotný majetok drobný                                8 277  336,62 Sk 
 
Majetok v správe TS m.p. Banská Štiavnica 

Dlhodobý hmotný majetok  

 
- budovy, stavby          78 612 157,30 Sk 
- stroje a stroj. zariadenia                       5 808 939,00 Sk 
- dopravné prostriedky                    25 089 687,00 Sk 
- porasty                               3 487,00 Sk 
 
spolu :        109  514 270,30 Sk  
                  
 
Dlhodobý hmotný majetok drobný                                            1 346 083,44 Sk  
 
Rekapitulácia majetku mesta : 

Dlhodobý hmotný majetok                      723 891 223,63 Sk 
Dlhodobý hmotný majetok drobný                                 24 937 113,87 Sk 
Materiál               68 544,36 Sk 
Lesy                   531 827 284,00 Sk 
Pozemky                  184 772 984,00 Sk 
Umel.dielo            544 000,00 Sk 
Nedokončené investície                     23 736 084,10 Sk 
Vklady v obchodných spoločnostiach                   65 739 000,00 Sk 
 
Majetok mesta spolu :                           1 555 516 233,96 Sk 
 
    Výnosy z majetku mesta :  
- predaj  budovy                     3 016 960,00 Sk   
- predaj  pozemky      1 182 007,40 Sk 
- predaj bytov                      530 287,00 Sk 
- príjem z prenájmov                   4 226 673,20 Sk 
 
Výnosy z majetku mesta spolu :                                8 955 927,60 Sk  
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Rozpočet na rok 2006 
 
                         Rozpočet mesta   
    

Bežný rozpočet     

  
Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 
31.12.2006     

        
  Položka rozpočet tis. Sk skutočnosť tis. Sk 

100 Daňové príjmy 76 426                                80 514    
  z toho:    
  výnos dane pre územnú samosprávu                    57 326                                  61 864    
  daň z nehnuteľností                     11 100                                   11 052    
  domáce dane a poplatky                       8 000                                     7 598    
      

200 Nedaňové príjmy                     11 001                                   10 464    
  z toho:    
  prenájom majetku                      4 702                                    4 227    
  administratívne poplatky                       2 162                                     2 186    
  dividendy 240                                      240    
  úroky 100                                      152    
  iné nedaňové príjmy                       3 797                                 3 659    
      

300 Granty a transfery                     32 246                                   31 989    
  z toho:    
  sponzorské príspevky                                      350    
  zbierka Štiavnický Nácko  25    
  dotácia BBSk - festival Cap á ĺ Est 40  40 
  grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond              670     679    
  Decentralizačná dotácia:    
  školy                     25 220                                  25 548    
  na prenesený výkon    
  samosprávnych funkcií 709 866  
  matrika 260    271    
  Osobitný príjemca rodinné    
  prídavky a soc. dávky                       1 800                                     2 261    
  Hmotná núdza - školy 744                                      887    
  Dotácie z Ministerstva kultúry SR:    
  Salamander 70    70    
  Knižnica 30                                          30    
  Publikácia osobnosti 90    90    
  Výstava umenia v Paríži 260    220    
  Kultúrne poukazy 50 122 
  Rekonštrukcia radnice - rešt.prieskum  50 
  Úrad vlády SR -dotácia na MŠ 1. mája  100 
  Program hosp. a soc. Rozvoja                       2 083      
  Dotácia na voľby  220 380 

  Bežné príjmy spolu                   119 673                              122 967    
    
  Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2006     
        
  Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk  
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01 Všeobecné verejné služby                     21 691                                   23 190    
  z toho:    
  obce                     20 226                                   21 507    
  finančná a rozp. oblasť 123 123 
  zahraničná oblasť 33 33 
  matrika 539 535 
  voľby 201 346 
  splátky úrokov z úverov 550 646 
      

02 Civilná ochrana 170 141 
      

03 Verejný poriadok a bezpečnosť                       3 542                                     3 150    
  z toho:    
  Mestská polícia                       3 198                                     2 845    
  Mestský hasičský zbor 344 305 
      

04 Ekonomická oblasť                       8 826                                     8 910    
  z toho:    
  veterinárna oblasť 185 170 
  cestná doprava                       7 276                                     6 715    
  cestovný ruch                       1 365                                     2 025    
      

05 Ochrana životného prostredia                       7 020                                     7 451    
  z toho:    
  nakladanie s odpadmi                       6 950                                     7 385    
  údržba kanalizácie 70 66 
      

06 Bývanie a občianska vybavenosť                     10 356                                     9 430    
  z toho:    
  Územný plán mesta 396 396 
  Program hosp. a soc. Rozvoja                       2 083                                     1 464    
  Energetická koncepcia 200 198 
  štúdia odpadového hospodárstva 90 90 
  reštaurátorský prieskum  - radnica  55 
  čistenie mesta                         1 000                                     1 085    
  údržba verejnej zelene 753 678 
  aktivačné práce 860 981 
  projekt úprav Pomníka padlých 369 295 
  Vypílenie topoľov a líp 140 140 
  príspevky na verejnoprosp. projekty  265 159 
  zásobovanie vodou 125 16 
  verejné osvetlenie                       3 610                                     3 323    
  občianska vybavenosť 415 381 
      

07 Zdravotníctvo 393 487 
      

08  Rekreácia, kultúra, náboženstvo                       9 814                                   10 355    
  z toho:    
  rekreačné a športové služby                       2 705                                     2 869    
  kultúrny dom Štefultov a Banky 30 30 
  Rubigall - správa kultúry                       4 175                                     4 282    
  knižnica 916 914 
  amfiteáter a kino 535 554 
  ostatné kultúrne služby 715 866 
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  miestny rozhlas a televízia 450 457 
  správa cintorínov 230 231 
  členské príspevky mesta a iné 60 58 
      
      

09 Vzdelávanie                       3 425                                     3 323    
  z toho:    
  materské školy                       2 538                                     2 497    
  iné školy 817 755 
  školenia  50 71 
      

10 Sociálne zabezpečenie                       5 219                                     5 972    
  z toho:    
  Mesiac úcty k starším 130 109 
  Kluby dôchodcov 227 213 
  opatrovateľská služba 2 083    2 308    
  Vyplácanie rodinných prídavkov     
  a sociálnych dávok 1 800    2 261    
  jednorázové dávky soc. pomoci 115 99 
  pochovávanie na trovy obce 20  
  príspevky na sociálnu oblasť 50 50 
  dávky deťom v hmotnej núdzi 744 882 
  Rómsky klub - energie 50 50 

  Bežné výdavky spolu:                   70 456                                  72 409    
    

  Kapitálový rozpočet     
    
  Plnenie príjmovej časti k 31.12.2006     
        
  Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk  

230 Kapitálové príjmy     7 800    4 729    
  z toho:    
  predaj budov 5 600      3 017    
  predaj bytov 200 530 
  predaj pozemkov 2 000     1 182    
      

300 Kapitálové granty a transfery 9 650    9 600    
  z toho:    
  úprava verejných priestranstiev          9 000              9 000    
  Environmentálny fond - kanalizácia Štúra 600 600 
  rekonštr. Radnice 50  
      

  Kapitálové príjmy spolu: 17 450       14 329    
    
  Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2006     
        
  Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk  

01 Obce       3 022      1 599    
  z toho:    
  nákup výpočtovej techniky 300 252 
  nákup pozemkov  4 
  rekonštrukcia radnice      1 000    217  
  rekonštrukcia vykurovania radnice 1 500     904    
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  umel. dielo - oproti radnici 200 200 

  
nákup výpočtovej techniky pre stavebný 
úrad 22 22                                               

      
03 Policajné služby    
  kamerový systém 700  
      

04 Ekonomická oblasť   12 009          11 534    
  z toho:    
  vybudovanie komunikácií:    
  Ul. Cintorínska 350 350 
  Ul. SNP  450 456 
  Ul. Pátrovská 276 276 
  Ul. Gagarina 95 95 
  Ul. Sládkoviča 200 192 
  Ul. Štúra 300 300 
  Ul. Mikovíniho 192 192 
  úprava verejných priestranstiev        9 000                    9 000    
  vybudovanie parkoviska na Križovatke 150 150 
  Oporný múr Ul. Akademická 110 106 
  Oporný múr Ul. Zvonová 500 30 
  Chodník Počúvadlianske jazero 86 86 
  Chodník Ul. Antolská 300 300 
      

05 Ochrana životného prostredia 810 810 
  z toho:    
  kanalizácia Lesnícka 180 180 
  kanalizácia Štúra 630 630 
      

06 Bývanie a občianska vybavenosť          11 668               9 687    
  z toho:    
  Projektové dokumentácie     2 651     826    
  splátky vozidiel pre TS 4 515       4 630    
  byty - DM II - Povrazník 3 823         3 961    
  digitálne mapy + ortofotomapy 379 270 
  WC trhovisko 300  
      
      

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 408 407 
  z toho:    
  rekonštrukcia kúpeľov 262 262 
  nákup piána pre spevokol 36 36 
  rozšírenie rozhlasu 79 78 
  nákup krovinorezu na cintoríny                          31    31    

    

  Kapitálové výdavky spolu: 28 617        24 037    
    
    
    

  Finančné operácie     
    
  Príjem k 31.12.2006     
        
  Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk  
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410 príjem splátok od Regionálnej nemocnice 450     543    
453 prevod dotácií z roku 2005        192    192    
454 prevod z rezervného fondu 265  265    
454 prevod z iných peňažných fondov      8 281    

  Spolu: 4 730    13 242    
    
    
  Výdavky k 31.12.2006     
        
  Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk  

821 splácanie úverov       1 990                    1 738    
814 splácanie lízingu na autá                          395    294    

      
  Spolu:   2 385           2 032    
    

Sumárny 
prehľad    

  Príjmy mesta spolu k 31.12.2006: 137 296     tis. Sk  

    

  Výdavky mesta spolu k 31.12.2006: 96 446     tis. Sk  

    

  Poskytnuté dotácie pre školy k 31.12.2006      47 223     tis. Sk  

 
 
 
Technické služby m. p. Banská Štiavnica  
Technické služby, mestský podnik v Banskej Štiavnici bol zriadený ako príspevková organizácia mesta za 
účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb pre  Mesto Banská Štiavnica. Riaditeľom organizácie je Peter 
Heiler. V roku 2006 plnil svoju funkciu a zabezpečoval verejnoprospešné služby pre mesto, občanov ako i obce 
okresu. Poskytované služby  boli zabezpečované cez činnosť jednotlivých stredísk podniku a to: 

stredisko č. 1- je integrované z výrobných úsekov v oblasti nakladania s odpadom - skládka, ZKO, separácia 
vytriedených komodít zberového dvora a odpadové hospodárstvo organizácie a úsek zabezpečujúci dopravno-
mechanizačné služby pre zimnú údržbu miestnych komunikácií, čistenie mesta a zákazkové práce pre občanov 
a organizácie, najmä v letnom období, kde výkonovo vykrýva potreby stabilizácie pracovníkov. 

Ťažisko práce strediska je činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, kde je rozpočtovaná položka v objeme 
6,95 mil. Sk Vývoz odpadu je realizovaný podľa schváleného zvozového plánu. V roku 2006 sa pokračovalo 
v rozširovaní vývozu separovaných komodít z oblastí Špitálka, Povrazník, Štefultov, Mária šachta, Hájik, Horná 
Resla s prislúchajúcimi ulicami. Pre rok 2007 je potrebné doriešiť separáciu v zostávajúcich častiach mesta – 
okrajové časti mesta ( Banky, ul. Ovocná, Okrajová, Kisihýbelská, Poľovnícka...) Ďalej je potrebné doriešiť 
separáciu počas LTS v rekreačnej oblasti – jazero Počúvadlianske, Klinger, Belianske. Doriešiť zámenu 
veľkokapacitných nádob pri cintorínoch za nádoby na separovaný odpad. VKK pristavovať len pri jarnom čistení 
cintorínov, kosení a podobne. Pokračovať v budovaní zberového dvora na HDTS s možnosťou odovzdať 
bezplatne všetky druhy odpadov od občanov ( ide najmä o odpady: elektro odpad, akumulátory a batérie, použité 
oleje, svetelné zdroje a lampy a ďalšie odpady v zmysle povolenia na nakladanie s odpadmi z Obvodného úradu 
ŽP v Banskej Štiavnici). Je potrebné ďalej riešiť aj problematiku BRKO a to podporovaním domáceho 
kompostovania a budovaním komunitného kompostoviska. 

Zimná údržba mestských komunikácií je zabezpečovaná podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby 
a výkony na tomto stredisku predstavujú cca 1,5 mil. Sk, podľa konkrétnej potreby údržby, závislej od vývoja 
počasia. Čistenie a údržba MK je realizovaná týmto strediskom v objeme cca 0,6 mil. Sk. Zákazky občanov, 
organizácií a obcí okresu BŠ predstavujú pre stredisko č.1 výnosy cca 4,5 mil. Sk. 

 stredisko č. 2  - verejné osvetlenie, čistenie mesta, verejné WC, zberňa šatstva 
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Čistenie mesta: V roku 2006 bola činnosť strediska zameraná  v prvom rade na vlastné čistenie verejných 
priestranstiev a komunikácií. Okrem tejto činnosti pracovníci strediska zabezpečovali aj drobné opravy a údržbu 
miestnych komunikácií ako sú vysprávky ciest a chodníkov, opravy dopravného značenia, opravy kanalizačných 
vpúští,  rigolov a v menšej miere aj práce v rámci podnikateľskej činnosti nad rámec služieb pre mesto. 
V zimnom období sa pracovníci strediska podieľali na výkone zimnej údržby. Uvedené činnosti stredisko 
zabezpečovalo prostredníctvom 6-tich kmeňových  zamestnancov a 2 zamestnancov vykonávajúcich činnosť na 
dohodu o vykonaní práce (ručné čistenie schodov).   

 Verejné osvetlenie:  

Stredisko zabezpečuje prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a podľa požiadaviek oddelenia 
kultúry prispieva k údržbe siete mestského rozhlasu. Podieľa sa na výzdobe mesta,odstra- 
ňovania nebezpečného náľadia na strechách domov a ďalších činností s použitím montáž- 
nych plošín s dosahom 20 a 13 metrov. Voľnú kapacitu využíva pre poskytovanie služieb v  
okolitých obciach, pre organizácie a občanov okresu.       
Personálne je tvorené dvomi pracovníkmi.         
              
Stredisko VO od r.2004 postupne zabezpečuje rekonštrukcie rozvodu VO za účelom moderni- 
zácie siete, kde sú postupne nahrádzané staré neefektívne osvetľovacie telesá za moderné 
úsporné. Následne sa na jednotlivých svetelných okruhoch vykonáva oprava a dovybavenie 
meracích, regulačných a istiacich prvkov. Záverom je na okruhu urobená revízia.    
Ide teda o pomerne komplexné riešenie jednotlivých okruhov VO.     
Počnúc rokom 2004 sa začalo s výmenou uvedených zariadení v častiach mesta:   
Horná  a  Dolná Resla, Zigmund šachta, Hájik, Špitálka, Štefultov - horná časť, Križovatka.... 
Realizácia týchto úsporných opatrení prináša  úspory, ktoré sa stávajú     
zdrojmi pre realizáciu rekonštrukčných prác v nasledujúcom roku. Ich presná číselná   
hodnota sa dá ťažko vyjadriť, lebo počas obdobia uvedených dvoch rokov prišlo opakovane  
ku zmenám za odobratú elektrickú energiu. Ku dnešnému dňu môžeme konštatovať, že 
celkový inštalovaný príkon v sieti VO sa znížil z pôvodne inštalovaných 254 032 W   
v roku 2004 na 175 685 W v roku 2006, čo predstavuje úsporu na výkone siete VO    
cca 79 000 W. Pre rok 2007 zostáva riešiť rekonštrukciu úsekov:     
Štefultov - dolná časť, sídlisko Drieňová a časť ulíc Okrajová, Ovocná, Kysihýbelská.... 
Úspora energie voči roku 2004 predstavuje v celkovom vyjadrení cca 600 000,- Sk, keď v roku 
2004 bola plánovaná spotreba energie v objeme 3 milióny Sk ( pri vtedajších cenách el. energie) 
a v rozpočte v r.2007 predpokladáme spotrebu energie v sume 2 400 000,- Sk (súčasné ceny 
za odobratú elektrickú prácu ). Pre ďalšie potreby technického zhodnotenia siete VO   
predstavujú údržbu a výmenu oporných bodov ( stĺpov ), káblových rozvodov vzdušných aj 
zemných a  rozvádzačov. Po vykonaní všetkých týchto uvedených technických zhodnotení 
by celý systém VO mal predstavovať štandardné zariadenie zabezpečujúce služby na danom 
úseku verejného života mesta.         
              
Súčasne s modernizáciou a rekonštrukciou v r.2004 sa pristúpilo aj k realizácii úsporného  
osvetlenia z hľadiska časového a tiež sa reguloval počet osvetľovacích bodov jednotlivých 
komunikácií. Bolo rozhodnuté, že bez regulovania času osvitu budú úseky CMS, hlavná 
ulica Drieňová, Poč.jazero a ostatné úseky sú regulované s časom vypnutia a to    
od 24,00 do 04,00 hod. Tiež úseky obchvatových ulíc svietia len v exponovaných častiach 
a ďalšie sú osvetľované primerane.         

Zberňa šatstva a prádla: Činnosť bola zabezpečovaná jedným zamestnancom na čiastočný úväzok, pričom 
prevádzková doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 8.00-16.00 hod. Táto stratová činnosť 
nahradzuje chýbajúce podnikateľské aktivity a služby čisto len na zber a výdaj šatstva a prádla, pričom vlastné 
čistenie je vykonávané dodávateľsky. Pre skvalitnenie služieb v meste sa v priestoroch zberne uvažovalo aj 
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o zberni obuvi, opravách obuvi a kabeliek, výmenách zipsov avšak z hygienického hľadiska a nákladov 
podnikateľský subjekt od  zámeru odstúpil. 

Mestské WC: stredisko zabezpečuje celoročnú prevádzku WC na ul.A.Kmeťa a ul.Križovatka s 1,5 pracovným 
úväzkom, doplneným o aktivačných pracovníkov v priemernom počte 9 ľudí. Sezónne sú zabezpečované 
sociálne zariadenia na jazerách Klinger, Počúvadlianske a Belianske. Tieto služby sú riešené dodávateľsky 
systémom mobilných eko WC. 

 stredisko č. 3  - kompletná ekonomika podniku, personalistika, mzdy, register, archív, správa a ochrana 
majetku, BOZP a PO. 

Stredisko správa je personálne zložené z 5 THP pracovníkov (riaditeľ, vedúci str.č.1-DMS + ZKO,  
skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný,           
vedúci str.č.2-ČM,VO,WC,zberňa prádla, vedúci str.č.3-a)ekonóm-účtovníctvo, b) personálno-mzdový 
pracovník a vedenie spisovej služby a registratúry) a prevádzkovo obslužní pracovníci - 3 a to:   
upratovačka, práce na zabezpečení chodu karant.stanice - 1x         
vrátnik,kurič -2x             
Výkony správy predstavujú platby za prenajaté priestory, výkony karant.stanice, poskytovanie   
drobných služieb v zmysle živnostenského oprávnenia.         
Náklady strediska sú vykrývané prebytkami hospodárenia jednotlivých stredísk, ktoré v účtovaní   
svojich výkonov v zmysle platného cenníka predstavujú položku správnej réžie.     

       

  
V podniku má svoje pracovisko i koordinátor zabezpečujúci MOS.  Na aktivačnej činnosti  MOS v roku 

2006  v priemere pre TS pracovalo 85 pracovníkov, ktorí pracovali 16 hodín týždenne. Títo boli rozdelení do 
nasledovných  druhov činnosti: úprava verejných priestranstiev, pomocné práce pri prevádzke sociálnych 
zariadení, pomocné práce pri separovanom zbere, zabezpečenie ochrany a ostrahy budov (vrátnici TS,m.p.), 
pomocné administratívne práce. 

Po dohode s Mestskými lesmi, s.r.o., Banská Štiavnica sme pristúpili k rekonštrukcii systému 
vykurovania spoločnej sociálnoprevádzkovej budovy a príprave teplej úžitkovej vody.V prípade TÚV došlo ku 
zmene z akumulačného ohrevu veľkých stacionárnych nádob na priamo ohrevné prietokové telesá, kde dochádza 
k úspore vyhrievacej energie. Pri vykurovaní budovy ide o zmenu resp. doplnenie vykurovacieho média a to 
z fosilných palív (ZP) na obnoviteľné zdroje ( palivové, odpadové drevo ). Pre sprevádzkovanie uvedeného 
vykurovania bolo potrebné vybudovať nové komínové teleso, inštalácia kotla drevosplyňovacieho a úprava 
systému rozvodu s reguláciou. Uvedený investičný zámer predstavoval objem cca 260 tis.Sk, kde rovnakým 
dielom sa podieľajú obe organizácie ( TS,m.p. a Mestské lesy, s.r.o. ). 
Kontrolná činnosť: v rámci kontrolnej činnosti boli vykonané dve kontroly   
RÚVZ v Žiari nad Hronom, zamerané na čistotu verejných priestorov, verejných WC, autobusové nástupištia 
a oblasť nakladania s odpadom.   
V priebehu roka vykonali vedúci pracovníci podniku niekoľko kontrol a to so zameraním na činnosť verejné 
osvetlenie, slávnostné osvetlenie mesta, kontrola skládky a HDTS. 
Ekonomické ukazovatele o činnosti podniku sú rozpracované v ročnej uzávierke podniku.  
  

Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica  
Bytová správa s. r. o. Banská Štiavnica bola založená mestom Banská Štiavnica v mesiaci jún 2000 a bola  
zapísaná do obchodného registra 7.12.2000. Dňom 2.1.2001 začala svoju činnosť v rozsahu  predmetov činnosti 
zapísaných v obchodnom registri a na základe nájomnej zmluvy z  2.1.2001 uzatvorenej medzi mestom Banská 
Štiavnica  a Bytovou správou s. r. o. Banská Štiavnica, ktorou mesto Bytovej správe prenajalo bytový fond, 
niektoré nebytové priestory a tepelné hospodárstvo. Súčasne prevzala od bývalého správcu správu bytov podľa 
zákona NR SR č. 182/1993 Z.z., ktoré sú vo vlastníctvom  občanov.  

– sídlo spoločnosti a zamestnanci:   ul. Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica, 

– telefón:  linka: 6922060   - ekonómka Elena Dobáková 
     - účtovníčka Miroslava Hercegová, 
   linka: 6922061 (fax) – konateľ spoločnosti Ing. Marian Jakubovie,  
         služ. mobil. 0903696183 
   linka: 6922062  – pokladňa, mzdy, personalistika a fond    
                       opráv Simona Benešová, 

– správa bytového fondu Renáta Kmeťová, 
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    linka: 6911971 - údržba bytového fondu,  
        Mgr. Denisa Slezáková majster,  
        Michal Sombati, Ladislav Maďar,  
        Vladimír Sép, údržbári, 
 
    linka: 6922465 v kancelárii kotolne K2 Drieňová   

– zástupca konateľa a zodpovedný zástupca pre výrobu 
a rozvod tepla Michal Pika, služ.mobil. 0903696207, 

– 13 kuričov v trvalom  pracovnom pomere, 
– 5 kuričov na dobu určitú cez vykurovacie obdobie. 

    
– E-mail:  bytovaspravabs@stonline.sk, (na Dolná 2),  

    pika.michal@ctr.sk (v kotolni K2 Drieňová) 
   

– Pracovná doba: od  6,00 do 14,00 v stredu do 16,00 hod. 
 
Hlavné predmety  činnosti Bytovej  správy s. r. o.: 
 

- výroba a rozvod tepla, 
- správa bytov a nebytových priestorov a poskytovanie služieb pri ich užívaní, 
- poskytovanie upratovacích prác, 
- cestná nepravidelná osobná doprava, 
- kúpa a predaj tovaru (maloobchod a veľkoobchod), 
- sprostredkovateľská činnosť,  

 
Bytová správa s.r.o. podniká na prenajatom majetku mesta v zmysle nájomnej zmluvy z 3.1.2005 a vykonáva 
správu bytov na základe zmlúv o výkone správy. 
 
Popis prenajatého majetku: 
Tepelné hospodárstvo mesta v nadobúdacej hodnote  39.427.650,-Sk, pozostáva z 13 zdrojov tepla (kotolní) a 
tepelných rozvodov. 
Technický popis zariadení na výrobu a rozvod tepla: príloha č. 1 
 
 Výrobu, rozvod a  dodávku tepla a teplej úžitkovej vody Bytová správa s.r.o. do konca roku 2006 
zabezpečovala  na základe platnej licencie Ministerstva hospodárstva, a  od 1.1.2007 na základe povolenia č. 
2006T 0254 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pre byty a nebytové priestory ktoré má v správe a pre 
priamych odberateľov tepla: SBD ZH, Armáda SR, Základná škola J. Kollára, Materská škôlka Bratská ul., 
Domov Márie ul. Svobodu 36, SČK a   Štátnu ochranu prírody. 
 Výroba  teplej úžitkovej vody pre sídlisko Drieňová je centrálne zabezpečovaná z kotolne K1 Drieňová, 
pre sídlisko Juh (Križovatka a ul, Dolná z kotolní K1 Dolná, K2 Dolná a K3 Križovatka pre ul. Mierová z PK 
Mierová 13, pre ostatných odberateľov z domových kotolní ul. 1.mája 6-7, 8-9 a 10-11 a ul. Exnára 3.  
 Súčasťou tepelného hospodárstva mesta sú aj tri 90 kW elektrokotolne ÚK v bytových  domoch Šobov 
8,9 a 10 ktoré sa od roku 1999 neprevádzkujú lebo užívatelia bytov neplatili za dodané teplo. 
 Ďalej Bytová správa s.r.o. na základe mandátnej zmluvy s mestom zabezpečuje prevádzku kotolní v 
budovách Žemberovský dom, Rubigal a Belháziovský dom. 
 
Bytový a nebytový fond mesta v hodnote 133.666.314,-Sk,  s počtom  bytov 254 a 5   nebytových priestorov a  
administratívna budova býv. OPP na ul. Dolná 2  v ktorých je  spolu 11 nájomníkov 
Bytový  fond mesta:  
Nájomné byty v bytových domoch vo vlastníctve mesta: 
– ul. Sládkoviča 11, 12 bytov, I. kat,  po rekonštrukcii 1998,  elektrické vykurovanie, 
– ul. Pécha 8, 4 byty, 3 II. kat  a 1 IV. Kat., na rekonštrukciu, lokál. vykurovanie 
– ul. Radničné nám. 3, 2 byty,  II. Kat., na rekonštrukciu, lokál. vykurovanie 
– ul. A. Kmeťa 5, 7 bytov, 6. II.kat, 1 IV.na rekonštrukciu, lokál. vykurovanie 
– ul. Akademická 1, 3 byty, 2 II, Kat. A 1 IV. kat.,na rekonštrukciu, lokál. vykurovanie 
– ul. Farská 1, 4 byty, II. Kat., na rekonštrukciu, lokál. vykurovanie, 
– ul. Kammmerhofská 10 bytov, kat, po rekonštrukcii 2004,  lokál. plynové vykurovanie, 
–  ul. Železničiarska 4, 1 byt, III. Kat. 
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– ul. Exnára 7, Fínsky rod.dom 1 byt I. kat., 
– ul. Horáka 20, Fínsky rod.dom 1 byt I. kat., 
– ul. Horáka 19, Fínsky rod.dom 1 byt I. kat., 
– ul. L.Svobodu 36, 12 bytov, I.kat. vo výpožičke od Domov Márie., 
– ul. Povrazník č. 15 a č. 17, 3 byty III. kat. na rekonštrukciu, 
– ul. Šobov 10, 11 bytov, III. kat. zničené,  
– ul. Šobov  9, 11  bytov, III. kat. čiast. zničené, 
– ul. Šobov 8, 9 bytov, III. kat. udržiavané, 
– ul. Straku č. 3 až č. 15, 57 bytov, I.kat., 
– ul. nám. Sv. Trojice č. 15, 14 bytov, I.kat.  po rekonštrukcii 1998,  lokál. plynové vykurovanie, 
– ul. nám. Sv. Trojice č. 7, 19 bytov, I.kat.  po rekonštrukcii 1998,  ústredné vykurovanie, 
– ul. Šobov  7, 35  bytov, 21 bytov I. kat.  malometrážnych a 14 bytov zníženého štandardu, čiast. zničené, 

dom po rekonštrukcii v máji 2003, elektrické individuálne vykurovanie bytov. Spolu je to 217 bytov. 
Nájomné byty v bytových domoch kde mesto je spoluvlastník s ostatnými vlastníkmi bytov (dosiaľ nepredané 
podľa zák. 182/1993 Z.z.) v počte 37 bytov z toho: 
– 13 bytov I.kat., 
– 24  bytov II.kat.  
Byty užívajú v prevážnej miere neplatiči a dlžníci, ktorí nedokázali byt odkúpiť. 
 
Nebytové priestory: 
– na ul. A. Kmeťa 5 obchodný priestor (predajňa potravín), 
– na ul. Akademická 1, obchodný priestor (Očná optika), 
– na ul. Radničné nám. 3, obchodný priestor – cukráreň,  
– na ul. Dolná 2, administratívna budova býv. OPP – kancelárske priestory využívajú: 

– Pedagogicko psyschologická poradňa, 
– Opravovňa  obuvi, 
– politická strana Smer, 
– kozmetika AVON, 
– Bytová správa s.r.o., 
– účtovnícka firma B. Maďarová, 
– dámske krajčírstvo, 
– poradňa zdravia,  
– 4 garážové boxy Autoservis Bačíková, 
– 2 garážové boxy Bytová správa s.r.o., (dod.auto Berlingo, nákl.auto skláp. AVIA, 

 Prílohy: pôdorysy podlaží.  
 
V rámci predmetu činnosti Bytová správa s.r.o. vykonáva správu bytov vo vlastníctve občanov v počte  795 
podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. na základe zmluvy o výkone správy. Ďalej zabezpečuje: údržbu bytového 
fondu a nebytových priestorov, údržbu bytov a domov  vo vlastníctve občanov v rozsahu predmetu činnosti a 
podľa osobitnej zmluvy, sprostredkovanie prác a  činností súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov, 
príležitostnú nákladnú automobilovú dopravu a ďalšie činnosti. 
 
Najzávažnejšie problémy:  
Udržiavanie prenajatého majetku mesta v prevádzky schopnom stave, najmä objektov v mestskej pamiatkovej 
rezervácii a bytových domov na Šobove.  Stavebno-technický stav objektov je zlý, v nevyhovujúcom stave sú 
najmä strechy, krovy, komíny a vnútorná elektroinštalácia.  
Platobná disciplína užívateľov bytov vo vlastníctve mesta je nízka, najmä tých ktorí sú v hmotnej núdzi a 
sociálne odkázaných. Za túto skupinu platí Bytová správa s.r.o. často aj nimi poberané plnenia pri užívaní bytov, 
ich platby nepokrývajú nájomné a poskytnuté služby.  Pohľadávky voči užívateľom bytov predstavujú cca 7 mil. 
Sk. Mesto je osobitným príjemcom sociálnych dávok ktorých časť, v sume cca 37 tis. Sk odvádza Bytovej 
správe s.r.o.  
Bytové domy na Šobove ich užívatelia postupne devastujú, najmä Šobov 10 a  Šobov 7. V dome Šobov 7 je 
situácia kritická aj v tom, že nájomníci nedostatočne platia nájomné, a preddavky na služby, len na 46% a ich 
platby nepostačujú ani na úhradu vody ktorá sa v dome spotrebuje, rozdiel za 11 mes.  roku 2006 je 113 tis Sk., 
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na základe čoho, po vyúčtovaní roku 2006 a nezaplatení dlžôb Bytová správa zastaví dodávku vody do domu. 
Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia Bytovej správe s.r.o.  2.302 tis.Sk.   
V súčasnej ekonomickej situácii spoločnosť  nevie vytvoriť zdroje na rozsiahle a finančne náročné opravy.  
Nadmerne je opotrebované vnútorné vybavenie domov a bytov, najmä v mestskej pamiatkovej rezervácii 
(vykurovacie zariadenia, okná, dvere, schodištia).  
Podľa nášho názoru realizovaná a pripravovaná výstavba nájomných bytov mestom by sa mala uberať smerom k 
finančne nenáročnému bývaniu.  Treba riešiť aj vysťahovanie doterajších neplatičov do lacnejších bytov. 
Žiadatelia o byty z poradovníka bytovej komisie sú väčšinou sociálne odkázaní a nebudú mať na platenie bytu s 
ústredným kúrením a dodávkou teplej vody, viď príklad Šobov 7 kde užívatelia bytov nemajú na zaplatenie 
individuálneho elektrického vykurovania bytov. 
Začína sa prejavovať opotrebovanosť zariadení na výrobu a rozvod  tepla, komínov a  budov kotolní. V roku 
2007 bude musieť byť vykonaná rekonštrukcia komína kotolne K2 Dolná v hodnote cca 1 mil. Sk. V najbližších 
dvoch - troch rokoch predpokladáme nutnosť výmeny kotlov Leblanc v kotolniach bytových domov ul. 1.mája 
6-7, 8-9 a 10-11 a ul. Exnára 3, čo bude potrebné riešiť v rámci rozpočtu mesta.   
Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami. 
 
Mestské lesy Banská Štiavnica ,s.r. o.  
Konateľom spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. je Ing. Jaroslav Dudík. 
Mestské lesy Banská Štiavnica spol. s r.o. – správa z a rok 2006 
Mestské lesy Banská Štiavnica spol. s r.o. hospodária na lesných pozemkoch v majetku mesta Banská Štiavnica 
a neznámych a známych vlastníkov, nachádzajúcich sa v orografickom celku Štiavnické vrchy, ktorý je súčasťou 
Chránenej krajinnej oblasti rovnakého mena. Celková výmera obhospodarovaných lesov je 4482,83 ha, 
v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, Banská Hodruša a Štiavnické Bane. Z toho mestské 
lesné pozemky majú výmeru 4287 ha, súkromné pozemky neznámych vlastníkov 31 ha a mestské nelesné 
pozemky 36 ha. 
Organizačne sú tieto lesy rozdelené na tri lesné hospodárske celky (LHC) Banská Štiavnica, Žarnovica a Hliník. 
Zároveň podľa vlastníckych a užívateľských práv sú tieto lesy zaradené do troch lesných užívateľských celkov 
(LUC): 
Mestské lesy Banská Štiavnica-Hodruša, 
Mestské lesy Banská Štiavnica-Vyhne 
Neštátne lesy Kozelník. 
Rozdelenie podľa kategórií lesov je nasledovné: 
1. Lesy hospodárske                      3521,88 ha 
2. Lesy ochrannéa)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 škôlkárske stredisko. 
 
Pozemky lesného pôdneho fondu:    porastová plocha             4355,11 ha 
                                                         Lesné škôlky                         0,51 ha 
                                                        Odvozné cesty                     46,89 ha 
                                                         Lesné sklady                         4,29 ha 
                                                         Poz. so špec. zameraním        4,99 ha 
                                                         Produktovody                      11,61 ha 
                                                         Neúrodné pozemky               7,08 ha 
 
 

Pestovná činnosť 

Pestovné činnosti boli v roku 2006 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe 
vypracovaných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 
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1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 5,87 ha, z toho umelé zalesňovanie bolo 5,24 ha a prirodzené 
zalesnenie 0,63 ha. 

2. Odstraňovanie haluziny – na ploche 8,82 ha. 
3. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri bola vykonaná na         77,17 ha   

                                                                             burine bola vykonaná na    88,92 ha 
    4.  Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch na ploche           45,99 ha 

5. Ochrana lesa proti hmyzím škodcom bola vykonaná v celkovej výške 14 992.- Sk.  
Celkové náklady na pestovnú činnosť predstavovali 790 tisíc Sk. 

 

Ťažbová činnosť 

Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2006 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol stanovený 
vo výške 10 700 m3. Skutočne bolo vyťažených 11 990 m3 dreva. V roku 2006 bolo v rámci spracovania 
náhodnej ťažby 6804 m3 dreva, čo je 57% z celkovej ťažby. Podiel náhodnej ťažby ovplyvnil plánovanú 
sortimentnú skladbu dreva, čo sa prejavilo i na priemernom speňažení. Náklady na ťažbovú činnosť 
predstavovali    
4 808 tisíc Sk. 
 

Zamestnanosť 

V roku 2006 mali ML 12 stálych zamestnancov. Vedúci LO vykonávajú činnosť ako SZČO. V rámci pestovných 
a ťažbových prác ML zamestnávali približne 70 osôb. 
 
Regionálna nemocnica Banská Štiavnica n. o.  
Riaditeľom Regionálnej nemocnice, n. o., Banská Štiavnica bol Ing. Štefan Šulek. Regionálna nemocnica, n.o. 
Banská Štiavnica bola Krajským úradom v Banskej Bystrici, odborom všeobecnej vnútornej správy 
zaregistrovaná dňa 23.8.2005 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle 
zákona NR SR č. 35/2002 Z.z. Bola založená na poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti a s tým 
súvisiacich služieb v regióne Banská Štiavnica. Nezisková organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť 
v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú pôvodne poskytovalo štátne zdravotnícke zariadenie a následne 
Mestská nemocnica Banská Štiavnica, n.o. 
Regionálna nemocnica začala poskytovať služby zdravotnej starostlivosti od 1.10.2005 pre spádové územie 
okresu Banská Štiavnica. Akčný rádius poskytovaných služieb je však širší než samotná hranica okresu, nakoľko 
do nemocnice prichádzajú i mnohí občania z okolitých obcí susedných okresov a nie zanedbateľný jej aj počet 
študentov stredných a vysokých škôl sídliacich v Meste Banská Štiavnica s trvalým bydliskom mimo okresu. 
Toto znamená nárast počtu o cca 4000 občanov. 
Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo v roku 2006 o pridelení licencie na RZP spoločnosti IRS a preto nie je 
potrebné zachovať paralelné fungovanie obidvoch nemocníc (regionálnej a mestskej). Od 01.10.2005 do 
31.12.2006 sme vykonávali DZS pre všetky poisťovne okrem VŠZP, nakoľko daná poisťovňa s nami 
nepodpísala zmluvu. Regionálna nemocnica sa v roku 2006 prihlásila do výberové konanie ktoré vyhlásila 
Všeobecná zdravotná poisťovňa na zabezpečenia dopravnej služby (podľa zákona č. 576/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov). 
Regionálna nemocnica, n.o. okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich služieb (dopravnej 
zdravotnej služby a služieb stravovania ) vykonáva aj podnikateľskú činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností 
a nebytových priestorov, prania a žehlenia prádla, stravovania, služieb penziónu pre príbuzných našich 
pacientov, fyzioterapeutických služieb. 
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k začiatku činnosti RN, n.o. bol 161. V roku 2006 sa počet 
zamestnancov vo fyzických osobách  znížil na 150. 
Regionálna nemocnica, n.o. poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na nasledovných oddeleniach s počtom 
lôžok : 
Internom oddelení ....................................... 24 lôžok 

Doliečovacom oddelení .............................. 12 lôžok 

Odd. dlhodobo chorých .............................. 14 lôžok 

Gynekologicko – pôrodníckom oddelení ... 15 lôžok 

Chirurgickom oddelení ............................... 15 lôžok 

Oddelení AIM .............................................  5 lôžok 
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Novorodeneckom oddelení .........................  3 lôžka 

Spolu ........................................................... 88 lôžok 

 
Okrem ústavnej zdravotnej starostlivosti regionálna nemocnica poskytuje aj ambulantné služby špecialistov 
v odboroch detskej neurológie, ženského lekárstva, tuberkulózy a respiračných chorôb, algeziológie, interného, 
chirurgie a kožných chorôb. Taktiež sa vykonávajú USG vyšetrenia ciev.  
Pre zvýšenie spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti bola zriadená privátna gastroskopická ambulancia 
pani MUDr. Koreňovou. 
Na úseku spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytujeme služby v odboroch klinickej biochémie, 
hematologicko – transfúznych služieb, fyziatricko – rehabilitačných a radio diagnostických služieb. 
RN, n.o. od 01.01.2006 do 31.12.2006 sme pre zlepšenie služieb pacientom a obyvateľom zakúpili na 
Novorodenecké oddelenie prístroj Echo-Screen TS za 138 159,- Sk , na OAIM prístroje mediciálny kompresor 
DK 50 DM v za 93 594,- Sk a upgrade kitt Basic Sill SW3 pre dýchač 178 488,- Sk. 
Nemocnica ďalej zaobstarala formou leasingové zmluvy pôrodnú postel pre Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie za 299 781,- Sk a sanitné vozidlo Citroen Jumpy kombi Diesel za 1 022 744,- Sk. 
Mestský úrad Banská Štiavnica prispel finančným príspevkom ku kvalitnému fungovaniu LSPP.  
 
Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica 

Joergesov dom, a.s. Banská Štiavnica 

 Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 17.2.1993, so sídlom na Námesti sv. Trojice č. 14 v Banskej 
Štiavnici. Predsedom predstavenstva sa od 31.12.2004 stala Silvia Ondrišová. Za Mesto Banská Štiavnica je od 
31.12.2004 členom predstavenstva Ing. Ivan Gregáň a členom dozornej rady  Ing. Ondrej Michna.  Uznesením 
MsZ zo dňa 29.12.2006 bol za člena predstavenstva menovaný Ing. Juraj Čabák a člena dozornej rady  JUDr. 
Dušan Lukačko.  
 Základné imanie spoločnosti je 10.400.000,- Sk, počet akcií 10.400 v menovitej hodnote 1000,- Sk. 
Spoločnosť je zriaďovateľom  Súkromnej hotelovej akadémie Joergesov dom, n.o. a Vysokej odbornej školy 
gastronómie a hotelierstva, n. o. dohliada na ich kvalitatívny rozvoj. 
Od roku 2003 začala s rekonštrukciou  Joergesovho domu na námestí sv. Trojice. 
Od roku 2003, kedy GONDO spol. s r.o. v zastúpení p. Ondrišovej  sa podieľa na aktívnej obnove Joergesovho 
domu, v roku 2006 spoločnosť GONDO preinvestovala 2.054.895,33 Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité 
výlučne na rekonštrukciu Joergesovho domu. Prebehla rekonštrukcia strechy, na fasáde sa vykonali hrubé 
omietky, vybudovalo sa nové schodište,  komín, pred  Joergesovým domom bol vydláždený chodník. Zároveň 
musia stavebné práce prebiehať v súlade s reštaurátorskou dokumentáciou, ktorá stála nemalé finančné 
prostriedky.  
Bol vypracovaný projekt – rozšírenie plynoinštalácie, vzduchotechniky a  zdravotechniky. Od roku 2003 
GONDO, spol. s r.o. preinvestovala ku koncu roku 2006 celkovo 5.344,896,70 Sk, tieto finančné prostriedky sú 
viditeľné aj pre laikov.  
Ďalšou činnosťou Joergesovho domu je poskytovanie závodného stravovania. V roku 2006 spoločnosť stratila 
stravníkov z Technickej univerzity Zvolen, ktorá  sa presťahovala. Aj napriek odchodu stravníkov, spoločnosť sa 
snažila získať nových zákazníkov na závodné stravovanie. Tak ako aj v roku 2005, aj v roku 2006 zabezpečovala 
stravovanie dôchodcov a invalidov Červeného  kríža. Ďalšou z činností, ktoré vykonáva akciová spoločnosť 
Joergesov dom, je zabezpečovanie akcií tak ako pre fyzické osoby, tak aj pre právnické. Sú to rôzne slávnostné 
posedenia, recepcie, svadobné hostiny atď. V spolupráci so Súkromnou hotelovou akadémiou Joegesov dom, 
n.o. každoročne zabezpečuje ples. Tento sa z roku na rok stáva populárnejším.  
Ako zriaďovateľ, veľmi úzko spolupracuje so Súkromnou hotelovou akadémiou JD, n.o., kde študenti absolvujú 
odbornú prax.  
Zvýšil sa počet študentov, s dohľadom  svojho zriaďovateľa, ktorý poskytuje škole svoje zariadenia pre odbornú 
prax študentov na úrovni európskeho štandardu. V školskom roku 2005/06 sa zvýšil počet študentov na 144. 
Záverom môžeme konštatovať, že spoločnosť si počínala priaznivo a snaží sa udržať sa na trhu so závodným 
stravovaním a poskytovaním vysoko kvalitných služieb v oblasti gastronómie.  

 

Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina 

Dňom 16.12.1992 bola do obchodného registra zapísaná Prvá komunálna banka a.s. so sídlom Hodžova 11, 
Žilina. 
V máji 2000 sa majoritným akcionárom PKB, a.s. stala nadnárodná skupina Dexia. Jej vstup do štruktúry banky 
sa uskutočnil prostredníctvom dcérskej spoločnosti Dexia Kommunalkredit Holding so sídlom vo Viedni, ktorú 
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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. 
Predsedom predstavenstva a prezidentom Dexia banky je Ing. Pavol Ďuriník, PhD. 
Základné imanie spoločnosti je 1 202 400 000 Sk. 
Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v menovitej hodnote 12.000,- Sk. 
Akcionármi spoločnosti sú: Dexia Kommunalkredit Holding: 79,0 %, slovenské mestá a obce: 19,1%, súkromné 
osoby: 1,7%, právnické osoby: 0,2%. 
K 31. 12.2006 mala Dexia banka Slovensko, a.s. 51 pracovísk a 706 zamestnancov. 
   
5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s.r.o. Žiar nad Hronom  
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 29.12.1997. V roku 2005 mala táto spoločnosť 8 členov. 
Vklad Mesta Banská Štiavnica je 34.000,- čo predstavuje 12,5 % základného imania. Základné imanie je 272 
000 Sk. 
Konateľkou spoločnosti je Ing Katarína Veselá. 
Mesto Banská Štiavnica zastupuje v dozornej rade Ing. Jozef Ivanič. 
Predmetom činnosti tejto spoločnosti je podnikateľské poradenstvo, automatické spracovanie dát, obchodná 
a sprostredkovateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť, prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí, 
administratívne služby, Organizovanie školení a kurzov, organizačné, účtovné a ekonomické poradenstvo, 
vedenie účtovníctva so zameraním na pomoc rozvoju malého a stredného podnikania. V roku 2005 sa všetci 
členovia spoločnosti rozhodli o odpredaji svojho obchodného podielu. Mesto ponúklo svoj podiel na odpredaj 
prednostne ostatným členom, z ktorých však ani jeden o kúpu neprejavil záujem. 
 
 
Región Sitno – Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia. 
Mestské zastupiteľstvo  v Banskej Štiavnici  dňa 15.5.2003 uznesením č. 58/203 schválilo členstvo Mesta 
Banská Štiavnica v tomto združení a členský príspevok pre rok 2003 vo výške 5 000 Sk. 
Sídlom združenia je Obecný úrad Štiavnické Bane. 
Cieľom združenia je  rozvoj miestnej demokracie, partnerstva, spolupráce a ľudských zdrojov, obhajoba 
záujmov a propagácia regiónu, podpora pre vytváranie podmienok na oživenie ekonomiky regiónu, rozvoj 
cestovného ruchu, obnova a oživenie kultúrneho dedičstva a dosiahnutie vyššej občianskej vybavenosti 
a angažovanosti občana pre veci verejné.     
V auguste 2005 MsZ prerokovalo materiál Zvýšenie kapacity regionálneho rozvojového partnerstva 
a vypracovanie stratégie a priorít rozvoja regiónu Banská Štiavnica a jej okolia vypracovaného firmou  VVMZ s. 
r. o. Bratislava a uložilo  prednostke MsÚ písomne oznámiť predsedovi Združenia región Sitno, že uvedený 
materiál nespĺňa náležitosti PHSR v zmysle §-u 10 Zákona č. 503/2001 Z. z. a požiadať ho 
o dopracovanie predloženého materiálu v súlade so Zákonom č. 503/2001 Z. z., t. j. o vypracovanie PHSER so 
všetkými náležitosťami a výstupmi vrátane finančného, administratívneho a vecného zabezpečenia.  
Na základe uvedeného Mestský úrad žiadal o dopracovanie PHSER.  
 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica. 
 
Vznikla 1.9. 2002 transformáciou Stredoslovenských vodární a kanalizácií, š.p. Banská Bystrica na akciovú 
spoločnosť.  Predsedom predstavenstva bol Ing. Ján Maťaš, a od 16. 10. 2006 je predsedom predstavenstva Ing. 
Ján Krčuľa.  
Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. riadi Predstavenstvo spoločnosti a kontroluje dozorná rada  
Hlavnou činnosťou podniku je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. 
Nadväzuje na takmer 600-ročnú vodohospodársku tradíciu na území, v ktorom vykonávame vodohospodárske 
činnosti. Jej svedectvom sú stredoveké vodovody pre mestá Kremnicu, Banskú Štiavnicu a Banskú Bystricu, 
ktoré boli budované v 15. a 16. storočí.  
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s,. v súčasnosti zásobujú pitnou vodou obyvateľstvo i ostatných 
odberateľov Banskobystrického kraja (12 kompletných okresov a 9 obcí okresu Revúca), ako aj okres Prievidza 
v Trenčianskom kraji.  
Pre zabezpečenie zásobovania pitnou vodou využíva StVS 730 zdrojov podzemnej vody a 5 odberov z 
vodárenských nádrží - Hriňová, Klenovec, Málinec, Rozgrund a Turček. Kostru vodovodov tvorí 
Stredoslovenská vodárenská sústava ktorou sa realizuje dodávka vody cez oblastné, skupinové a miestne 
vodovody. Táto sústava predstavuje kvalitatívne vyšší stupeň využívania vodných zdrojov a riadenia distribúcie 
pitnej vody. Umožňuje uskutočniť prevod vody do vodárensky pasívnych oblastí a vytvára možnosti 
ekonomicky optimálneho využívania zdrojov vody a riadenia prevádzky pomocou vodárenských dispečingov s 
využitím výpočtovej techniky 
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Spoločnosť sa v oblasti investičného programu riadi strednodobým plánom na roky 2005 – 2010. V rámci 
investičného programu realizuje z prostriedkov EÚ ŠR a úverových zdrojov. V roku 2006 sa začala realizácia 
stavby vodovodu na  Štefultove. 
Základné imanie spoločnosti predstavuje 4 337 421 000 Sk rozdelených do 4 337 421 akcií v menovitej hodnote 
1000 Sk. Obce a mestá vlastnia 99,94 % akcií a 0,06 % je majetkom Fondu národného majetku SR. 
Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom 61 158. 
 
   

ČASŤ III. 
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA  

 
 
Demografia obyvateľov 
Počet obyvateľov k 1.1.2006 bol                          10 468 
                                    z toho:  mužov                    5 327 
                                                  žien                       5 141 
 
Mesiac/text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zomrelí 14  7  6   9 19  8   8 11  11   9  6   6 

Narodení   6  8 10 12 10  5   9   8  10   1 10   6 

Odsťahovaní 20  7 18 13 16 13 14 26  25 20 20 17 

Prisťahovaní 17 12 16 16 13 32 15 30   5 11 20  12 

Spolu: 10457 10463 10465 10471 10459 10475 10477 10478 10457 10444 10497 10439 
 
Počet obyvateľov k 31.12.2006             10 439 
           z toho mužov                                5 282 
                       žien                                   5 157  
 
Pohyb obyvateľov v roku 2006 podľa pohlavia: 
        

  

 
 
Strany, hnutia, občianske združenia 
   
V roku 2006 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 KSS   predseda Ing. Pavol Mojžita 
Mestská organizácia KSS   predseda Ján Petro 
Okresné predstavenstvo ĽS-HZDS  predseda RNDr. Nadežda Kvaková 
Mestské predstavenstvo ĽS-HZDS predseda Marta Borošková 
Okresná  rada  SDKÚ-DS   predseda Ing. Ondrej Michna 
Okresná organizácia SMER-SD  predseda Ing. Marián Zimmermann 
Okresná organizácia ANO   predseda Ing. Anton Vančo 
Okresná rada Slobodného fóra  predseda Ing. František Majerský 
Okresná organizácia SRK   predseda Ján Ličko 
Mestská organizácia SRK   predseda Miroslav Bartoš 
 
 

 

Text Muži Ženy   Spolu 
Zomrelí   68   46  114 
Narodení   47   48    95 
Odsťahovaní 101 108  209 
Prisťahovaní   77 122  199 
Rozdiel - 45 +16   - 29 
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Štátna správa, verejná správa 
Obvodný úrad Životného prostredia v Banskej Štiavnici  
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici je v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2004, 
orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej 
Štiavnici v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úsekoch posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej 
správy rybárstva, štátnej ochrany prírody a krajiny, na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a tiež 
ako príslušný povodňový orgán v okrese Banská Štiavnica, kde má svoje sídlo a v okresoch Žarnovica a Žiar nad 
Hronom, kde má svoje stále pracoviská, a to podľa nasledovných osobitných predpisov: 
Zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 
s účinnosťou od 1.2.2006) a súvisiacich právnych predpisov: vyhláška MŽP SR č.113/2006 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie; 
Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a súvisiacich zákonov a predpisov: zákon č.529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon č.17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení  neskorších 
predpisov, zákon č.127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č.223/2001 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR 
č.153/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú limity a termíny pre rozsah opätovného použitia starých vozidiel, 
zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie, Nariadenie vlády SR č.388/2005 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, 
materiálov a látok, Vyhláška MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v 
znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., vyhlášky č.128/2004 Z.z. a vyhlášky č.599/2005 Z.z., Vyhláška MŽP SR 
č.284/2001 Z.z, ktorou  sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č.409/2002 Z.z. a vyhlášky 
č.129/2004 Z.z., Vyhláška MŽP SR č.125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých 
vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel, Vyhláška MŽP SR č.126/2004 Z.z. autorizácii, 
o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydanie posudkov 
a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č.209/2005 Z.z., Vyhláška MŽP SR 
č.127/2004 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, 
 materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu 
žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z.z., Vyhláška MŽP 
SR č.135/2004 Z.z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov, Vyhláška MŽP SR 
č.208/2005 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroopadom, Nariadenie vlády SR č.220/2005 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo 
vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov, Vyhláška MŽP SR č.732/2002 Z.z. o zozname zálohovaných 
obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane 
použiteľné obaly, Vyhláška MŽP SR č.210/2005 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch;  
Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov a právnych predpisov a to: zákon 
č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zák. č.538/2005 Z.z. o prírodných 
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré dopĺňa Nariadenie vlády č.296/2005 Z.z,. ktorým sa ustanovujú 
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných 
vôd, Vyhl. MŽP SR č.457/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného 
poriadku vodnej stavby, vyhl. MŽP SR č.458/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného 
technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru, vyhl. 
č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vyhl. č.55/2004 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vyhl. č.101/2005 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže, vyhl. č.124/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vyhl. 
č.315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie 
rozborov odpadových vôd, vyhl. č.392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností 
vo vyhlásených zraniteľných oblastiach, vyhl. č.433/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní 
hydroenergetického potenciálu vodných tokov, vyhl. č.605/2005 Z.z., o podrobnostiach poskytovania údajov z 
majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie, nariadenie vlády SR č.617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, 
vyhl. č.636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo 
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verejných vodovodoch, Nariadenie vlády SR č.755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných 
platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd; Nariadenie vlády SR 
č.13/1987 Z.z. o niektorých chránených oblastiach akumulácie vôd, vyhláška MŽP SR č.29/2005 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd 
a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, vyhláška MŽP SR č.211/2005 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, 
vyhláška MŽP SR č.221/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu 
povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii, 
Vyhláška MŽP SR č.224/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, 
environmentálnych cieľov a o vodnom plánovaní, Vyhláška MŽP SR č.259/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie, vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, 
o spôsobe výpočtu množstva vypýšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach 
spotreby vody, Vyhláška MŽP SR č.684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií; 
Zákon č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov: Vyhláška č.489/2002 Z.z.ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyslených havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení vyhl. č.451/2005 Z.z., Vyhláška č.490/2002 Z.z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne 
v znení vyhlášky č.452/2005 Z.z.; 
Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyhl. č.24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení zákona č.525/2003 Z.z. a zákona č.587/2004 Z.z.  a podľa súvisiacich 
zákonov a právnych predpisov a to: zákon č.15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov; vyhláška MŽP SR 
č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhl. č.492/2006 
Z.z.; 
Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č.246/2003 Z.z., zák. č.246/2003 Z.z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve a súvisiacimi právnymi predpisomi: vyhl. č.185/20062 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve; 
Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a súvisiace 
zákony a právne predpisy: zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov, zákon č.572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č.711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŽP SR 
č.131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok, 
zákon č.76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v  znení zákona č.408/2000 Z.z., zákona 
č.553/2001 Z.z., zákona č.525/2003 Z. z. a zákona č.364/2004 Z.z., Vyhláška MŽP SR č.283/1998 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č.437/2000 Z.z., Vyhláška 
MŽP SR č.706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách 
a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších 
predpisov, Vyhláška MŽP SR č.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej 
evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, Vyhláška MŽP SR č.408/2003 Z.z. o monitorovaní 
emisií a kvality ovzdušia, Vyhláška MŽP SR č.409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické 
požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické 
rozpúšťadlá, Vyhláška MŽP SR č.51/2004 Z.z., ktorou sa ustanvuje obsah programu znižovania emisií, obsah 
údajov a spôsob informovania verejnosti, Vyhláška MŽP SR č.53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky 
na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č.102/2005 Z.z. a vyhlášky č.488/2006 
Z.z., Vyhláška MŽP SR č.704/2002 Z.z., ktorou sa  ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky 
prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu, Vyhláška MŽP SR 
č.705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia, Vyhláška MŽP SR č.202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia, Oznámenie MŽP SR č. 204/2003 
Z.z. o vydávaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií 
a kvality ovzdušia (Výnos MŽP SR č.1/2003 z 15. mája 2003, uverejnený vo Vestníku MŽP SR, ročník XI, 
2003, čiastka 3), Vyhláška MŽP SR č. 133/2006 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých 
organických zlúčenín unikajúcich pri používaní rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch; 
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Zákon č.666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami a súvisiacimi právnymi predpismi: Vyhláška MŽP SR 
č.384/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní 
a aktualizácii, Vyhláška MŽP SR č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní 
predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej služby, Vyhláška MŽP SR č.386/2005 Z.z., ktorou  sa  
ustanovujú  podrobnosti  o  predkladaní  priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ 
o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach, Vyhláška MŽP SR č.387/2005 Z.z.,  ktorou sa  
ustanovujú  podrobnosti  o vyhodnocovaní  a uhrádzaní  povodňových zabezpečovacích prác, povodňových 
záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred 
povodňami. 

Obvodný úrad životného prostredia plní ďalej tieto úlohy: 
- vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých 

v správnom konaní v prvom stupni koná obec, 
- poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, 
- poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú, 
- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami, 
- upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti 

o životné prostredie, 
- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č.525/2003 Z.z.  

(v znení neskorších prepisov) 
 

 
Úsek prevencie závažných priemyselných havárií: 
 

 Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici obdržal 18 oznámení v zmysle zákona 
č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
o zaradení podnikov do jednotlivých kategórii. Z oznámení vyplýva, že v okrese Banská Štiavnica sa nenachádza 
ani jeden podnik zaradený do kategórie A alebo  kategórie B.  
 
Úsek štátnej vodnej správy: 
 

 V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné vodné zdroje pre hromadné zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou, vrátane súvisiacich objektov (vodojemov, čerpacích staníc a pod.), u ktorých je 
potrebné podľa druhu, miesta a rozsahu zabezpečiť ich ochranu a podľa potreby monitorovanie kvality vôd:  

 

1. Banská Štiavnica – vodojem Červená studňa 2 x 650 m³ a vodojem 1 x 650 m³ - prepojenie na Pohronský 
                          skupinový vodovod 
2. Banská Štiavnica – vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo 
3. Banská Štiavnica – VN Rozgrund –  je po rekonštrukcii  
4. Úpravňa vody Rozgrund – toho času mimo prevádzky /opäť uvedená do prevádzky po napustení nádrže/  
5. Banská Štiavnica, Svätý Anton  – DVZ Antol, 
6. Svätý Anton – obecný vodovod    
7. Banský Studenec – ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, vodovod    
8. Prenčov – vodovod pre obec Prenčov, miestne pramene  
9. Obec Vysoká – vodovod, vodojem 
10. Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem 
 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné významné vypúšťania odpadových vôd, resp. firmy 
zaobchádzajúce so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami/recipient: 

 

1. AKUTRADE s.r.o., Banská Štiavnica – septik, neutralizačná stanica – výroba galvanických článkov,         
                                                          metalurgia neželezných kovov/tok Štiavnica 
2. StVS a. s, Banská Bystrica – ČOV Banská Štiavnica – skúšobná prevádzka/tok Štiavnica 
3. Rudné bane š.p., Banská Bystrica – odkalisko sedem, žien/tok Beliansky potok  
4. StVS a.s, Banská Bystrica – ČOV Banská Belá/tok Jasenica , výusť  č. 1/tok Beliansky potok  
5. DINAS Banská Belá a.s. – sklad min. olejov, zásobná nádrž a nádrž na sulfátový výluh a vápno, sklad 
                                         nebezpečného odpadu a odpadových olejov 
6. Školské lesy, Banská Štiavnica – sklad motorových, prevodových, hydraulických  olejov a sklad odpadových 
       olejov, nádrž na stáčanie a výdaj motorovej nafty 

 

Správca verejných vodovodov v okrese Banská Štiavnica – StVS a. s. Banská Bystrica, OZ 07 Žiar nad 
Hronom, rovnako ako aj prevádzkovatelia vodných stavieb prevádzkujú vodné stavby v svojej správe v zmysle 
prevádzkového a manipulačného poriadku vodných stavieb. Povinnosť vypracovať manipulačný poriadok 
vodnej stavby je zakotvená v ustanoveniach § 57 vodného zákona. 
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Firmy, ktoré zaobchádzajú so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, sú povinné v zmysle § 
39 ods. 3 vodného zákona mať vypracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného 
úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Havarijný 
plán schvaľuje v zmysle § 62 ods. ods. 6 písm. a) vodného zákona SIŽP. 
 
 
Úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve: 
 

 V rámci okresu Banská Štiavnica boli podľa „Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ za rok 
2005 vyprodukované nasledovné množstvá odpadov: 
 
OSTATNÉ  ODPADY: 
 
Množstvo odpadov pôvodca: 

 
                                    105 368,940 t 

 
Množstvo odpadov držiteľ:  

 
0 

 
Množstvo odpadov zber  

 
563,600 t 

 
Množstvo odpadov zhodnotenie:  

 
1 640,00 t 

 
Celkové množstvo odpadov: 

 
107 572,540 t 

 
NEBEZPEČNÉ  ODPADY: 
 
Množstvo odpadov pôvodca: 

 
                                      245,979 t 

 
Množstvo odpadov držiteľ:  

 
6 847,630 t 

 
Množstvo odpadov zber  

 
                                        17,930 t 

 
Celkové množstvo odpadov: 

 
7 111,539 t 

 
Poznámka:  
 Vzhľadom na to, že v zmysle zákona o odpadoch hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 
2006 sa podávajú do konca januára 2007, množstvá vyprodukovaných odpadov v roku 2006 budú známe až po 
spracovaní údajov v informačnom systéme RISO,  a to cca o dva mesiace. 
 

V okrese Banská Štiavnica pôsobia firmy oprávnené na zhodnocovanie odpadov,  a to:  AKUTRADE, 
s.r.o. Banská Štiavnica (odpady obsahujúce iné nebezpečné látky - nebezpečné odpady), FABA, s.r.o. Banská 
Štiavnica (piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy - ostatné 
odpady), ROTOBALANCE, s.r.o. Banská Štiavnica (olovo a neželezné kovy - ostatné odpady), FOUR TRADE, 
s.r.o., Žiar nad Hronom, prevádzka Banská Štiavnica (trosky z prvého tavenia, soľné trosky z druhého tavenia, 
čierne stery z druhého tavenia, odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky -   
nebezpečné odpady, hliník - ostatný odpad). 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádza aj skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
s miestnym názvom Principlac. Prevádzkovateľom tejto skládky odpadov sú Technické služby, mestský podnik 
Banská Štiavnica. Skládka má vydané integrované povolenie s platnosťou do 31.12.2008. 

Konkrétne podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi má každý pôvodca odpadov, alebo 
prevádzkovateľ zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov určené v podmienkach rozhodnutia, 
ktoré hovoria o tom, že každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 
zákonom o odpadoch. Ide hlavne o kvapalné odpady, ktoré môžu byť výbušné alebo vysoko horľavé, infekčné 
odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení. Odpady takéhoto typu musia spĺňať rovnaké technické 
a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov 
s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú nebezpečné odpady. V prípade akejkoľvek havárie je 
organizácia povinná postupovať v zmysle „Opatrení pre prípad havárie“, ktoré tvoria jeden z podkladov pri 
vydávaní súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, čím by mala byť dostatočne zabezpečená ochrana 
životného prostredia.  

 
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia: 
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 Do pôsobnosti Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici patria nasledovné stredné 
zdroje znečisťovania ovzdušia a 1 veľký zdroj znečisťovania ovzdušia nachádzajúce sa v okrese Banská 
Štiavnica. 

  

Podľa najaktuálnejšej evidencie v NEIS: 
Počet prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 1 
Počet veľkých zdrojov: 1 
Počet prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia: 35 
Počet stredných zdrojov: 50 

 
Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií  znečisťujúcich látok sú 

spoločnosť Dinas Banská Belá, a.s., 966 15 Banská Belá - prevádzkovateľ stredného zdroja ZO (plynová 
kotolňa) a veľkého ZZO: Výroba keramických výrobkov (TZL, SO2, NOx, CO, ∑C); Roľnícke družstvo „Sitno“ 
Prenčov – prevádzkovateľ dvoch stredných zdrojov ZO: Chov hovädzieho dobytka (NH3); ŠTIAVNICKÉ 
STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica – prevádzkovateľ stredného ZZO: Kotolňa na spaľovanie tuých 
palív (TZL, SO2, NOx, CO, ∑C);  S.I.S.-TEPLO, spol. s r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ stredného ZZO – 
Kotolňa na drevné palivo (TZL, NOx, CO,  ∑C) a FABA, s.r.o., Banská Štiavnica - prevádzkovateľ stredného 
ZO – Výroba drevných brikiet (TZL, NOx, CO,  ∑C). 

Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustanovenia § 19 ods.1 písm. h)  zákona 
č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov povinní zastaviť bezodkladne alebo obmedziť 
prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri 
vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný 
obvodný úrad ŽP, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch 
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdrojov znečisťovania ovzdušia; 
súčasne sú povinní vhodným spôsobom informovať verejnosť. 
 
Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny: 
 

 Celé územie okresu Banská Štiavnica sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, kde 
platí druhý stupeň ochrany. Na území okresu Banská Štiavnica sa ďalej nachádzajú nasledovné chránené územia: 
 

5 Chránených areálov:  - Arborétum Kysihýbel  
                                       - Jurajova štôlňa  
                    - Banskoštiavnická botanická   
                                                       záhrada                                              
                                      - Michalštôlnianske rašelinisko 
                                       - Banskoštiavnická kalvária  
4 Prírodné rezervácie:  - Jabloňovský Roháč 
                                     - Gajdošovo 
                                     - Holík 
                                     - Kamenný jarok 
 Národná prírodná rezervácia: - Sitno                                               
 Prírodná pamiatka:  - Žakýlske pleso   
                                                 

Na území okresu Banská Štiavnica sa nachádza celkom 5 chránených stromov v 2 lokalitách. Sú to:  
 

Por. č. Názov Druh dreviny Katastrálne územie 
1. Smrekovce opadavé na Hornej 

Rovni 
Smrekovec opadavý malolistá 
(Larix decidua) 

Banská Štiavnica 

2. Sekvojovec za Botanickou 
záhradou 

Sekvojovec mamutí 
(Sequoiadendron giganteum ) 

Banská Štiavnica 

3. Gaštan v Štiavnických 
Baniach 

Gaštan jedlý 
(Castanea sativa) 

Štiavnické Bane 

4. Lipa na Hornej Rovni Lipa veľkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Štiavnické Bane 

5. Lipy pri bývalej strelnici Lipa veľkolistá  
(Tilia platyphyllos)            

Banská Štiavnica 

 

 Stupeň a spôsob ich ochrany vyplýva zo zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov. 
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Úsek štátnej správy ochrany pred povodňami: 
 

 Ľudská činnosť a rušivé zásahy do rovnováhy prírody okrem iného značne zmenili situáciu v povodiach 
riek, a tým do značnej miery ovplyvnili riziko povodní, ktoré sú spôsobené extrémnym počasím. Dôsledky 
povodní, najmä pokiaľ ide o ľudské zdravie a hospodárske straty, sa stále zvyšujú.. Spoločnosť sa stala voči 
týmto prirodzeným katastrofám zraniteľnejšou, a tak je nutné podniknúť všetky kroky na vytvorenie stabilných 
právnych, administratívnych a hospodárskych štruktúr, ktoré umožnia, aby v ich rámci verejný, súkromný, ale 
i tretí sektor prispeli k prevencii proti povodniam, zníženiu nepriaznivých dôsledkov povodní, k ochrane 
ľudského zdravia a bezpečnosti, ako aj k ochrane majetku. Požiadavkám na ochranu proti povodniam a zníženiu 
nebezpečenstva povodní je potrebné prispôsobiť aj urbanistické plánovanie, ako aj mestský a vidiecky rozvoj, 
ale i stavebníctvo.  
 

Organizáciu ochrany pred povodňami, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami, práva 
a povinnosti PO a FO pri činnostiach súvisiacich s poskytovaním pomoci pri ochrane  pred povodňami a pri 
koordinácii týchto činností u nás upravuje zákon č.666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Tento zákon 
zároveň ustanovuje sankcie za porušenie povinností daných týmto zákonom. 
      Ochranu pred povodňami zákon vymedzuje ako súbor technických opatrení a organizačných opatrení 
orgánov štátnej správy a obcí, povodňových komisii, správcov vodohospodársky významných vodných tokov,   
a správcov drobných vodných tokov, vlastníkov a správcov vodných stavieb, iných PO a FO na predchádzanie 
vzniku povodne a na zmiernenie jej následkov. 
 

      Opatrenia na ochranu pred povodňami sú dané v § 4 citovaného zákona a patria sem: 
a) povodňové plány 
b) povodňové prehliadky 
c) predpovedná povodňová služba a varovná povodňová služba 
d) hliadková služba 
e) povodňové zabezpečovacie práce 
f) povodňové záchranné práce 
 

Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, 
počas povodne a po povodni. 

Zákon podrobne popisuje jednotlivé opatrenia na ochranu pred povodňami. 
Ochranu pred povodňami zabezpečujú (podľa § 3 ods.2 cit. zák.) subjekty na území celého povodia. 

Povodie je vymedzené v § 4 ods.13 vodného zákona č.364/2004 Z.z. – vodný zákon. (Povodím je územie, 
z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov alebo jazier do mora v jednom ústí, estuári 
alebo delte. Čiastkovým povodím je územie, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov 
alebo jazier do určitého profilu vodného toku). 
      Rozhodujúcim opatrením na ochranu pred povodňami sú povodňové plány, do ktorých sa zahŕňa 
príprava ochrany pred povodňami. Povodňové plány vyhotovujú orgány štátnej správy ochrany pred 
povodňami na všetkých stupňoch. 
      Povodňový plán je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorý obsahuje 
úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami, správcov vodných tokov, vlastníkov 
a správcov vodných stavieb a iných PO a FO pri ochrane pred povodňami. Povodňový plán sa skladá 
z povodňového plánu zabezpečovacích prác a z povodňového plánu záchranných prác. 
      Schválené povodňové plány sa každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú, tak aby sa zmeny 
a doplnky mohli schváliť do konca príslušného kalendárneho roka. 
      V § 15 povodňového zákona sú vymedzené orgány štátnej správy ochrany pred povodňami, 
ktorými sú: MŽP SR, KÚ ŽP, OÚ ŽP a obce, ktoré sú povinné zriadiť na výkon povodňovej ochrany svoje 
povodňové komisie. V ďalších ustanoveniach povodňového zákona sú potom vymedzené práva a povinnosti 
jednotlivých povodňových orgánov a povodňových komisii ako i povinností ostatných orgánov vrátane 
povinností PO a FO pri ochrane pred povodňami. Povinnosti obce ako povodňového orgánu sú vymedzené v § 
19 povodňového zákona a povinnosti povodňovej komisie obce sú vymedzené v § 23 povodňového zákona. 
V § 40 povodňový zákon hovorí o Nákladoch na ochranu pred povodňami a v § 42 a § 43 hovorí 
o zodpovednosti za porušenie povinností daných týmto zákonom. 
 
 
Záver: 
 V roku 2006 bolo na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Štiavnici zaevidovaných 2841 
záznamov, 633 spisov. Vydaných bolo 255 rozhodnutí. V priebehu celého roka pracovníci vykonávali kontroly 
v zmysle príslušných právnych predpisov.   
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici  
 
S T R U Č N Ý   P R E H 

Ľ A D 
           

O  VÝVOJI  NEZAMESTNANOSTI  ZA  ÚPSVaR V BANSKEJ ŠTIAVNICI  
V STAVE K   31. 12. 2003  až k 31. 12. 2006          

            
  Ukazovateľ  Skutočnosť 

k 31. 12. 
2003 

Skutočnosť 
k 31. 12. 

2004 

Skutočnosť 
k  31. 12. 

2005 

Skutočnosť 
k  31. 12. 

2006 

Porovnanie 
k  31.12.2005 

Porovnanie 
k  31.12.2003 

       Rozdiel Podiel  Rozdiel Podiel 
       4-3  (+ 

-) 
4:3  
(%) 

 4-1  (+ 
-) 

4:1  
(%) 

a  1 2 3 4  5 6  7 8 

  DISPON. POČET UoZ 
ZA ÚPSVaR : 

 10 264  8 391  7 423  6 088   - 1 335  82,0   - 4 176  59,3  

  v tom : - Okres Banská 
Štiavnica 

1 547  1 323  1 350  1 174   - 176  87,0   - 373  75,9  

              - Okres 
Žarnovica 

 3 689  2 975  2 509  2 045   - 464  81,5   - 1 644  55,4  

                 v tom : región 
Žarnovica 

1 919  1 534  1 299  1 080   - 219  83,1   - 839  56,3  

                             región 
Nová Baňa  

 1 770  1 441  1 210  965   - 245  79,8   - 805  54,5 

              - Okres Žiar nad 
Hronom 

 5 028  4 093  3 564  2 869   - 695  80,5   - 2 159  57,1  

                 v tom : región 
Žiar n/Hronom 

4 307  3 468  3 021  2 449   - 572  81,1   - 1 858  56,9  

                             región 
Kremnica 

 721  625  543  420   - 123  77,3   - 301  58,3  

  ABSOLÚTNY POČET 
UoZ  
  ZA ÚPSVaR v B. 
ŠTIAVNICI : 

10 648  9 004  8 045  6 512   - 1 533  80,9   - 4 136  61,2  

  v tom : - Okres Banská 
Štiavnica 

1 628  1 479  1 516  1 267  - 249  83,6   - 361  77,8  

              - Okres 
Žarnovica 

 3 790  3 155  2 688  2 194   - 494  81,6   - 1 596  57,9  

                 v tom : región 
Žarnovica  

1 974  1 628  1 404  1 172   - 232  83,5   - 802  59,4  

                             región 
Nová Baňa  

 1 816  1 527  1 284  1 022   - 262  79,6   - 794  56,3  

              - Okres Žiar 
nad Hronom 

 5 230  4 370  3 841  3 051   - 790  79,4   - 2 
179  

58,3  

                 v tom : región 
Žiar n/Hronom 

4 465  3 684  3 231  2 592   - 639  80,2   - 1 
873  

58,1  

                             región 
Kremnica 

 765  686  610  459   - 151  75,2   - 306  60,0  

 EVID. MIERA 
NEZAMESTNANOSTI 

23,34  19,48  17,71  14,43   - 3,28  81,5   - 8,91  61,8  

 ÚPSVaR Z DISPON. 
POČTU UoZ : 

        - 23,34  0,0  

  v tom : - Okres Banská 
Štiavnica 

19,98  17,33  18,18  15,43   - 2,75  84,9   - 4,56  77,2  

               - Okres 
Žarnovica 

 27,43  22,80  20,01  16,16   - 3,85  80,8   - 11,26  58,9 

                  v tom : región 
Žarnovica  

30,19  24,88  21,95  18,09   - 3,85  82,4   - 12,09  59,9  
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                              región 
Nová Baňa  

24,95  20,94  18,28  14,44   - 3,84  79,0   - 10,51  57,9  

               - Okres Žiar nad 
Hronom 

 22,06  18,29  16,25  13,08   - 3,16  80,5   - 8,98  59,3  

                  v tom : región 
Žiar n/Hronom 

23,83  19,53  17,39  14,10   - 3,29  81,1   - 9,73  59,2  

                              región 
Kremnica 

 15,28  13,50  11,89  9,20   - 2,69  77,4   - 6,08  60,2  

 MN na ÚPSVaR z 
celkov. počtu UoZ 

 24,21  20,91  19,20  15,43   - 3,76  80,4   - 8,77  63,8  

    P O H Y B   UoZ   NA  ÚPSVaR v BANSKEJ ŠTIAVNICI        
  - NOVOZAEVIDOVANÍ  
UoZ : 

9 684  7 503  7 084  6 615   - 469  93,4   - 3 069  68,3  

     v tom : - Okres Banská 
Štiavnica 

1 584  1 409  1 456  1 290   - 166  88,6   - 294  81,4  

                 - Okres 
Žarnovica 

 2 960  2 210  1 987  2 033   + 46  102,3   - 927  68,7  

                    v tom : región 
Žarnovica 

.  .   1 006  1 059   + 53  105,3   .  .   

                                región 
Nová Baňa 

.  .   981  974   - 7  99,3   .  .   

                  - Okres Žiar 
nad Hronom 

5 140  3 884  3 641  3 292   - 349  90,4   - 1 848  64,0  

                     v tom : región 
Žiar n/Hronom 

4 256  3 122  3 038  2 717   - 321  89,4   - 1 539  63,8  

                                 región 
Kremnica 

884  762  603  575   - 28  95,4   - 309  65,0  

  - VYRADENÍ  UoZ :  9 149  9 147  8 043  8 148   + 105  101,3   - 1 001  89,1  
     v tom : - Okres Banská 
Štiavnica 

1 681  1 558  1 419  1 539   + 120  108,5   - 142  91,6  

                 - Okres 
Žarnovica 

 2 890  2 845 2 454  2 527   + 73  103,0   - 363  87,4  

                    v tom : región 
Žarnovica 

.  .   1 230  1 291   + 61  105,0   .  .   

                                región 
Nová Baňa 

.  .   1 224  1 236   + 12  101,0   .  .   

                 - Okres Žiar nad 
Hronom 

4 578  4 744  4 170  4 082   - 88  97,9   - 496  89,2  

                    v tom : región 
Žiar n/Hronom 

3 613  3 903  3 491  3 356   - 135  96,1   - 257  92,9  

                                región 
Kremnica 

 965  841  679  726   + 47  106,9   - 239  75,2  

VYBRANNÉ  UKAZOVATELE  ŠTRUKTÚRY  UoZ  ÚPSVaR v BANSKEJ  
ŠTIAVNICI 

    

  POHLAVIE :  MUŽI  5 561  4 328  3 624  2 674   - 950  73,8   - 2 887  48,1  
                            - podiel 
mužov (%) 

52,2  48,1  45,0  41,1   - 3,98  91,2   - 11,16  78,6  

                          ŽENY  5 087  4 676  4 421  3 838   - 583  86,8   - 1 249  75,4  
                            - podiel 
žien (%) 

 47,8  51,9  55,0  58,9   + 3,98  107,2   + 11,16  123,4  

  Počet UoZ - občanov 
ZPS 

 691  502  377  264   - 113  70,0   - 427  38,2  

  UoZ - ABSOLVENTI 
ŠKOL CELKOM : 

549  622  612  418   - 194  68,3   - 131  76,1  

  DOBA EVIDENCIE  UoZ  NA 
ÚPSVaR : 

         

  - DO 1 ROKA  6 343  4 452  4 065  3 182   - 883  78,3   - 3 161  50,2  
    - podiel na počte UoZ  
(%) 

 59,6  49,4  50,5  48,9   - 1,66  96,7   - 10,71  82,0  
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  - OD 1 - 2 ROKOV  1 779  1 953  1 222  974   - 248  79,7   - 805  54,7  
    - podiel na počte UoZ  
(%) 

 16,7  21,7  15,2  15,0   - 0,23  98,5   - 1,75  89,5  

 - NAD 2 ROKY  2 526  2 599  2 758  2 356   - 402  85,4   - 170  93,3  
   - podiel na počte UoZ  
(%) 

 23,7  28,9  34,3  36,2   + 1,90  105,5   + 12,46  152,5  

            

            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            

 
Informácia o vývoji nezamestnanosti a v sociálnej oblasti za ÚPSVaR v Banskej Štiavnici, okres a mesto 
Banská Štiavnica v stave k 31. 12. 2006. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici bol zriadený dňom 1. januára 2004 na základe 
zákona NR SR č.  453/2003 Z. z. o orgánoch v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 20. novembra 2003. Jeho územná pôsobnosť bola 
stanovená pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Úrad PSVaR v Banskej Štiavnici 
vznikol zlúčením troch okresných úradov práce: Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom a troch 
odborov sociálnych vecí bývalých okresných úradov z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. 

Úrad PSVaR v Banskej Štiavnici vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní 
úlohy podľa osobitných predpisov na týchto úsekoch: štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci, evidencie 
nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest, sprostredkovania 
vhodného zamestnania, poskytovania poradenských služieb, vzdelávania a prípravy na trh práce, zvýšenej 
starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov a prípravy a realizácie projektov 
spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. V súčasnosti je orgánom štátnej správy, ktorý zabezpečuje 
plnenie všetkých úloh vyplývajúcich zo zákonov a ďalších legislatívnych predpisov platných v oblasti 
sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v plnom rozsahu a k spokojnosti občanov územného obvodu v rámci 
jeho pôsobnosti. Okrem pracoviska v sídle úradu v Banskej Štiavnici má zriadené pracoviská v Žarnovici, Novej 
Bani, Žiari nad Hronom a v Kremnici  

Vývoj nezamestnanosti. 

V stave k 31.12.2006 evidoval ÚPSVaR v Banskej Štiavnici v absolútnom počte  6 512 uchádzačov o 
zamestnanie (ďalej len UoZ), z tohto počtu bolo  6 088 disponibilných UoZ, ktorí môžu bezprostredne po 
predložení ponuky vhodného voľného prac. miesta nastúpiť do zamestnania. Evidovaná miera 
nezamestnanosti (z dispon. počtu UoZ) dosiahla 14,43 % (medziročné zníženie o 3,28 %). V porovnaní s 
rovnakým obdobím minulého roka sa za ÚPSVaR znížil absolútny počet UoZ o  1 533 osôb (menej o 19,1 
%). Vývoj absolútneho počtu UoZ od vzniku ÚPSVaR v B. Štiavnici znázorňuje nasledovný graf :  
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici evidoval k 31.12.2006 v okrese Banská 

Štiavnica v absolútnom počte  1 267 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ), čo je v porovnaní so 
skutočnosťou k 31.12.2005  menej  o  249 UoZ (pokles o 16,4 %). Vývoj v okrese ovplyvňoval najmä zvýšený 
dopyt na trhu práce od apríla do októbra pri sezónnych zamestnaniach v tuzemsku i zahraničí v odvetviach 
stavebníctva, poľnohospodárstva, lesníctva a cestovnom ruchu.   

 Za okres Banská Štiavnica evidovaná miera nezamestnanosti (z disponibilného počtu UoZ) v stave 
k 31.12.2006 dosiahla  15,43 %, čo je v porovnaní so skutočnosťou. k 31.12.2005 (l8,18 %)  pokles o  2,75 %. 
Dosiahnutou evidovanou mierou nezamestnanosti sa okres zaraďuje na 8. miesto z 13 okresov 
Banskobystrického kraja (nižšiu mieru nezamestnanosti dosahujú okresy Detva, Brezno, Žiar nad Hronom, 
Zvolen a Banská  Bystrica). V rámci SR obsadzuje okres ku koncu roka 2006 mierou nezamestnanosti  18. 
miesto zo 79. okresov SR.  

S trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2006 je evidovaných v absolútnom počte 
celkom  741 uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2005 je evidovaných menej o 
105 UoZ (pokles o 12,4 %). Tento pokles nezamestnanosti je o 4 % nižší ako zaznamenaný pokles za okres 
Banská Štiavnica.  

Evidovaná miera nezamestnanosti za mesto Banská Štiavnica v stave k 31.12.2006 dosiahla 14,27 
%, čo je za rok 2006 pokles o 1,57 %. Percentuálne tento pokles predstavuje 9,9 %. V porovnaní s evidovanou 
mierou nezamestnanosti za okres Banská Štiavnica je miera nezamestnanosti v meste nižšia o  1,16 % a v 
porovnaní s evidovanou mierou nezamestnanosti za SR v stave k 31.12.2006 (9,40 %) je miera 
nezamestnanosti v meste vyššia o 4,87 %. 

Vývoj základných ukazovateľov nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica v porovnaní s vývojom v 
okrese je nasledovný : 
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Mesto Banská Štiavnica mierou nezamestnanosti z absolútneho počtu UoZ 15,35 % v porovnaní 
s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR dosahuje druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti 
(mesto Kremnica 8,08 %, mesto Nová Baňa 12,81 %, mesto Žiar nad Hronom 14,68 % a mesto Žarnovica 16,92 
%). Mesto Banská Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu, zaznamenáva k 31.12.2006 
celkom 58,5 %-tný podiel na počte UoZ evidovaných v okrese Banská Štiavnica a  11,4 %-tný podiel 
z počtu všetkých UoZ za ÚPSVaR v Banskej Štiavnici. 

Vývoj nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica za jednotlivé roky 2004 - 2006 prebiehal značne 
nerovnomerne. Tento vývoj vyplýval z pomerne vysokej sezónnosti dopytu po pracovnej sile na trhu práce v 
tuzemsku i zahraničí a v roku 2005 bol ovplyvnený realizovanými hromadnými prepúšťaniami zamestnancov 
v regióne.  

Prehľad vývoja absolútneho počtu UoZ v rokoch 2004, 2005 a 2006 za mesto Banská Štiavnica a ostatných 
sídiel okresu poskytuje nasledovná tabuľka : 
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Štruktúra uchádzačov o zamestnanie  za mesto Banská Štiavnica. 

Grafické znázornenie základnej štruktúry absolútneho počtu UoZ za mesto B. Štiavnica je 
nasledovné : 

 

Z absolútneho počtu  741 UoZ v stave k 31.12.2006 za mesto Banská Štiavnica je menej mužov 317 (podiel 
42,8 %) a viac žien 438 (podiel 57,2 %). V medziročnom porovnaní došlo k výraznejšiemu zníženiu počtu 
nezamestnaných mužov ( - 91 ) a k miernemu zníženiu počtu  nezamestnaných žien ( -13 UoZ).  Ku koncu 
roka eviduje ÚPSVaR z obyvateľov mesta Banská Štiavnica 72 UoZ uvoľnených z organizačných dôvodov 
od rôznych zamestnávateľov. V medziročnom porovnaní tento počet zaznamenal pokles o  13 osôb (o 17,1 %). 
Počet 63 UoZ - občanov ZP poklesol za rok 2006 o 37 osôb (zníženie až o  33,9 %). Počet 51 UoZ - 
absolventov škôl je medziročne nižší o 14 absolventov škôl. 
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Najväčšiu skupinu evidovaných UoZ podľa dĺžky evidencie v okresnom meste Banská Štiavnica tvoria 
evidovaní do 1 roka  408 UoZ (55,1 %-tný podiel), od 1 do 2 rokov  131 UoZ  (17,7 %-tný podiel) a nad 2 
roky je v evidencii  202 UoZ  (27,3 %-tný podiel). 

Podrobnejšie členenie UoZ podľa veku, vzdelania, dĺžky evidencie a klasifikácie zamestnaní 
(KZAM) je uvedené v tabuľkách a grafoch, ktoré tvoria prílohu tejto informácie.  

V roku 2006 boli za okres Banská Štiavnica realizované alebo sa začali realizovať aktivity 
národných projektov (NP) a nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) pre  1 487 UoZ vo finančnom 
objeme   21 mil. 262 tis. Sk.  

 Z aktivizovaných 1 344 UoZ cez NP a APTP (štatisticky sledovaných UoZ podľa pohlavia a kategórie 
znevýhodnení UoZ) bolo aktivizovaných 647 žien (48,1 %) a  697 mužov (51,9 %). Z celkového počtu 1 344 
UoZ bolo  966 znevýhodnených UoZ (71,9 %). Zo skupiny znevýhodnených UoZ najväčšiu početnosť 
zaznamenali dlhodobo nezamestnaní  836 UoZ (86,5 %), vo veku nad 50 rokov  225 UoZ (23,3 %) a 75 UoZ - 
absolventov škôl  ( 7,8 %). Podľa jednotlivých nástrojov APTP boli dosiahnuté nasledovné výsledky : 

• Najvyšší počet UoZ bol zaznamenaný pri realizácii NP 5 – Aktivačná činnosť UoZ, ktorej sa v okrese 
zúčastnilo  937 UoZ, z toho bolo 852 UoZ  poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Na realizáciu aktivačnej 
činnosti UoZ boli použité finančné prostriedky v objeme  4 mil. 176 tis. Sk.  

• Vzdelávania a prípravy na trh práce sa v okrese za rok 2006 zúčastnilo celkom 57 UoZ pri finančných 
nákladoch  98 tis. Sk. .  

• Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) podľa §-u 49 v rámci NP 1 bol poskytnutý 129 UoZ 
pri finančných nákladoch 9 mil. 10 tis. Sk. Priemerný príspevok bol vo výške  69 848,- Sk.  

• Príspevok zamestnávateľom na zamestnávanie znevýhodnených UoZ (§ 50) bol poskytnutý na 
zamestnanie 19 UoZ v celkovom finančnom objeme  1 461 tis. Sk.  

• Na absolventskej praxi bolo aktivizovaných 65 UoZ - absolventov škôl v rámci NP 9. Na realizáciu 
absolventskej praxe boli vynaložené finančné prostriedky v objeme  647 tis. Sk. Priemerne na 1 UoZ 
na absolventskej praxi boli vynaložené náklady v objeme 9 951,- Sk. 

Realizovaná sociálna pomoc. 

Ku koncu roka 2006 ÚPSVaR v Banskej Štiavnici evidoval 7 105 poberateľov dávok v hmotnej 
núdzi spolu so spoločne posudzovanými osobami. Ich podiel k počtu obyvateľov k 31.12.2006 v porovnaní s 
rokom 2005 za ÚPSVaR v Banskej Štiavnici a okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom 
znázorňuje nasledovná tabuľka : 

 
Podiel poberateľov DHN spoločne s posudzovanými osobami k počtu obyvateľov medziročne 

mierne vzrástol za ÚPSVaR v Banskej Štiavnici  o  0,26 % a dosahuje 7,70 %. Vyšší podiel ako podiel za 
celý ÚPSVaR dosahujú okresy B. Štiavnica (8,94 %) a Žarnovica (8,19 %). Okres Žiar nad Hronom dosahuje 
podiel 6,98 % (nižší podiel o 0,72 %).  

V medziročnom porovnaní (k 12/2005) je zaznamenaný najvyšší nárast v okrese B. Štiavnica (+ 166 
poberateľov), pokles zaznamenáva len okres Žiar nad Hronom (- 41 poberateľov). Výrazné zvýšenie vo 
všetkých okresoch v septembri bolo dôsledkom aj zvýšenia poberateľov dôchodkovej dávky.  

Vývoj poberateľov DHN spolu s posudzovanými osobami za ÚPSVaR v Banskej Štiavnici v 
mesačných stavoch za rok 2006 v porovnaní s rokom 2005 znázorňuje nasledovný graf : 
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Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Banskej Štiavnici evidoval k 31.12.2006 v okrese 
Banská Štiavnica celkom  1 524 poberateľov dávok v hmotnej núdzi so spoločne posudzovanými osobami, z 
toho bolo 919 samotných poberateľov (podiel 60,3 %). Príspevky k dávkam v hmotnej núdzi boli 
v decembri poskytnuté 2 571 poberateľom, z toho najviac 1 523 poberateľom na zdravotnú 
starostlivosť, 406 poberateľom aktivačného príspevku, 368 poberateľom príspevku na bývanie a 274 
poberateľom ochranného príspevku.  

V okrese B. Štiavnica bolo k 31.12.2005 evidovaných 2 836 poberateľov štátnych sociálnych 
dávok, z toho je najviac  2 339 poberateľov prídavku na dieťa a  431 poberateľov rodičovského 
príspevku. V mesiaci decembri 2006 bolo poskytnutých 356 peňažných príspevkov na kompenzáciu 
občanom so ZP, z toho najviac 155 príspevkov na diétne stravovanie,144 príspevkov na hygienu 
a ošatenie a 56 príspevkov na prevádzku osobného motorového vozidla. 

Za okres Banská Štiavnica boli v roku 2005 v oblasti sociálnej pomoci ÚPSVaR vynaložené 
finančné prostriedky v objeme 95 mil. 100 tis. Sk, z toho na pomoc v hmotnej núdzi 34 mil. 024 tis. Sk, na 
podporu rodiny 49 mil. 957 tis. Sk, na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia 9 mil. 570 tis. Sk a na náklady náhradnej starostlivosti o deti 1 mil. 298 tis. Sk. 

Podrobné štatistické výsledky o poskytovanej sociálnej pomoci za okres Banská Štiavnica sú 
uvedené v tabuľkách a grafoch, ktoré tvoria prílohu informácie. 

 
 Rok 2006 môže ÚPSVaR v Banskej Štiavnici hodnotiť ako rok v ktorom dochádzalo k 
priaznivému vývoju na trhu práce vo všetkých okresoch i regiónoch územnej pôsobnosti úradu. Výrazne 
situáciu na trhu práce aj za ÚPSVaR pozitívne ovplyvňoval makroekonomický vývoj Slovenska, ktorý sa 
pozitívne vyvíjal po prijatí krajiny do EÚ. Dosahovaný hospodársky rast nebol sprevádzaný dostatočnou tvorbou 
pracovných miest, ktorá sa navyše sústreďovala nerovnomerne a sprevádzala výrazná regionálna polarizácia. 

 V pozitívnom smere na situáciu na trhu práce v regióne ÚPSVaR pôsobili hlavne nábehy sezónnych 
prác, pracovná mobilita vrátane zahraničnej, významný vplyv mali tiež aktívne opatrenia na trhu práce 
(aktivizácia uchádzačov o zamestnanie hľadať si zamestnanie, vzdelávanie a príprava pre trh práce, absolventská 
prax, aktivizácia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri vyhľadávaní voľných pracovných miest, aktivizácia 
poradenských služieb, zvýšený záujem o samozamestnávanie) a ponuka práce v rámci EURES.   
 

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD 
 
IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
Názov :                              Hlavný banský úrad  
Sídlo  :  Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica 
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Forma : Rozpočtová organizácia, organicky začlenená do štruktúry  Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky,  v odbore energetickej politiky, ktorá je podľa zákona 
č.312/2001 Z. z. o štátnej službe, v znení neskorších predpisov služobným úradom. 

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

fax : 045 6921 549,  
   e-mail : hbu@hbu.sk, www.hbu.sk 
 
Predseda :  JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 
 
Organizačná štruktúra štátnej banskej správy (§ 38 ods. 1 písm. a), b), c) zákona SNR č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
51/1988 Zb.“)): 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici 
 
• Obvodný banský úrad v Bratislave  
• Obvodný banský úrad v Prievidzi 
• Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 
• Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi 
• Obvodný banský úrad v Košiciach 
 
V rámci Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov sú zriadené: 
 

• Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín 
• Oddelenie banskej bezpečnosti  
• Oddelenie ekonomiky 

Na Hlavnom banskom úrade je okrem vyššie uvedených oddelení zriadený i 
• Osobný úrad 
Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sú dané vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 

333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.  
 
ÚLOHY ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU – HLAVNÉ ČINNOSTI ŠTÁTNEJ BANSKEJ SPRÁVY 
Podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky je nerastné bohatstvo vo vlastníctve Slovenskej republiky. Obvodné 
banské úrady a Hlavný banský úrad vykonávajú hlavný dozor nad ochranou a racionálnym využívaním tohto 
nerastného bohatstva, najmä pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, úprave 
a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti prevádzky a ochrany 
životného prostredia pri týchto činnostiach. Pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy je vymedzená zákonom 
SNR č. 51/1988 Zb.  
 

Legislatívny rámec odbornej pôsobnosti štátnej banskej správy je rámcovo vymedzený cca 60 
predpismi, ktoré sa priamo týkajú jej činnosti a cca 230 ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi.  
 
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor nad 

• dodržiavaním zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane  a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“),  

• zákona č. 51/1988 Zb., 
• predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, 
• zabezpečením chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, 
• výučbou strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov, 
• odpaľovačov ohňostrojov, 
• pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, 
• výrobou výbušnín, 
• používaním výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, 
• bezpečnosťou prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, 
• bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, 
• bezpečnosťou technických zariadení, 
• požiarnou ochranou v podzemí, 
• pracovnými podmienkami v podzemí.  
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Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, riadi činnosť obvodných 
banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský 
úrad: 
• ukladá opatrenia na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov a na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a za tým účelom organizuje, riadi a vykonáva osobitné 
previerky, 

• vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné banské úrady 
plnia povinnosti vyplývajúce pre ne z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. a predpisov vydaných 
na ich základe, 

• dáva súhlas na zriadenie, prípadne nariaďuje zriadenie hlavných banských záchranných staníc a obvodných 
banských záchranných staníc, určuje ich sídla a vymedzuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich služobné poriadky, 
určuje podmienky na ustanovenie do funkcií a preveruje odbornú spôsobilosť ich vedúcich zamestnancov 
a dozerá na stav, organizáciu a vybavenie hlavných a obvodných banských záchranných staníc; môže tiež 
vzhľadom na povahu prác a ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť aby organizácia 
pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu, 

• v súvislosti s plnením úloh pri výkone hlavného dozoru vykonáva prehliadky objektov, zariadení 
a pracovísk a pritom kontroluje ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, zákona SNR č. 
51/1988 Zb. a predpisov vydaných na ich základe ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov 
a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie 
a ohňostrojové práce, tranzit výbušnín, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane 
predpisov o požiarnej ochrane v podzemí, 

• nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky, 
• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky je oprávnený nariadiť 

nevyhnutné opatrenia, 
• pri zistení závad, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré 
nemožno ihneď odstrániť, nariaďuje zastavenie prevádzky organizácie, alebo jej časti, prípadne technických 
zariadení a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad, 

• vedie súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien, 
• povoľuje používať typy vybraných banských strojov, zariadení a pomôcok organizáciám vykonávajúcim 

banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, 
• posudzuje odbornú spôsobilosť zamestnancov v rozsahu ustanovenom banským zákonom, zákonom SNR č. 

51/1988 Zb. a predpismi vydanými na ich základe a vydáva týmto pracovníkom príslušné osvedčenia alebo 
oprávnenia na výkon funkcií, alebo im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma, 

• vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich  odstrelov,  odpaľovačov  
ohňostrojov,  pyrotechnikov, predavačov pyrotechnických výrobkov,  schvaľuje učebné texty   na ich 
výučbu a vydáva skúšobné poriadky, 

• vydáva  povolenie na  tranzitnú prepravu  výbušnín cez  územie  Slovenskej republiky, 
• vedie evidenciu organizácií. 
 

Obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru: 
• vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú ako sa plnia povinnosti 

vyplývajúce z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. a predpisov vydaných na ich základe 
a upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť 
prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín 
a používanie výbušnín na trhacie a ohňostrojné práce, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení 
a pracovných podmienok  vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí, 

• zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažných prevádzkových nehôd (havárií) a závažných 
pracovných úrazov v organizáciách, ako aj závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky organizácie alebo 
celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

• nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme 
a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, 
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nariaďujú zastavenie prevádzky organizácie, alebo jej časti, prípadne technických zariadení a to 
v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad, 

• dozerajú na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preverujú odbornú spôsobilosť jej 
vedúcich zamestnancov s výnimkou zamestnancov hlavných banských záchranných staníc a obvodných 
banských záchranných staníc, 

• dozerajú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje 
a príčiny úrazovosti, 

• preverujú, či organizácie vykonávajúce banskú činnosť, alebo činnosť vykonávanú banským spôsobnom sú 
spôsobilé projektovať a vyrábať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti 
alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydávajú im príslušné povolenia, prípadne im tieto 
povolenia odnímajú, 

• kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení, 
• preverujú skúškami u zamestnancov znalosť predpisov vyplývajúcich z banského zákona, zákona SNR č. 

51/1988 Zb. a predpisov vydaných na ich základe ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov 
a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie a ohňostrojné 
práce, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane 
v podzemí, ktoré títo zamestnanci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú 
spôsobilosť zamestnancov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia, 
prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú, 

• určujú, menia alebo zrušujú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedú ich evidenciu, 
• povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie 

a prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch 
povoľujú ich zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov, 

• určujú nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, 
prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore 
inej organizácie, 

• nariaďujú, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska 
v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia alebo ak je potrebné aby si organizácia 
zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupujú, ak je nevyhnutné spoločné 
užívanie banských diel a zariadení, 

• povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu 
hlavných banských diel a lomov, 

• vydávajú súhlas na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, 
• môžu nariadiť vyhotovenie alebo doplnenie bansko-meračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú 

neúplné alebo ak sú v nich závady, 
• povoľujú osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel, 
• povoľujú trhacie práce a ohňostrojné práce, 
• povoľujú umiestnenie, stavbu a užívanie skladov výbušnín v prípadoch, ak je sklad umiestnený v podzemí 

podľa podmienok uvedených v zákone SNR č. 51/1988 Zb., 
• plnia ďalšie úlohy vyplývajúce pre ne z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988  Zb. a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 
 
ČINNOSŤ ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU V ROKU 2006 
Orgány hlavného dozoru dozorujú 1 022 ložísk nerastov v Slovenskej republike, z ktorých je 723 výhradných 
ložísk (vo vlastníctve Slovenskej republiy) a 299 ložísk nevyhradených nerastov.  
Obvodné banské úrady ako správcovia úhrad za dobývacie priestory, vydobyté nerasty a  za uskladňovanie 
plynov a kvapalín, zabezpečujú ročný príjem do štátneho rozpočtu vo výške cca 4.2 mil.Sk a z toho do rozpočtu 
obcí v prípade úhrad za dobývacie priestory vo výške cca 2,1 mil. Sk. Za vydobyté nerasty a za uskladnenie 
plynov a kvapalín zabezpečujú príjem do štátneho rozpočtu a od 1. 1. 2005 do environmentálneho fondu v sume 
cca 100 mil. Sk za rok. 
Orgány hlavného dozoru majú kompetencie aj na úseku banskej záchrannej služby.  Sú vykonávané prehliadky 
stavu a vybavenia potrebnou technikou nielen Hlavných banských záchranných staníc ale aj závodných.  
Požiarna prevencia v podzemí najmä hlbinných uhoľných baní je jednou zo základných požiadaviek na 
bezpečnosť práce v tomto odbore. Počiatočné štádiá vzniku požiarov v podzemí sú zapríčinené samotnou 
oxidáciou uhoľnej hmoty a prejavujú sa v tzv. záparách, t.j. zvýšenej teplote uhoľnej hmoty a vylučovaním 
vodných pár a kysličníkov uhlíka a ďalších plynov z ohniska zápary. Ich sledovaním a kontrolou sú poverovaní 
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osobitne vyškolení pracovníci ťažobných organizácií. Orgány hlavného dozoru na prevenciu pred požiarmi 
vydali už v minulosti množstvo opatrení. 
Strojné a technické zariadenia sú pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom rozhodujúce 
z hľadiska efektívnosti a produktivity, ale aj čo sa týka dopadov na celkovú ekonomiku banského podnikania pri 
ich výpadku z dôvodu nehôd alebo havárií. Pravidelná kontrola stavu strojných a technických zariadení nie je len 
povinnosťou zamestnancov ťažobných organizácií, ale i dozoru štátnej banskej správy, ktorá vykonáva 
pravidelné previerky. 
Osobitnou a neopakovateľnou kompetenciou štátnej banskej správy je oblasť používania výbušnín pre civilné 
účely. Orgány hlavného dozoru vykonávajú dozor nielen nad používaním, ale aj nad vývojom, výrobou 
a akoukoľvek manipuláciou s výbušninami (okrem dozoru nad dopravou po verejných komunikačných linkách) 
vrátane ich skladovania. Obvodné banské úrady vydávajú oprávneným osobám povolenie na odber výbušnín, 
pretože bez tohto povolenia nie je možné sa legálne k priemyselným výbušninám dostať a ďalej povoľujú 
samotné používanie výbušnín t.j. trhacie práce pre priemyselné účely.   
Záver každej banskej činnosti je zameraný na oddelenie žiaducich zložiek od nežiaducich a ich následne 
uskladnenie. Za tým účelom banské podniky zriaďujú odvaly, výsypky a odkaliská. Pri tejto činnosti sa banské 
podnikanie priamo dotýka ďalších oblastí života a to najmä vplyvu na životné prostredie. V poslednej dobe po 
niekoľkých haváriách s výrazným vplyvom na životné prostredie niektorých európskych krajín sa začína 
problematike bezpečného ukladania rúbaniny pri  banskej činnosti venovať pozornosť európskych inštitúcií. Pre 
štátnu banskú správu Slovenska to nie je nová problematika, pretože do jej kompetencie patrí aj odvalové, 
výsypkové hospodárstvo a riešenie problematiky odkalísk, ako súčasti úpravárenského procesu.  
Prehľad počtu funkčných miest k 31.12.2006 
  
      Hlavný  banský úrad má Ministerstvom hospodárstva  SR stanovený záväzný limit funkčných miest v počte 
79 zamestnancov. Z celkového počtu  79 systemizovaných miest bolo 56 štátnozamestnaneckých miest a 23 
miest zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 
 
ROZVOJ - PRIORITY 
Hlavný banský úrad, ako samostatná rozpočtová organizácia  bude naďalej plniť úlohy dané banským zákonom, 
zákonom o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, upravujúcimi oblasť ochrany a využívania nerastného bohatstva, banskej bezpečnosti a výroby, 
spracúvania a používania výbušnín  na trhacie práce a ohňostrojné práce. Plnenie týchto úloh zabezpečujú 
vysoko špecializovaní štátni zamestnanci.  Vzhľadom na nedostatočný počet zamestnancov, mnohé činnosti 
a funkcie musia byť kumulované.  
   V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa bude naďalej  venovať zvýšená pozornosť  profesionálnemu 
získavaniu a výberu štátnych zamestnancov vo funkciách ústredný a obvodný banský inšpektor. Permanentné 
rozvíjanie schopností zamestnancov je zabezpečené  vzdelávaním v rámci prehlbovania a zvyšovania 
kvalifikácie  zamestnancov. Našim cieľom v nasledujúcom období bude  skvalitnenie a zefektívnenie 
vzdelávania štátnych zamestnancov, ktoré sa podieľa na odbornom raste  a rozvoji ich  profesijnej kariéry.  

V mesiaci júli 2006 sa čiastočne vyriešila otázka  trvalého sídla Hlavného banského úradu v Banskej 
Štiavnici. V roku 2004 bol pre tieto účely zakúpený objekt, ktorý bol  po rekonštrukcii odovzdaný v mesiaci júli 
2006 do užívania. Pokračujúcou prístavbou viacúčelového objektu v roku 2007 dôjde k rozšíreniu plochy 
kancelárskych a hospodárskych priestorov potrebných pre ďalšiu činnosť HBÚ. 

 
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica 
Pobočka Štátneho archívu v Banskej Štiavnici sa k 1.1.2006 presťahovala z nevyhovujúcich budov na 
deponovanie archívnych fondov a zbierok do priestorov budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 
Križovatke 4, ktoré predtým prevádzkovala Súkromná hotelová akadémia. Priestory sa museli stavebne upraviť, 
práce I. etapy úprav prebehli v r. 2005 za investora MV SR. Stavebné úpravy časti depotov, prízemia sa plánujú 
upraviť v II. etape. Presťahovaním archívnych fondov a zbierok do nových priestorov, písomnosti sa mohli 
uložiť do vhodných podmienok stanovených pre ich ukladanie a adekvátnych ich historickému významu. 
V evidencii archívneho dedičstva SR má pobočka Štátneho archívu evidovaných 146 archívnych fondov 
a zbierok. Spracované archívne fondy a zbierky v r. 2006 študovalo 42 bádateľov, z toho 4 z Rakúska 
a Nemecka. Najviac frekventovanými študovanými témami sa stali problematiky hospodárskych, kultúrnych 
dejín Banskej Štiavnice od stredoveku až po najnovšie obdobia. Okrem desiatok písomných žiadostí 
o informácie, vyhotovení výpisov, odpisov, potvrdení a kópií, pobočku Štátneho archívu navštívilo osobne 272 
ľudí zväčša s požiadavkami na predloženie archívnych materiálov k štúdiu a vyhotoveniu správnych informácií. 
Tieto sa vo väčšine dotýkali dokladovania školskej dochádzky, pracovnej doby a pod. pre potreby Sociálnej 
poisťovne. V pobočke Štátneho archívu pracujú 3 pracovníci zaradení do stálej štátnej služby, jeden 
s vysokoškolským vzdelaním z odboru archívnictva s dvoma skúškami odbornej spôsobilosti na mieste 
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obsadenom po konkurznom konaní. Ďalší dvaja s postgraduálnym štúdiom odboru archívnictva a skúškami 
odbornej spôsobilosti. 
Okrem úloh súvisiacich s dosťahovaním pobočky, ukladaním archívnych fondov a zbierok po presťahovaní, 
riešení úloh v predarchívnej starostlivosti, na úseku spracúvania a sprístupňovania archívnych fondov a zbierok, 
pobočka Štátneho archívu v r. 2006 participovala vo výskumnej a publikačnej práci. Pracovníci spracovali 4 
prednášky venované regionálnym dejinám, vypracovali 6 odborných štúdií zameraných napr. k stredovekým 
dejinám obce Svätý Anton, Vysoká a iné, ktoré vyšli tlačou v Zborníku Múzea vo Svätom Antone 
a v samostatnej publikácii o Vysokej. Najobsiahlejšiu časť publikačnej činnosti tvorila príprava hesiel do 
publikácie Osobnosti Banskej Štiavnice, ktorá vyšla v závere r. 2006. V tejto publikácii sa uverejnil spracovaný 
materiál o 50 osobnostiach mesta. Pobočka Štátneho archívu päť rokov bola gestorom za slovenskú stranu 
projektu „Nemecky písané rukopisy a dokumenty z obdobia stredoveku a ranného novoveku v slovenských 
archívoch“, k tejto téme ešte v r. 2005 zorganizovala v B. Štiavnici medzinárodné sympózium  za účasti 
domácich historikov a germanistov ako aj zahraničných (Nemecko, Holandsko). Zborník zo sympózia sa v r. 
2006 pripravoval do tlače a mal by byť vydaný vo vydavateľstve Praesens vo Viedni. V r. 2006 spolu s gestorom 
projektu za nemeckú stranu Inštitútom germanistiky Wilhelmovej vestfálskej univerzity v Münsteri sa pobočka 
Štátneho archívu podieľala na spracovaní záverečného výstupu z projektu, ktorý sa plánuje vydať tlačou v r. 
2007 vo vydavateľstve De Gryuter v Berlíne. V obidvoch zborníkoch sa prezentujú písomné pamiatky 
dotýkajúce sa Banskej Štiavnice od 14. storočia do r. 1650, vydaným zborníkom sa Banská Štiavnica dostane do 
povedomia medzinárodnej odbornej verejnosti ako centrom duchovnej a kultúrnej vzdelanosti v starších 
obdobiach. 
 
 
MV SR, ŠTÁTNY ÚSTREDNÝ BANSKÝ ARCHÍV BANSKÁ ŠTIAVNICA 
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici patrí medzi štátne archívy Slovenskej republiky (47) a je 
jedným z dvoch ústredných archívov (popri Slovenskom národnom archíve v Bratislave). Na rozdiel od 
ostatných štátnych archívov, ktoré preberajú archívne dokumenty od štátnych orgánov a nimi zriadených 
právnických osôb z určenej územnej oblasti, náš archív preberá archívne dokumenty od orgánov a organizácií 
z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a ďalších podobných odvetví z celého územia Slovenska. Najstaršie 
originálne dokumenty pochádzajú z konca 15. stor. Začlenenie územia Slovenska do habsburskej monarchie 
a hospodársko-správne podriadenie baníctva priamo  Dvorskej komore vo Viedni spôsobili, že mnohé záznamy 
zo staršieho obdobia sa vzťahujú aj na ostatné časti bývalej habsburskej ríše. Prevažná väčšina dokumentov do r. 
1867 (rakúsko-uhorské vyrovnanie) je písaná v nemeckom jazyku, potom, až do vzniku ČSR po maďarsky. 
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici patrí do rezortu Ministerstva vnútra SR. Je zariadením sekcie 
verejnej správy. Má 18 zamestnancov (13 v štátnej službe, 5 na vykonávanie prác vo verejnom záujme). Na jeho 
čele je riaditeľ (t.č. Mgr. Elena Kašiarová). Hospodársko-administratívne a prevádzkové činnosti zabezpečujú 3 
pracovníci, odborné činnosti 14 pracovníkov. Tí sú začlenení do dvoch oddelení (I. odd. starších fondov, II. odd. 
nových fondov).  
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici mal v r. 2006 v predarchívnej starostlivosti 95 pôvodcov 
registratúr. V 3 organizáciách vykonal kontroly a posúdil a schválil 23 návrhov na vyradenie registratúrnych 
záznamov. Bolo mu predložených 10 registratúrnych poriadkov a plánov, z ktorých 9 schválil. Uskutočnil 
viacero individuálnych konzultácií a ištruktáží, v novembri pripravil  celoslovenské  školenie pre pracovníkov 
organizácií v jeho starostlivosti na tému: Komplexná činnosť registratúrneho strediska a správa archívu 
organizácie. K trvalej úschove prebral vyše 55 bežných metrov archívnych dokumentov. Tým sa celkový rozsah 
archívnych dokumentov ŠÚBA zvýšil na 6255 bežných metrov a 310 archívnych fondov a zbierok. 
Hlavnou činnosťou v archíve je spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov. Vo vykazovanom roku 
sa pracovalo na sprístupňovaní 15 archívnych fondov a fondových oddelení. Začalo sa so systematickým 
skenovaním banských máp a plánov. Povinnosťou archívu je ochraňovať archívne dedičstvo, ale aj umožňovať 
prístup k archívnym dokumentom verejnosti. Aby bolo možné uplatňovať v praxi obidva princípy snažíme sa 
postupne prevádzať archívne dokumenty a archívne pomôcky do digitálnej podoby. Využívame k tomu produkty 
firmy Bach-system Pro archiv. 
Fyzicky navštívilo v roku 2006 náš archív 95 bádateľov, z toho 9 zahraničných. Tí vykonali spolu 432 
bádateľských návštev. Študovali témy z dejín hospodárstva, dopravy, školstva, mládeže a športu, vedy 
a techniky, umenia a architektúry, regionálnych dejín, genealógie atď. Bádatelia majú možnosť využívať aj našu 
príručnú odbornú knižnicu, ktorá má takmer 21 tisíc zväzkov. Ďalším záujemcom sme poskytli informácie 
písomne, e-mailom a telefonicky, vydali sme im kópie archívnych dokumentov, vyhotovili sme rešerše (platená 
služba). Na pôde archívu sme prijali aj viacero exkurzií, ktorých účastníkom sme tiež umožnili nahliadnuť do 
bohatstva archívnych fondov (napr. experti Pfare z Nemecka a Francúzska, študenti Fakulty architektúry STU 
v Bratislave, Žilinskej univerzity, Strednej geodetickej školy v Bratislave a i.). Osobitne cennou bola návšteva 
účastníkov 17. generálneho valného zhromaždenia Spoločnosti banských profesorov z celého sveta, pre ktorých 
sme pripravili aj výstavku pozoruhodných archívnych dokumentov. 
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Tradične bohatá bola výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť Štátneho ústredného banského archívu. 
Poskytli sme dokumenty i odbornú spoluprácu pre medzinárodný slovensko-taliansky projekt SISMA o vplyve 
a dôsledkoch poddolovania v intraviláne mesta Banská Štiavnica. Umožnili sme natáčanie dokumentov 
o pezinskom baníctve tamojšej miestnej televízii. Vypracovali sme návrh na zápis banských máp a plánov 
Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici do registra Pamäte sveta. Zapojili sme sa do 
celoslovenského projektu súpisu slovacikálnych armálesov. Pokročili sme v príprave slovensko-nemeckej verzie 
nemecko-slovenského banícko-hutníckeho slovníka, ktorý sme vydali v strojopisnej forme v r. 1989. Podieľali 
sme sa na organizačnej príprave i odbornom programe  seminára o minulosti a súčasnosti Vyhní 
a medzinárodného sympózia k 220. výročiu 1. medzinárodnej vedeckej spoločnosti na svete. Vybrali sme 
vhodné archívne dokumenty na doplnenie textu publikácie Dejiny hutníctva na Slovensku, ktorá sa „krstila“ 
v Banskej Štiavnici pri príležitosti salamandra. Na salamander sme pripravili pre verejnosť výstavu Huty 
a hutnícke procesy v archívnych dokumentoch ŠÚBA. Významnou mierou sme sa podieľali aj na príprave 
medzinárodnej výstavy Slovenského banského múzea Alma mater. Pracovníci archívu si pripravili na odborné 
podujatia doma i v zahraničí viacero prednášok a štúdií, vypracovali recenzie, napísali články. S rôznymi 
subjektami (Komora geodetov a kartografov na Slovensku, Balneologické múzeum Piešťany, Pamiatkový ústav 
Bratislava, Fakulta Berg TU Košice, Obec Vyšný Medzev, Hnilčík a i.) sme spolupracovali pri identifikovaní 
starých objektov, príprave publikácií a pod. Spolupracovali sme aj s MÚ Banská Štiavnica a ďalšími úradmi 
a organizáciami pôsobiacimi v meste na rôznych projektoch (napr. spôsob prezentácie vyústenia šachty 
Kaufhaus v centre mesta, projekt Geoparku, kniha Osobnosti Banskej Štiavnice a pod.) 
Pracovne a depoty Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici sú umiestnené v troch budovách, 
ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. Nachádzajú sa na adresách Radničné nám. č. 16 (Fritzák, hlavná budova), 
Radničné nám. č. 4 a Starozámocká č. 9 (čaká na rekonštrukciu). Na streche a obvodových múroch  hlavnej 
budovy (najmä z dvorovej časti) spôsobili v zime 2005/2006 veľké škody sneh, mráz a voda. Museli sme preto 
dať opraviť a doplniť lapače snehu, dažďové žľaby a zvody, dvorovú fasádu s drevenými pavlačami a časť 
vonkajšej fasády. Bolo doplnené aj elektrické vyhrievanie žľabov, zvodov a okraja strechy. Podobne na 
Starozámockej č. 9 nám spôsobovali minulú zimu veľké problémy haldy snehu zosúvajúceho sa zo strechy. 
Kopili sa pri obvodových múroch a poškodzovali aj susedný objekt. Z toho dôvodu sme dali opraviť žľaby 
a lapače snehu na celej streche. Na objektoch sme vykonali aj ďalšie bežné opravy.  
    
 
Informácia o činnostiach Strediska environmentálnej výchovy Geopark  

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len SAŽP) bola zriadená rozhodnutím ministra životného 
prostredia SR zo17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len MŽP 
SR), od 1.1.2001 je organizáciou príspevkovou. V roku 2004 sme začali s budovaním systému manažérstva 
kvality podľa normy podľa STN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy 
STN EN ISO 14001 v celej SAŽP. Dňa 26.10. 2005 bola SAŽP certifikovaná renomovanou certifikačnou 
spoločnosťou BVQI Slovakia s.r.o.. 
Na skvalitnenie a zefektívnenie environmentálnej výchovy v školských a mimoškolských inštitúciách budovala 
SAŽP sieť stredísk environmentálnej výchovy. Vytvorením takejto funkčnej siete stredísk SAŽP sleduje 
priblíženie problematiky environmentálnej výchovy v jednotlivých regiónoch. Jedným z vybudovaných stredísk 
je aj Stredisko environmentálnej výchovy Geopark Banská Štiavnica (ďalej len SEV Geopark), ktoré svoju 
činnosť začalo v marci roku 2002. 
SEV Geopark je začlenené v rámci organizačnej štruktúry SAŽP pod Centrum programovania 
environmentálnych projektov (ďalej len CPEP), ktorého hlavnými činnosťami sú: 
� systematická podpora prípravy a implementácie projektov v SAŽP a v rezorte MŽP SR v úzkej spolupráci  

s príslušnými útvarmi MŽP SR a organizáciami v jeho rezorte; 

� analýza environmentálnych projektov a zdrojov ich financovania v SAŽP a v rezorte MŽP SR; 

� zastupovanie rezortu v medzinárodných komisiách súvisiacich s prípravou, výberom a hodnotením 

projektov; 

� databázové spracovanie údajov o všetkých programoch a projektoch v oblasti životného prostredia za celý 

rezort životného prostredia, 

� koordinácia práce pracovníkov SAŽP v oblasti projektovej činnosti; 

� koordinácia činnosti projektových konzultantov a projektových administrátorov SAŽP; 

� vedie centrálnej evidencie a aktualizácie údajov o projektovej činnosti SAŽP, 
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� koordinácia činnosti REPIS zameriavajúcich sa na poradenský a informačný servis pre záujemcov 

predovšetkým v oblasti environmentálnej infraštruktúry; 

� projektový servis špecializovaný pre environmentálne projekty z územia; 

� projektový servis pre rozvojové projekty vonkajších záujemcov - obce, mestá mikroregióny a podnikateľov; 

� príprava projektov pre hodnotiaci a schvaľovací proces v spolupráci s Úradom vlády SR - Národným 

koordinátorom zahraničnej pomoci; 

� poskytovanie aktuálnych informácii o programoch EÚ v oblasti životného prostredia; 

� správa internetovej stránky www.euroenviro.sk. 

 

SEV Geopark pozostáva z dvoch oddelení: 

1. Oddelenie projektovej činnosti a tvorby produktov Geopark Banská Štiavnica 

2. Oddelenie výchovy, vzdelávania, propagácie a marketingu Geopark Banská Štiavnica 

 

Medzi hlavné úlohy oddelenia Projektovej činnosti a tvorby produktov Geoparku Banská Štiavnica patrí 

koordinovanie a komplexné zabezpečovanie činnosti vyplývajúcich z projektu zriaďovania Geoparku Banská 

Štiavnica (ďalej len GP BŠ). V rámci nich zabezpečuje ešte nasledovné činnosti: 

♦ riadenie pracovno-koordinačnej skupiny GP BŠ; 

♦ spracovávanie koncepčných materiálov pre budovanie GP BŠ; 

♦ koordinácia environ. aktivít viacerých rezortných inštitúcií v regióne Banskej Štiavnice a projekte GP BŠ; 

♦ príprava a realizácia seminárov, kontrolných dní, workshopov s tematikou GP BŠ; 

♦ manažment na realizácii jednotlivých prvkov objektovej sústavy GP BŠ; 

♦ analýza archívnych materiálov v oblasti montanistiky; 

♦ terénna rekognoskácia geologických fenoménov, starých banských diel, vodohospodárskych systémov a 

vplyvov banskej činnosti na krajinu v regióne Banskej Štiavnice; 

♦ tvorba mapových dokumentov v prostredí GIS; 

♦ zabezpečovanie tvorby grafických manuálov so značkou GP BŠ; 

♦ grafická tvorba pri spracovaní náučných chodníkov, expozícií, textovo-grafických sprievodcov, 

propagačných materiálov...; 

♦ príprava a realizácia sprievodcovských kurzov a sprievodcovskej činnosti; 

♦ manažment tvorby komplexného orientačného a informačného systému v GP BŠ; 

♦ tvorba textovo-grafických výstupov jednotlivých objektov GP BŠ zameraných na prezentáciu výnimočných 

prírodných a kultúrno-historických hodnôt banskoštiavnického regiónu; 

♦ príprava GP BŠ na vstup do Európskej siete geoparkov a UNESCO siete Geoparkov; 

♦ príprava marketingovej koncepcie a marketingových aktivít GP BŠ; 

♦ tvorba propagačných materiálov a suvenírov pre podporu GP BŠ; 

♦ príprava návrhov projektov súvisiacich s budovaním a marketingovými aktivitami GP BŠ. 

 

Hlavnou úlohou oddelenia  
Výchovy, vzdelávania, propagácie a marketingu Geopark Banská Štiavnica  
je realizácia praktickej environmentálnej výchovy na princípoch trvaloudržateľného rozvoja prostredníctvom 
svojich odborných pracovníkov. V rámci nej zabezpečuje ešte nasledovné činnosti v troch oblastiach: 
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1. Environmentálna výchova 

♦ pripravuje návrhy programov v oblasti environmentálnej výchovy (podporné výučbové programy pre 

vyučovací proces); 

♦ aplikuje environmentálnu výchovu v praxi formou prednášok, seminárov, súťaží a výchovných programov; 

♦ v rozsahu pôsobnosti SAŽP koordinuje odbornú činnosť iných rezortných inštitúcií v oblasti 

environmentálnej výchovy; 

♦ pripravuje podklady a vydáva metodické pomôcky a publikácie pre aplikáciu environmentálnej výchovy  

v školských a mimoškolských inštitúciách v oblasti svojej pôsobnosti; 

♦ organizačne zabezpečuje ENVIROFILM, medzinárodný festival filmov, televíznych programov  

a videoprogramov s tematikou tvorby a ochrany životného prostredia; 

2. Prezentácia kultúrnej krajiny, prírodného a svetového dedičstva 

♦ v rozsahu plánu úloh SAŽP pripravuje odborné podklady pre prezentáciu prírodných, kultúrnych hodnôt v 

rámci GP BŠ;  

♦ pripravuje tzv. „predbežné zoznamy“ lokalít pripravovaných na zápis do Zoznamu Svetového dedičstva; 

♦ pripravuje nominačné projekty za oblasť svetového prírodného dedičstva za Slovenskú republiku a podieľa  

sa na zvládnutí procesu nominácie vybraných lokalít;  

♦ podieľa sa na koncepčných materiáloch pre prijatie všeobecnej politiky na posilnenie úlohy kultúrneho  

a prírodného dedičstva v živote spoločenstva; 

♦ podieľa sa na budovaní náučných chodníkov, expozícií a informačných miest; 

♦ podieľa sa na príprave podkladov informačných brožúr a sprievodcov GP BŠ; 

3. Rozvoj trvalo udržateľného ekoturizmu v regiónoch 

♦ podieľa sa na príprave a realizácii projektov ekoturizmu pre poskytovanie služieb; 

♦ je poverené marketingom a propagáciou GP BŠ. 

 
SAŽP zabezpečuje manažment programov zahraničnej pomoci pre MŽP SR a odbornú pomoc verejnosti  
pri príprave a implementácii projektov zameraných na riešenie problémov environmentálnej infraštruktúry  
na Slovensku. Na túto činnosť bolo aj v CPEP SAŽP - SEV Geopark vytvorené tzv. miesto prvého kontaktu, 
známe ako Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko (ďalej len REPIS), s cieľom 
efektívne  
a systematicky podporovať programovanie a implementáciu projektov pre čerpanie zo štrukturálnych fondov EÚ  
s prioritným zameraním na environmentálnu infraštruktúru. Súčasťou činností REPIS je aj vlastná projektová 
činnosť organizácie zameraná na podporu štatutárnych úloh SAŽP v prospech zvyšovania kvality životného 
prostredia a trvaloudržateľného rozvoja Slovenska. Samotný obsah činnosti REPIS pozostáva v dvoch 
oblastiach: 
 
1. Informácie 

♦ poskytuje kvalifikované informácie o štrukturálnych fondoch a príslušných programoch všeobecne –  

tzv. informácie I. kontaktu; 

♦ informuje verejnosť o OP ZI, cieľoch, prioritách, vhodných aktivitách a možnostiach všeobecne; 

♦ informuje verejnosť o OP ZI Priorita 2 - Environmentálna infraštruktúra a o úvodnej orientácii 

v problematike; 

♦ informuje konečných užívateľov, distribuujeme a poskytujeme informácie, napr. „základný informačný 

balíček“; 
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2. Poradenstvo a konzultácie 

♦ prvostupňové poradenstvo – jedná sa o základnú orientácia a usmerneniu konečného príjemcu pomoci  

(ďalej len KPP) alebo záujemcu, poskytovanie potrebných tlačív a formulárov v zmysle schválených 

interných predpisov MŽP SR pre KPP; 

♦ základné poradenstvo pri príprave projektov s prioritným zameraním na OP ZI Prioritu 2. v zmysle 

schválených interných predpisov MŽP SR. 

Medzi prioritné úlohy SEV Geopark okrem vlastnej projektovej činnosti organizácie pre rok 2007 patrí 
predovšetkým vypracovanie nominačného projektu Geopark Banská Štiavnica a jeho predloženie do Európskej 
siete geoparkov a UNESCO siete Geoparkov na schválenie, vypracovanie štúdie potencionálnych území 
vhodných pre budovanie geoparkov v SR, ako prípravy národnej siete geoparkov SR, posilnenie spolupráce a 
koordinácie medzi odbornými inštitúciami, samosprávami a miestnymi podnikateľmi pre GP BŠ, ako aj 
zvyšovanie environmentálneho povedomia laickej a odbornej verejnosti prostredníctvom rôznorodých aktivít.  
V rámci pôsobenia REPIS sa v Banskej Štiavnici prioritne ponúka možnosť konzultácie a pomoci pri príprave 
environmentálnych projektov ako aj projektov iného zamerania pre programovacie obdobie 2007-2013, ktorú 
majú možnosť využiť podnikatelia, samosprávy, inštitúcie ale aj široká verejnosť. 
 
 
Priemysel  
Mesto Banská Štiavnica možno z hľadiska dosiahnutého stupňa industrializácie zaradiť k priemyselne slabo 
rozvinutým. V meste sú zastúpené prevažne malé a stredné podniky s počtom zamestnancov do 500. Nosnými 
odvetviami priemyslu na našom území sú textilný, hutnícky, strojársky, drevospracujúci ale aj stavebný 
priemysel, ktoré reprezentujú nižšie uvedené obchodné spoločnosti. 
 
Strojársky priemysel:  
Štiavnické strojárne, spol. s.r.o., Trate Mládeže č. 1, 969 26  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou 
mostových ložísk, výrobou dielcov elastomérových ložísk, výrobou prechodových konštrukcií a inými 
činnosťami.   
 
Textilný priemysel:  
SVETRO, spol. s.r. o., Antolská č. 16, 969 01  Banská Štiavnica,   výroba vrchného  pleteného a háčkovaného  
ošatenia detského, dámskeho, pánskeho (svetre, vesty, pulóvre). 
RANSAN, spol. s. r. o., Antolská č. 16, 969 01  Banská Štiavnica, výroba pletených výrobkov, vrchného 
pleteného ošatenia, textilného tovaru všetkého druhu, detského, dámskeho, pánskeho. 
WINER, spol. s. r. o. Drevená č. 9, 969 01  Banská Štiavnica, výroba ponožiek a podkolienok, športové, 
pracovné, spoločenské a zdravotné ponožky. 
 
Drevársky a nábytkársky:  
FABA s.r. o., Trate mládeže 11, 969 01  Banská Štiavnica, výroba drevených brikiet. 
Slovenské parkety, s.r. o,  Kolpašská 1, 969 27  Banská Štiavnica, výroba drevených parkiet.  
Kramahan Slovakia, spol. s. r. o., Kolpašská 1, 969 27 Banská Štiavnica, výroba výrobkov z dreva. 
Dužina, a. s., Banská Štiavnica v likvidácii,  Kolpašská 1, 969 01 Banská Štiavnica, výroba sudov a drevených 
parkiet.  
Dividend Manufacturing, a. s., Tabaková č. 1, 969 01  Banská Štiavnica, výroba nábytku a kožených sedacích 
súprav a iné.  
Píly: Slovenská banská – píla, s.r.o. Ul. Trate mládeže.  

Drevo prevádzka – papierservis, v.o.s., Maximilián šachta.  

Stavebníctvo:  
Combin Banská Štiavnica, spol. s.r. o., Kolpašská cesta 4, 969 01 Banská Štiavnica, spoločnosť realizuje: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie dopravných stavieb, vykonávanie inžinierskych 
stavieb, vykonávanie trhacích prác, činnosť vykonávaná banským spôsobom, zriaďovanie, zabezpečovanie 
a likvidácia banských diel a lomov a iné činnosti.  
Simkor s. r. o., Trate Mládeže č. 1, 969 01 Banská Štiavnica, spoločnosť realizuje: inžinierske stavby, 
priemyselné stavby, bytové a občianske stavby, rekonštrukcia budov a iné činnosti.  
Stavasta, s.r. o. Banská Štiavnica, stavebná výroba, vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, 
inžinierskych a dopravných stavieb a iné činnosti 
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Bačíkstav, s. r. o., Banská Štiavnica, stavebná výroba, vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, 
inžinierskych a dopravných stavieb a iné činnosti.  
 
Potravinársky priemysel:  
Pekáreň Anton – Antol s. r. o., Ul. Antolská, Banská Štiavnica, výroba a predaj  pekárenských výrobkov, chlieb, 
pečivo a pod.  
Pekáreň Pod Bránou -  Mesárošová, výroba a predaj pekárenských výrobkov, chlieb, pečivo a pod.  
Merkur mäso s.r. o. , výroba mäsových výrobkov, spracovanie mäsa.  
 
Hutnícky priemysel:  
Akutrade, s.r. o., Antolská č. 55, 969 00 Banská Štiavnica,  výrobca všetkých druhov autobatérií do osobných 
a úžitkových automobilov, stavebnej, špeciálnej a úžitkovej techniky, výkupca olovených odpadov. 
FOUR TRADE, s. r. o., Antolská č. 27, 969 01 Banská Štiavnica, výroba hliníkových zliatín, výroba hliníkových 
odliatkov. 
Výrobou vyvažovacích závaží na vyvažovanie kolies všetkých typov vozidiel a spracovaním odpadov z týchto 
vyvažovacích kolies sa zaoberá aj firma Rotobalance s. r. o., Ul. Antolská č. 7, Banská Štiavnica  
 
Veľkosklady, skladovacie kapacity:  
BIG Trade, s. r. o., Kysihýbelská  
Tomáš Ciglan – veľkosklad piva a nealkoholických nápojov  
veľkosklad piva a nealkoholických nápojov  spoločnosti Eduard Rada, a.s.-Pivovar Steiger 

Energetika, teplárenstvo, voda:  
Výroba a rozvod energie, plynu a vody (SPP, a.s. Bratislava, odštepný závod Prievidza, prevádzka Banská 
Štiavnica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Banská Bystrica, odštepný závod Žiar nad Hronom, 
prevádzka Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, 
Okresná kancelária údržby a obchodu Žiar nad Hronom.) 
 
Remeselné práce a výroba:  
PERLA, Branislav Peták, Clementisa 1, výroba príveskov a šperkov z polodrahokamov, suveníry. 
 
 
Obchod, služby a cestovný ruch 
V roku 2006 bolo živnostenským úradom vydaných 365 živnostenských listov a 11 koncesných listín pre 
právnické a fyzické osoby. V porovnaní  s rokom  2005 kedy  bolo vydaných 300 živnostenských listov a 4 
koncesné listiny pre právnické a fyzické osoby, možno  konštatovať, že podnikateľská sféra v Banskej Štiavnici 
sa rozširuje a počet živností pribúda.  
Zmeny v živnostenskom liste nahlásilo 75 živnostníkov a k pozastaveniu prevádzkovania živností došlo v 197 
prípadoch.  
Mestský úrad v Banskej Štiavnici, oddelenie právne, správy majetku a podnikateľskej činnosti vydalo v roku 
2006 viac ako 90 rozhodnutí na vykonávanie podnikateľskej činnosti,  súhlas k umiestneniu prevádzky 
a schválenie predajného a prevádzkového času v meste Banská Štiavnica. Prevádzkovatelia 5 obchodných 
zariadení ohlásili ukončenie činnosti a v 6 prípadoch došlo k zmene sídla prevádzky v rámci mesta.  
V roku 2006 boli Mestským zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici schválené dva strategické dokumenty potrebné 
pre rozvoj cestového ruchu, Územný plán mesta Banská Štiavnica a Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Banská Štiavnica. Na úrovni kraja bol spracovaný dokument Koncepcia rozvoja cestovného ruchu 
banskobystrického kraja.  V roku 2006 boli na území mesta založené dva občianske združenia s cieľom zlepšiť 
podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, sú to: Združenie turizmu Banská Štiavnica a  Sitnianski rytieri – 
Počúvadlianske jazero.  

Poľnohospodárstvo 

Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Súčasnú krajinnú štruktúru sme 
vyhodnotili na základe Úhrnných hodnôt druhov pozemkov, ktoré sme získali na katastrálnom odbore 
Okresného úradu v Banskej Štiavnici za katastrálne územia Banská Štiavnica a za katastrálne územie Banky. 
Celková výmera Katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky je 4673,1 ha.  
Poľnohospodársky pôdny fond : 
Poľnohospodárska pôda zaberá  1823,9 ha,  čo predstavuje  39,0% z celkovej výmery.  
Podľa jednotlivých kultúr a účelu využitia rozdeľujeme poľnohospodársku pôdu na ornú pôdu, trvalé trávnaté 
porasty, záhrady a ovocné sady. 
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Orná pôda  zaberá 290,2 ha (15,9%), záhrady 190,8 ha (10,5%) a ovocné sady 96,9 ha (5,3%). Plochou 1345,7 
ha (68,3%) sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty.  
Lesný pôdny fond : 
Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2192,3 ha, čo predstavuje 47,0% z celkovej výmery a 
prevyšuje poľnohospodárske využitie o 8,0%.  
Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj  vodné plochy, ktoré  zaberajú celkove 37,2 ha (0,8% z 
celkovej výmery), zastavané plochy 161,3 ha (3,4%) a ostatné plochy 184,6 ha (3,9%). 
Poľnohospodárska pôda má v katastri Banská Štiavnica zhruba polovičné zastúpenie (50,8%)    
V katastrálnom území Banky tvorí orná pôda 18,2 % a trvalé trávne porasty 10,1% z celkovej výmery 
poľnohospodárskej pôdy.  
Ovocné sady majú  vzhľadom na podnebné podmienky mizivé zastúpenie (4,8% )  
V miestnej časti  Štefultov, na parcelných číslach 7038, 7039 a 7040 je zriadená záhradkárska osada. 
Viac ako polovicu (55,2%) celkovej výmery ornej pôdy v katastrálnom území obhospodaruje firma  
AGROCOM, s.r.o.,. Hlavnými plodinami, ktoré táto firma pestuje na rozlohe 158 ha,  sú krmoviny a obiloviny. 
AGROCOM, s.r.o. so sídlom v Banskej Štiavnici,  vznikol v r. 1991 z bývalého ŠM Banská Štiavnica a 
hospodári na poľnohospodárskej pôde o výmere 952 ha, z čoho je 158 ha ornej pôdy a 794 ha trvalých trávnych 
porastov, čo predstavuje  71,0% z celkovej výmery TTP v k. ú.  Banská Štiavnica. 60%  TTP tvoria  jednokosné 
lúky a zvyšok  pasienky.  
Okrem pestovania krmovín a obilnín ( rastlinná výroba) sa firma AGROCOM, s.r.o. zaoberá aj živočíšnou 
výrobou so zameraním na chov hovädzieho dobytka.  
Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj malí a strední podnikatelia (farmári) a samostatne hospodáriaci 
roľníci (SHR), ktorí užívajú celkovo 250 ha pôdy.  
V roku 2006 vykonávalo podnikateľskú činnosť 25 SHR, z ktorých najviac poľnohospodárskej pôdy v  k.ú. 
Banská Štiavnica obhospodaruje Rodinná farma  Nikolaj  (199,75 ha) a  Horváthová Terézia (33, 6 ha). 
V katastrálnom území Banky hospodári na 18,42 ha  Pavlenda Peter  a na 23,53 ha  Bartko Pavel.  
Živočíšnou výrobou - chovom hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných sa  zaoberá 16 a rastlinnou výrobou 9 
SHR 
 
 
Lesné hospodárstvo 
V Banskej Štiavnici a miestnej časti Banky sú vyhlásené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva 2 lesné 
užívateľské celky (LUC) : 
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Banská Hodruša 
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Vyhne 
Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica. Mestské lesy užívajú lesné 
pozemky o výmere 4 473 ha. Z tejto výmery lesných pozemkov je 3 516 ha lesov hospodárskych  a 957 ha lesov 
ochranných. Ochranné lesy sa ďalej delia na lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach o výmere 784 ha a 
ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy o výmere 173 ha. Ďalšími užívateľmi lesov je v záujmovom 
území Stredisko praktického vyučovania Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbel a 
Lesy SR, š.p., ktoré spravujú lesy neznámych vlastníkov.   
 
Sieťové odvetvia  
Vodovod 

• V investorstve Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti a. s.  Banská Bystrica bola 
zrealizovaná výstavba „Vodovod II. a III. tlakové pásmo“ z fondov  EÚ , na ktorých získaní malo mesto 
značný podiel. Počas realizácie prác bola nevyhnutná úzka spolupráca mesta s investorom 
a dodávateľom stavebných prác . Podarilo sa dosť úspešne zapracovávať a aj zrealizovať požiadavky 
občanov , ktoré boli nad rámec projektovej dokumentácie. Ďalšie práce a celkové ukončenie prác 
prebehne v roku 2007. 

• Prekládka vodovodnej prípojky pre Materskú školu na ul. 1. mája 4 v Banskej Štiavnici 
• Vodovod Banky – vypracovanie projektovej dokumentácie 
 

Kanalizácia 
• Oprava kanalizácie a nové prepojenia na ulici Dolná pri výmenníkovej stanici . 
• Kompletná výmena časti kanalizačnej stoky DN 600 mm na ulici Lesnícka . 
• Kanalizácia na ulici Ľ. Štúra – dokončenie  a 2. časť (rozšírenie kanalizačnej siete) 
• Kanalizácia Šobov – oprava a prečistenie dažďovej a splaškovej kanalizácie 
• Kanalizácia na ul. Na Zigmund šachtu – vypracovanie projektovej dokumentácie 
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Tepelná energetika 
• Firmou Fabián a Vaňko, s.r.o., Banská Bystrica, bol vypracovaný materiál „Koncepcia  rozvoja Mesta 

Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky“, v rozsahu podľa Metodického usmernenia MH SR zo 
dňa 15.04.2005   

 
Zásobovanie elektrickou energiou 
             V investorstve SSE a.s. Žilina boli zrealizované stavby 

• Rekonštrukcie 4 trafostaníc realizovaných SSE, a.s. Žilina 
• Rekonštrukcia NN siete ul. Novozámocká a VN prípojka 
• NN prípojka Apartmánový dom ul. Trúchleho Sitnianskeho 
 

Stavebníctvo 
 
Územný plán 
      V roku 2006 bol dopracovaný a následné schválený Územný plán mesta Banská Štiavnica. Jeho 
spracovateľom je firma AGS Gabriel Szalay, Prievidza.  

 
Cestné stavby 

V roku 2006 sa realizovali práce investičného charakteru a projektovej prípravy na miestnych komunikáciách 
v investorstve mesta Banská Štiavnica v nasledovnom rozsahu : 

• Celoplošné asfaltovanie ulice Cintorínska v miestnej časti Štefultov 
• Celoplošné asfaltovanie vozovky ulice Pátrovská 
• Asfaltovanie časti ulice Štúrova v najhoršom úseku 
• Asfaltovanie ulice L. Svobodu – vjazd od štátnej cesty 525/II 
• Oprava časti vozovky na ulici A. Sládkoviča asfaltom 
• Opätovná povrchová úprava ulice Mikovíniho asfaltom 
• Povrchová úprava ulice Gagarina asfaltom 
• Vybudovanie cestnej záchytnej dažďovej mreže na ulici Slovanská 
• Úprava a asfaltovanie parkoviska pred Barborou na Križovatke 
• Vybudovanie 90 m chodníka na Počúvadlianskom jazere popri štátnej ceste 
• Vybudovanie chodníka od čerpacej stanice Slovnaft po Svetrovku na ulici Antolská – I.etapa  , bez 

konečnej povrchovej úpravy 
• Vybudovanie komunikácie na ulici SNP – I. etapa , bez konečnej povrchovej úpravy 
• Vybudovanie presmerovania komunikácie na ulici I. Tótha – bez povrchovej úpravy  

V rámci opráv verejných priestranstiev v mestskej pamiatkovej rezervácii pokračovali práce v nasledovnom 
rozsahu : 

• Rekonštrukcia povrchu ulice Strieborná , Novozámocká 
• Úprava nádvoria Pražovňa na Radničnom námestí 
• Úprava ulice a priestranstva pri Frauenbergu 

Z projektovej prípravy boli zabezpečené projekty cestných stavieb v nasledovnom rozsahu : 
• Projektová dokumentácia komplexného riešenia úpravy ulice Chalupkova na Štefultove 
• PD prepojovací chodník od štátnej cesty 525/II pod sídliskom Drieňová na ulicu Ľ. Štúra 
• PD úprav priestranstva Pomníka padlých na ul. Kamerhofská 
• PD úprav ulice Kamerhofská 
• PD úprav ulíc Katova , Spojná 

Z dopravného značenia bola zabezpečené dodávka a montáž zóny s dopravným obmedzením – zákaz vjazdu 
nákladných vozidiel s časovým obmedzením  

 
Pozemné stavby 
         V investorstve mesta Banská Štiavnica sa zrealizovalo 

• Krytá plaváreň Banská Štiavnica – generálna oprava malého a ochladzovacieho bazénu 
• Provizórne zastrešenie časti objektu na Nám. sv. Trojice č. 11 (po odcudzení medenej krytiny) 
• Oporný múr za objektom na ul. Akademická 1 v Banskej Štiavnici (havarijný stav)  
• Zabezpečením finančných prostriedkov z vlastných zdrojov, úverom zo štátneho fondu rozvoja bývania 

a príspevku z Ministerstva výstavby SR , bola začatá prestavba objektu DM II na Povrazníku na 25 
bytových jednotiek nižšieho štandardu. 
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• Rekonštrukcia Radnice – I.NP , stavebné práce a výmena elektroinštalácie , rozvádzačov a vykurovacích 
telies – I. etapa 

• Stavebná úprava oporného múru pred Radnicou na osadenie plastiky 
 
• Na základe podaných žiadostí o stavebné povolenie  boli začaté stavebné práce týchto objektov: 

obnova bytových domov na ulici: Učiteľská, L. Svobodu, Dolná, Vajanského, Bratská a L. Exnára 
rekonštrukčné práce – prístavby , zobytnenie podkrovia – 5 rodinných domov 
novostavby 4 rodinných domov 2 prevádzkové budovy: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica a Stavebné pre  
Slovenské parkety s r.o. Banská Štiavnica  

• Povolenia zmien v užívaní stavieb: 
 zmena v užívaní zo skladu vzoriek na bytový dom s 2 bytovými jednotkami Banská Štiavnica - Michal 
šachta,  

 zmena v užívaní z nebytových priestorov v bytovom dome sídl. Drieňová na predajňu mäsa a mäsových 
výrobkov 

 zmenu v užívaní z bytových jednotiek na lekáreň a nebytové priestory pri Nsp na sídlisku Drieňová 
zmenu v užívaní pre vytvorenie obytného podkrovia z kancelárskych priestorov v objekte bývalej 
Mäsovýroby Sitno Banská Štiavnica 

 SOUL Banská Štiavnica - Slnečné kolektory  

Lekáreň Helios s r.o. pre stavebné úpravy budovy so zmenou v užívaní na lekáreň 

• Ukončené stavby podľa právoplatných kolaudačných rozhodnutí: 
dokončených  9 garáží 
do užívania bolo daných 5  zrekonštruovaných rodinných domov a 3 novostavby rodinných domov 
dokončená prístavba autodielne na pozemku parc. č. 1831/5 
dokončený penzión spol. UNION TRAVEL na ul. Starozámocká 
dokončený apartmánový dom spol. TIDLY, s.r.o. ,  ul. Trúchleho-Sitnianskeho  
bol daný do prevádzky vstupný objekt Slovenského banského múzea v prírode  

            3 rekreačné objekty (chatky) 
    sklad vzoriek pre Stavebné remeslá  

     Lekáreň Helios 

 

Technická infraštruktúra 

• Vypracovanie štúdie „Komplexné riešenie odpadového hospodárstva Mesta Banská Štiavnica“ 
• Rekonštrukcia autobusových nástupíšť a zastávok na ul. Križovatka 

 
Ochrana pamiatok 
 

• Reštaurátorský prieskum v budove Radnice – zasadačka 
• Stavebné povolenia: 

 rekonštrukciu oporného múru pri pamiatkovom objekte Staromestská 1 
  sanáciu strechy na pamiatkovom objekte Dolná 15, Banská Štiavnica. 

prístavba k existujúcej budove Hlavného banského úradu  na ul. Kammerhofská 
 nadstavbu existujúceho hotela Grand- Matej  
Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava prestavbou časti cirkevnej školy na účely svojej pobočky 
na pozemku p. č. 3983/2 pri býv. OPP sa začali adaptačné stavebné práce pre účely reštaurácie 

• Povolenia zmien v užívaní: 
 zmena v užívaní v priestoroch Kammerhofu  bez využitia na predajné a výrobné priestory - výrobu a predaj 
textilného tovaru  

zmena v užívaní z rodinného domu na ubytovacie zariadenie -penzión Hostel 6 na Sládkovičovej ulici 
v Banskej Štiavnici. 

• Kolaudačné rozhodnutia: 
 Rekonštrukciu meštianskeho domu na Penzión Resla, na ulici Dolná  Resla č.2 
Prestavba objektu Kammerhofská 25 na Administratívne účely pre Hlavný banský úrad   
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Rekonštrukcia objektu Zvonová 1 pre účely Bowling  s doplnkovou službou reštaurácie a baru.  
• Ukončený archeologický výskum v lokalite Dominikánskeho kláštora  
• Pokračujú práce na rozšírení prevádzky penziónu Kachelman 
• Pokračujú práce na záchrane objektu č. 12/IV ul. Dolná 
• Rekonštrukčné práce na objekte 13/III bývalá mestská knižnica 
• Rekonštrukčné práce na ul. Akademická 1/II – hotel Cosmopolitan 
• Rekonštrukčné práce na objekte č. 4/II na ul. A. Kmeťa 

 
 
 
Sociálna starostlivosť 
Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi o sociálnej 
pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2006 realizovali: 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 
- Mestský úrad v Banskej Štiavnici 
- Zariadenie sociálnych služieb - Domov Márie Banská Štiavnica 
- Sociálne stredisko SČK 

 
Mestský úrad v Banskej Štiavnici 
Mestský úrad v Banskej Štiavnici v rámci sociálnej starostlivosti v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje vecnú a 
finančnú pomoc: 

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

formou jednorazovej dávky sociálnej pomoci, jednorazových dávok pre deti a sociálnych pôžičiek 
- Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, poskytovaná prostredníctvom dotácií z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny (štipendiá, stravné a školské potreby) 
- Opatrovateľskú službu  
- Dávky v hmotnej núdzi vyplácané prostredníctvom osobitného príjemcu dávok a prídavkov na deti, 

zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku, ktoré v r. 2006 činili 2.261 tis. Sk. 
 
Pre Kluby dôchodcov bol v r. 2006 poskytnutý finančný príspevok pre: 
Klub dôchodcov Štefultov    103 tis. Sk 
Klub dôchodcov Banská Štiavnica     85 tis. Sk 
 
Spolu:      188 tis. Sk 
 
Transfer pre Kluby dôchodcov je používaný na prevádzku klubu dôchodcov (el. energia, voda, telefón, poštovné, 
odvoz PDO), organizovanie a vedenie spoločenského života členov klubu dôchodcov (posedenia) a poznávacie 
zájazdy. V Klube dôchodcov Štefultov boli v roku 2006 prevedené aj menšie stavebné úpravy. 
 
Občanom mesta, ktorí sa ocitli v mimoriadnych životných situáciách boli poskytnuté jednorazové návratné 
i nenávratné finančné sociálne dávky hlavne na zabezpečenie základných životných potrieb, zakúpenie paliva na 
zimné vykurovacie obdobie, vyplatenie nedoplatku na el. energiu, náklady spojené s lekárskou starostlivosťou 
detí, dochádzaním do školy a ošatenia  detí, poskytovanie sociálnej pôžičky na základné životné potreby 
a zabezpečenie pohrebného. Celkovo bolo občanom mesta v r. 2006 poskytnutých 181 výpomocí a 85 sociálnych 
pôžičiek.  
 
Čerpanie finančných prostriedkov na vyššie uvedené účely v r. 2006 bolo v celkovej výške 541 tis. Sk. 
Členenie čerpania bolo nasledovné: 
 
1. Nenávratná sociálna dávka          99 tis. Sk 
z toho: 
- jednorazové dávky pre dieťa (školské potreby, 
  cestovné, zabezpečenie základných životných potrieb dieťaťa  21 tis. Sk 
  ošatenie, zabezpečenie výživy)  
- jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých   78 tis. Sk 
   (zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie, 
   zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky,   
   zabezpečenie základných životných potrieb 
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2. Bezúročná pôžička na preklenutie nedostatku 
    finančných prostriedkov        233 tis. Sk 
    (základné životné potreby pre dieťa, úhrada el. energie, ošatenie, cestovné,            
    zakúpenie základného vybavenia domácnosti (po požiari), 
    základné životné potreby                 
 
3. Mesiac úcty k starším                            109 tis. Sk   
 
4. Príspevky na sociálnu oblasť          50 tis. Sk 
    (príspevky pre občianske združenia: Únia nevidiacich a Materské 
    centrum Čistinka, Margarétka a Červený kríž) 
 
5. Zariadenia sociálnych služieb (Rómsky klub)         50 tis. Sk  
 
     Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom 
v hmotnej núdzi vo výške: 
            882 tis. Sk 
     Z toho:  - štipendiá   205 tis. Sk 
                 - stravné    552 tis. Sk 
  - školské potreby   125 tis. Sk   
 
V r. 2006 bola poskytovaná opatrovateľská služba celkom 47 opatrovaným občanom s celkovými výdavkami na 
opatrovateľskú službu vo výške 2.308 tis. 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 historickom centre mesta s kapacitou 28 lôžok, tzv. oddelenie 
pre imobilných občanov. 
Domov MÁRIE – Špitálska 3 – Povrazník – umiestnený v dolnej časti mesta neďaleko obce Sv. Anton 
s lôžkovou kapacitou  54 lôžok. 
Domov MÁRIE – Svobodu 38 – na sídlisku Drieňová s celkovou kapacitou  64 lôžok. 
 
Klienti ZSS Domov Márie v Banskej Štiavnici a ich vzťah k tomuto zariadeniu závisí predovšetkým od ich 
schopnosti adaptovať sa na podmienky zariadenia. Klienti Domova Márie sú v prevažnej miere spokojní 
s komplexnou starostlivosťou v zariadení. Prispôsobenie sa komunite a kolektívu je problematické najmä 
u obyvateľov, ktorí žili dlho osamelo, z dôvodu neschopnosti samostatnej existencie boli prijatí do zariadenia. 
Ich psychický a zdravotný stav už býva zložitý a ťažký. Toto sťažuje prácu zdravotnému personálu a svojou 
neprispôsobivosťou následne i spolužitie s ostatnými klientmi.  

 
Záujmové aktivity organizované pre klientov zariadenia, sú to: 
a/ kultúrne programy, s ktorými pri príležitosti sviatkov prichádzajú žiaci materských, základných a stredných 
škôl, vystúpenia jednotlivcov, umeleckých zoskupení, fašiangové veselice, ktorých sa aktívne zúčastňujú v rámci 
svojich možností a schopností aj samotní obyvatelia. 
b/  športové a pracovné aktivity v rámci ergoterapie – výroba ozdôb z modulitu, sezónne zdobenie vajíčok, 
výroba vianočných ozdôb, pečenie tortičiek pre jubilantov. 
Športové aktivity sú zahrnuté v rehabilitačných cvičeniach (raňajšie desaťminútovky, dychové cvičenia, masáže, 
chodenie na chodítkach). 
c/  individuálne aktivity podľa individuálneho záujmu klienta – ručné práce, čítanie, muzikoterapia. 
d/  účasť na spoločenskom živote a iné aktivity ako sú občasné výlety do blízkeho okolia, návštevy múzeí, 
výstav, kultúrnych podujatí, sledovanie televíznych programov, katolícke a evanjelické pobožnosti. 

 
Ďalšou sociálnou prácou v ZSS je spolupráca s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi v predadaptačnej fáze – 
rozprávanie sa o zariadení, jeho režime, príprava klienta pred prijatím. Po nástupe do zariadenia je to spolupráca 
vo fáze adaptácie (prvé tri mesiace častejší kontakt s klientom, pomoc pri adaptácii na nové životné podmienky, 
pomoc pri kontaktovaní sa s ostatnými klientmi v zariadení. Na základe toho sa volí ďalší prístup k jeho 
individuálnym potrebám. Sociálny pracovník sprostredkováva kontakt klienta nielen s jeho rodinou, ale 
i vonkajším prostredím (napr. čítanie z regionálnej tlače, diskusie na aktuálnu tému).  
Dôležitá je i aktivácia obyvateľov mimo zariadenia. Tieto formy aktivácie obyvateľov nie sú zatiaľ dostatočne 
rozvinuté, hlavne z dôvodov imobility a zdravotného stavu obyvateľov. Cieľom všetkých zamestnancov, 
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sociálnych pracovníkov i zdravotného personálu je motivovať a stimulovať obyvateľov s prihliadnutím na ich 
možnosti a schopnosti tak, aby oni sami vyvíjali aktivitu, ktorá by ich uspokojovala.  
  

 Štatistické údaje za rok 2006 Domov MÁRIE Banská Štiavnica               
  

Zariadenie    Povrazník Strieborná Drieňová Spolu 
 
Kapacita    54  28  64  146 
Stav obyvateľov k 1. 1. 2006  54  27  38  119 
Prijatí obyvatelia v r. 2006  16  22  30    68 
      
Odišli     3    2   10    15 
          
Zomreli     17  20     3     40 
Stav obyvateľov k 31.12.2006  52  26   54   132 
z toho muži    14    6   15     35 
           ženy    38  20   39     97 
 
Rozdiel oproti kapacite   - 2  - 2  -10   -14 

    
Veková štruktúra 
Do 39 rokov      0  1  0       1 
40-59 rokov    1  1  4       6 
60-74 rokov     19  10  21     50

  75-89 rokov    29  11  27 
    64 

nad 90 rokov               3  3  2       8 
                                    
% využitia lôžkovej kapacity  96,2 %  92,8 %  84,3 %  90,4 % 

 
 
Činnosť Slovenského Červeného kríža, Územný spolok v Banskej Štiavnici 
Opatrovateľská služba. 
 
V priebehu roka 2006 ŠČK opatroval v domácnosti 8 klientov o ktorých sa staralo 8 opatrovateliek. Tieto 
opatrovateľky boli kombinovane hradené z finančných prostriedkov z VÚC a aktivačnej činnosti ÚPSVaR. 
Starali sa o starých a chorých klientov, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Pracovali u klientov  na 4 hodiny 
denne.  
Ďalšou časťou opatrovateľskej služby je rozvoz stravy pre starých a imobilných občanov nášho mesta a okolia. 
V roku 2006 denne rozvážali  obedy pre 33 klientov v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. Obedy varí 
kuchyňa pri súkromnej hotelovej škole. Kvalita obedov je dobrá  o čom svedčí nárast klientov. 
Finančné zdroje na túto činnosť boli získané z VÚC Banská Bystrica, z poplatkov od klientov, sponzorských 
príspevkov a od ÚPSVaR, kde sa Červený kríž zapojil do Národného projektu č. V. Aktivačná činnosť v zmysle 
zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.  
 
Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých. 
Toto zariadenie s denným pobytom  navštevovalo v sledovanom roku v priemere 11 klientov s mentálnym 
a čiastočným telesným postihom vo veku od 6 rokov do 33 rokov.  
Klienti ktorí sú školopovinní navštevujú pomocnú triedu v ktorej vyučuje špeciálny pedagóg. Školopovinní 
klienti sú vzdelávaní podľa individuálnych plánov, vypracovaných Špeciálnou školou v Banskej Štiavnici. 
O ostatných klientov sa starajú dve opatrovateľky, ktoré s klientom pracujú podľa denných plánov či už vo 
vzdelávacej činnosti (matematika, slovenský jazyk, čítanie, práca s počítačom, hudobná a telesná výchova), 
pracovnej (modelovanie, maľovanie, strihanie, trhanie, lepenie, varenie a príprava jednoduchých jedál, základné 
hygienické návyky) alebo záujmovej či rehabilitačnej činnosti (skladanie stavebníc, vyšívanie, čítanie, 
spoločenské hry, počúvanie hudby, tanec, pobyt v gulôčkovom bazéne a nácvik kultúrnych programov pre 
príležitostné podujatia).    
Financovanie tejto sociálnej služby je z väčšej časti financované z VÚC v Banskej Bystrici, z príspevkov 
klientov, príspevku mesta a sponzorských  príspevkov.  
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V r. 2006 bolo dokúpené vybavenie priestorov: šatníkové skrine, koberce, rehabilitačné kreslo a pod. Na 
výchovu klientov boli zakúpené rôzne spoločenské hry, hry na počítač, kazety do videa a materiál na výchovu 
klientov. 

 
Odbor sociálnych vecí ÚPSVaR v Banskej Štiavnici  
Výkon činností Odboru sociálnych vecí a rodiny v rámci organizačnej štruktúry ÚPSVaR zabezpečujú 
organizačné podútvary a to  oddelenie štátnych dávok, oddelenie hmotnej núdze, oddelenie peňažných 
príspevkov na kompenzáciu ŤZP a oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
Prehľad poberateľov a príspevkov v rámci mesta Banská Štiavnica . 
 
Štátne sociálne dávky 
Prídavok na dieťa :  V súčasnosti je v meste Banská Štiavnica                  1508 poberateľov 
 
Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa:   
Jedná sa o výchovu dieťaťa, ktorá nahrádza výchovu rodičov/pestúnska starostlivosť a náhradná osobná 
starostlivosť  

           26 poberateľov  
Rodičovský príspevok :                          256 poberateľov  
Príspevok na pohreb :  V roku 2006 bolo vyplatených      85 príspevkov 
Príspevok pri narodení dieťaťa :  
                                        V roku 2006 bolo vyplatených v meste B. Štiavnica   98 príspevkov 
 
Pomoc v hmotnej núdzi 
Dávka v hmotnej núdzi a príspevky :      549 poberateľov 
Náhradné výživné:           11 poberateľov 
 
Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/diéta/:     110 poberateľov 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/hygiena/:      89 poberateľov 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/prevádzka osob.motor.vozidla/:   34 poberateľov 
PP na osobnú asistenciu:           5 poberateľov  
PP na prepravu:            3 poberatelia   
PP za opatrovanie:                                            60 poberateľov 
                                                                                             
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 
Činnosť v uvedenej oblasti sa realizuje vykonávaním sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately pre deti do 
14 rokov a od 14 rokov, sociálnej kurately pre plnoletých a organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti. 
Údaje ktoré uvádzame sú za okres Banská Štiavnica za rok 2006. 
Počet  evidovaných rodín 875, počet detí 1234, počet plnoletých občanov 21. 
Sociálna kuratela sa vykonáva pre 52 detí. 
Pracovníci sa zúčastnili   spolu 252 súdnych pojednávaní vo veciach maloletých detí a trestných konaniach proti 
mladistvým. 
Pracovníci vykonali u 274 prípadov 340  šetrení – terénnu sociálnu prácu v prirodzenom prostredí. 
V ústavnej starostlivosti je umiestnených 11 detí 
Bol poskytnutý a vyplatený pre  14 plnoletých občanov na uľahčenie resocializácie po návrate z výkonu trestu 
alebo väzby resocializačný príspevok spolu vo výške  23.826.- Sk.  
Účinnosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele rozšíril inštitucionálny 
rámec služieb v tejto oblasti v líniách štát – samospráva – mimovládny sektor. V roku 2006 sme zrealizovali 
jedno z opatrení uvedeného zákona a to formou prijatých priorít, kde jednou z našich priorít bolo zorganizovanie 
výchovno rekreačných táborov pre deti s poruchami správania a pre deti v hmotnej núdzi. Boli zrealizované tri 
tábory,  ktorých za územný úrad ÚPSVaR  B. Štiavnica sa zúčastnilo 92 detí, z toho za okres B. Štiavnica  29 
detí.  Boli použité finančné prostriedky štátneho rozpočtu pre 92 detí vo výške 547.987.- Sk- 
 
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 ZŠ, 2 materské školy, ZUŠ a CVČ právnu 
subjektivitu. Bez PS sú 2 materské školy. 
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Všetkým školám a školským zariadeniam sa podarilo dodržať rozpočtovú disciplínu a kalendárny rok ukončiť 
bez záväzkov. Na zmiernenie dôsledkov dlhotrvajúcej zimy dostali školy finančnú výpomoc, ktorú mesto získalo 
od ministerstva  v rámci dohodovacieho konania. 
Základné školy: 
 
ZŠ Andreja Sládkoviča, G.-Gollnerovej č.9 
Riaditeľ školy:  Mgr.Peter Koštial 
Počet žiakov:    206    
Počet tried:       11  
Počet zamestnancov:  32, z toho  22  pedagogických / 2  vych. ŠKD, 2 asistentky učiteľa/ 
 
ZŠ poskytuje vzdelanie s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ako aj vzdelanie žiakom s vývinovými 
poruchami a chybami učenia. Škola sa zapája do športových, výtvarných, ako aj vedomostných súťaži 
a olympiád. Výrazný úspech dosiahla v projekte s environmentálnym zameraním získaním medzinárodného 
certifikátu a vlajky eco school . Táto ZŠ už niekoľko rokov dosahuje dobré výsledky aj v realizácii  vlastného 
projektu „Aj v škole sa dá hrať“ 
 
 
ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského č.17 
Riaditeľ školy :  Mgr.Jozef Maruniak 
Počet žiakov:     480 
Počet tried :        20 
Počet zamestnancov : 45, z toho 32 pedagogických / 3 vychovávateľky ŠKD/ 
 
ZŠ kladie dôraz na modernizáciu vyučovacieho procesu úspešným zavádzaním projektu Infovek/ elektronizácie 
IKT/, Digitálne štúrovstvo, systémom LEGO _DACTA a pod. Nielen žiakom školy, ale aj vzdelávaniu  
nezamestnaných žien a seniorov slúži internetová čajovňa. ZŠ dosahuje už tradične dobré výsledky v procese 
zapájania sa do súťaží a olympiád, kde získavaním najvyšších ocenení v prírodovedných, výtvarných 
a literárnych súťažiach   dokázali  dobrú prácu  pedagógov s talentovanými žiakmi. 
 
ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu č.40 
Riaditeľka školy:  PaedDr. Nadežda Dobrovičová 
Počet žiakov:        257 
Počet tried:            12 
Počet zamestnancov: 32, z toho 22 pedagogických /3 vychovávateľky ŠKD/ 
 
Škola naďalej realizovala overený alternatívny model REGIO so zameraním na regionálnu výchovu, 
modernizovanou integrovanou výučbou environmentálnej výchovy, zároveň je zapojená do projektu Infovek s 
výučbou informatiky. Spolu s ďalšími dvoma  ZŠ v meste podporuje výučbu cudzích jazykov od prvého ročníka. 
Veľa priestoru poskytuje krúžkovým a voľnočasovým aktivitám  svojich žiakov. 
 
Základná umelecká škola, Námestie sv.Trojice č.4 
Riaditeľ školy:  Pavol Macák 
Počet žiakov:    347 v štyroch odboroch /hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný/ 
Počet tried .       18 
Počet zamestnancov: 22, z toho 18 pedagogických. K 30.6.2006 bol ukončený pomer s 3 pedag. zamestnancami. 
 
ZUŠ poskytuje vzdelanie formou individuálneho, ako aj skupinového vyučovania a jej žiaci sa zapájajú do 
súťaží a prehliadok, ktoré organizujú rôzne inštitúcie na úrovni mesta, okresu, ale aj v celoslovenskom meradle., 
ako aj v zahraničí. Obzvlášť uspokojivé boli výsledky v LDO, ktorého žiaci sa umiestnili na popredných 
miestach celoslovenských súťaží. Pedagógovia školy zabezpečovali výučbu aj v ZŠ Banská Belá, kde má ZUŠ 
pobočku. Táto škola bola úspešná v projekte „Obnovte si svoj dom“, kde získala finančnú dotáciu na  čiastočnú 
opravu budovy v ktorej sídli. 
 
Centrum voľného času, L.Svobodu č.40 
Riaditeľ CVČ:    Mgr.Marián Berešík 
Počet žiakov.      190 
Počet krúžkov:    18 
Počet zamestnancov: 13, z toho 11 pedagogických  /3 interní, ostatní externí/ 
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CVČ sídli v priestoroch ZŠ J:Kollára a záujmové útvary sa vyučovali okrem tohto priestoru aj na ZŠ, kde 
pôsobia vedúci ZÚ.V roku 2006 sa dobudovala tanečná sála  s izoláciou proti hluku a zime. CVČ plnila svoje 
ciele v oblasti zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže organizovaním širokého spektra činností 
v oblasti športu, techniky, prírodovedy, kultúry. Základné znalosti z tejto činnosti žiaci často  využívajú ďalším 
štúdiom v odbore na stredných či vysokých školách, alebo si zakladajú napr. vlastné tanečné súbory a pod. 
Oblasť okresných olympiád a súťaží pomáha žiakom-úspešným riešiteľom dostať sa na vybrané školy, kde 
jedným z kritérií je aj umiestnenie v olympiádach. 
 
Materské školy  
 
Materská škola, Ul.1.mája č.4 
MŠ s právnou subjektivitou 
Riaditeľka školy:  Marta Gašparová 
Počet detí:            115 
Počet tried:           6 
Počet  zamestnancov:  24, z toho 13 pedagogických 
 
MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3-6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou od 6-7 
rokov. Prevádzková doba je od 6.oo –16.oo hod. MŠ je zapojená do národnej siete Škôl podporujúcich zdravie, 
v rámci ktorej venujú zvýšenú pozornosť deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pri výchove 
emocionálnej gramotnosti MŠ využívala  program LEGO-DACTY. Na požiadavku  rodičov zaradila MŠ do 
svojho programu vyučovanie základov anglického jazyka.  
 
Materská škola, Bratská č.9 
MŠ s právnou subjektivitou 
Riaditeľka školy:  Jana Kruteková 
Počet detí:            113 
Počet tried:           5 
Počet zamestnancov:  21, z toho 11 pedagogických 
 
MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou. Je umiestnená v dvoch účelových budovách. Tretia budova tvorí hospodársku časť so 
zariadením školského stravovania. Už od r.2002 MŠ  cez projekt Škola podporujúca zdravie utvára 
predpoklady estetických a citových vzťahov dieťaťa k prírode a sebe samému. Prioritou MŠ je 
pohybová výchova vo všetkých formách počas pobytu dieťaťa v škole/ zriadenie telocvične 
v priestoroch MŠ/. S cudzími jazykmi sa deti oboznamovali počas roka v projekte „Škola budúcnosti 1 
a 2“  .MŠ v roku 2006 pristúpila k nákladnej rekonštrukcii zariadenia /výmena okien/.    
 
Materská škola, Mierová č.2 
MŠ bez právnej subjektivity 
Riaditeľka : Janka Trilcová 
Počet detí:   38 
Počet tried: 2 
Počet zamestnancov: 7, z toho 3 pedagogickí 
 
MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom 3-4 ročným a 5-6 ročným. Svojim zameraním plnila projekt Zelená 
materská škola, využívajúc blízkosť Botanickej záhrady , kde deti prevádzali dychové cvičenia hatajogy 
a relaxačné cvičenia. Táto aktivita sa znásobovala návštevami sauny, na ktorú si deti zvykli a patrí k ich 
najmilším aktivitám. O dobrom osvojení  elementárnych pracovných návykov, ale aj ich rozšírení a uplatnení 
svedčí aj výzdoba celej MŠ „z vlastnej ruky“  
 
Materská škola, Námestie padlých hrdinov č.9 /Štefultov/ 
MŠ bez právnej subjektivity 
Riaditeľka MŠ:  Eleonóra Luptáková 
Počet detí:  20 
Počet tried: 1 
Počet zamestnancov :  3, z toho 2 pedagogickí 
 
MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom v čase 6.oo-16.oo 
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Výchovno-vzdelávacia činnosť so zameraním na environmentálnu výchovu bola zrealizovaná dôsledne aj vďaka   
vlastnému programu „Ovocníčkovia“.Mesto poskytlo z finančnej rezervy na originálne kompetencie v roku 2006 
MŠ finančné prostriedky na opravy a úpravu interiérov, ako aj exteriéru zariadenia./ maliarske , murárske 
a klampiarske práce/. 
 
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Banskobystrického samosprávneho kraja 
 
Gymnázium Andreja Kmeťa, G.-Gollnerovej č.6 
Riaditeľ školy:  PaedDr. Milan Klauz 
Počet žiakov:    196  /klasické / 
                          225 /8 ročné/ 
Výučba cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský 
Škola využíva jednak vlastnú, energeticky nenáročnú budovu, jednak sídli v prenajatých priestoroch ZŠ 
A.Sládkoviča, ktorej služby využíva aj na školské stravovanie. V septembri 2006 škola v dôsledku nepriaznivej 
demografickej situácie upustila od otvorenia prvého ročníka 8 ročného gymnázia. 
 
Stredná lesnícka škola, Akademická č.16 
Riaditeľ školy:  Ing.Rudolf Valovič, CSc. 
Počet žiakov:    325 
Škola sa stala dominantnou lesníckou školou na Slovensku, ktorá o.i. disponuje aj nezanedbateľnou čiastkou 
pozemkov, ktoré má v dlhodobom prenájme od ŠL SR . Okrem maturitného štúdia poskytuje aj možnosť 
získania vyššieho odborného vzdelania. SLŠ  svojimi investíciami /finančné,aj prac.sila/ prispieva k udržiavaniu 
areálu Botanickej záhrady. Škola disponuje vlastným  DM. 
 
SPŠ Samuela Stankovianskeho, Akademická č. 13 
Riaditeľ školy:   Ing.Ján Totkovič 
Počet žiakov:     213 
Škola sídli v dvoch budovách, ktoré sú na zozname chránených pamiatok UNESCO.V roku 2006 sa po 
presťahovaní UMB späť do B.Bystrice uvoľnil priestor cca.9. tried, ktoré môže škola poskytnúť v prípade 
integrácie stredných škôl, o ktorej sa uvažuje. Medzi študijné odbory okrem chémie /biotechnológia/ patria aj 
odbory umeleckého zamerania, ako textilné výtvarníctvo, návrhárstvo, konzervátorské a reštaurátorské práce 
a pod. 
 
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická č.11 
Riaditeľka školy:  RNDr. Mária Gubrianska 
Počet žiakov:        336 
Škola poskytuje vzdelanie v odboroch geodézia, kartografia a kataster, životné prostredie a iné, kde v snahe 
zabezpečiť  kvalitnú výučbu nových umeleckých a priemyselných odborov investovala nemalé finančné 
prostriedky do nákladnej rekonštrukcie ./ ateliéry, plynová kotolňa a pod./ 
 
Združená stredná škola obchodu a služieb,  Špitálska č.4 
Riaditeľ školy:   RNDr. Pavol Bačík 
Počet žiakov:     471 
Táto škola prešla už viacerými racionalizačnými opatreniami, naposledy v r.2004/zlúčenie s DM Povrazník/ čo 
malo priaznivý dopad na ekonomické fungovanie  zariadenia. Škola má dnes charakter modernej, dynamicky sa 
rozvíjajúcej školy schopnej rýchlo reagovať na potreby trhu zavádzaním nových, atraktívnych odborov. Popri 
vyučení v odboroch /kuchár-čašník, cukrár, operátor odevnej výroby, spoločné stravovanie, obchod a podnikanie 
a iné/ poskytujú nadstavbové a vyššie odborné štúdium. Kapacita DM je 480 miest.   
 
Stredné odborné učilište lesnícke,  Šoltésovej č.5 
Riaditeľ školy:  Ing. Koloman Šmondrk, v priebehu roka 2006 bola poverená riadením Ing. Novotná, následne 
Ing. Bednářová 
Počet žiakov:    238 
Učebné odbory: mechanik-opravár, opravár lesnej techniky, mechanizátor lesnej výroby, lesné hospodárstvo, 
dopravná prevádzka, umelecko-remeselné spracovanie dreva. 
V roku 2006 sa škola postupne z areálu SOU lesníckeho v rámci racionalizačných opatrení presťahovala do DM, 
ktoré využíva od septembra 2006 . Ďalšie racionalizačné opatrenia zo strany zriaďovateľa školy budú v roku 
2007 predstavovať o. i. aj zmenu sídla školy, aby sa zmiernil nepriaznivý ekonomický dopad na toto zariadenie, 
ktoré malo ku koncu roka 2006  finančnú stratu cca.2mil. 
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Škola v prírode pod Sitnom, Počúvadlianske jazero č.43 
Riaditeľ:    Mgr. Pavol Michal 
Kapacita:   75 lôžok, jedáleň –80 miest 
 
Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  KŠÚ 
 
Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11 
Riaditeľka:  Mgr.Beata Rafajová 
Počet žiakov: 43 
Škola poskytuje vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom svojich 
kvalifikovaných pedagógov , odborníkov na oblasť špeciálnej pedagogiky/ vývinových porúch učenia, 
mentálneho postihu a pod./ 
 
Pedagogicko-psychologická poradňa, Dolná č.2 
Riaditeľka:     PaedDr. Ivica Moravčíková 
Odborní zamestnanci PPP z oblasti psychológie, logopédie, špeciálnej pedagogiky, ako aj sociálny pracovník sa  
odborným poradenstvom a praktickou výučbou zúčastňujú  výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských 
zariadení. 
 
Spojená katolícka škola sv.Františka Assiského, Kammerhofská č.1 
Zriaďovateľ:  Arcibiskupský úrad Trnava 
Riaditeľ:  Mgr.Karol Palášthy 
Počet žiakov :  100  /Katolícke gymnázium/ 
                         167 / Cirkevná ZŠ/ 
 
 
Súkromné školy 
 
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12 
Zriaďovateľ:  Joargesov dom 
Riaditeľka:      Ing. Jaroslava  Marušková, Csc. 
Počet žiakov:  136 
Škola poskytuje maturitné , pomaturitné, aj vyššie odborné štúdium v odboroch hotelový manažment, 
manažment hotelov a cestovných kancelárií, hotelová akadémia. Odborné vedomosti  žiakov školy sú 
každoročne preverované v rámci odborných zahraničných stáží v hotelových a rekreačných zariadeniach. 
 
Súkromná materská škola, Dolná Ružová č.22 
Zriaďovateľ: Občianske združenie Kruh 
Počet detí :      25 
Počet tried:      1 
 
 
Vysoké školstvo 
Vysoké školstvo v meste pôsobilo len do konca školského roka 2005/06 a v priebehu roka 2006 boli z mesta 
odsťahované :     Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde v šk. roku              
2005/2006 študovalo 529 študentov a 19 doktorandov. 
                           Katedra krajinnej ekológie a Katedra ekomuzeológie  Fakulty prírodných vied UMB so 495 
študujúcimi v šk.roku 2005/2006.    
 
Školský úrad v Banskej Štiavnici  bol zriadený Mestom  pre všetky  školy a školské zariadenia okresu 
Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí.  
Radničné nám. č. 1, Banská Štiavnica  
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. 
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Kriminalita 
Informatívna správa o bezpečnostnej situácii v okrese Banská Štiavnica za 12 mesiacov r. 2006 
Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica je organizačne začlenené pod Okresné riaditeľstvo PZ Žiar nad 
Hronom, pričom pôsobí a plní svoje úlohy na teritóriu okresu Banská Štiavnica. V jeho územnej pôsobnosti je 
mesto Banská Štiavnica a ďalších 14 obcí. Medzi základné úlohy patrí boj proti trestnej činnosti, zabezpečovanie 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrana verejného poriadku, úlohy na úseku správnej služby, 
odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov, ako aj úlohy na úseku trestného konania. 
 
Vývoj kriminality 
V roku 2006 v dobe od 1. 1. do 31. 12. 2006 bolo na OO PZ Banská Štiavnica štatisticky vykázaných 311 
trestných činov. Z toho počtu bolo 199 trestných činov objasnených. 
V roku 2006 sa podarilo prijatými opatreniami zo strany OO PZ zastaviť nápad TČ v služobnom obvode 
a výsledkom toho bolo, že v roku 2006 sme zaznamenali zníženie trestnej činnosti oproti roku 2005 o 82 
skutkov. Keď porovnáme výsledky v počte objasnených prípadov, tak v roku 2006 OO PZ Banská Štiavnica 
oproti roku 2005 zvýšilo objasnenosť trestnej činnosti v služobnom obvode o 7,4%. 
Čo sa týka štruktúry trestnej činnosti v roku 2006, tak najväčší podiel predstavujú majetkové trestné činy 
s počtom 143 trestných činov, z ktorých bolo 64 objasnených. V roku 2005 bolo evidovaných 208 trestných 
činov, z toho 66 objasnených. V prípade majetkovej kriminality sme zaznamenali pokles spáchaných trestných 
činov, a to o 65 skutkov. Škoda, ktorá bola spôsobená touto trestnou činnosťou predstavuje 5.800.000,- Sk. 
Pri majetkovej trestnej činnosti, najviac bolo spáchaných trestných činov krádeží vlámaním, a to 65, z ktorých 
bolo 29 objasnených. Evidujeme aj 9 prípadov krádeží vlámaním do bytov, z ktorých bolo 5 objasnených. 
Špecifickou oblasťou sú krádeže motorových vozidiel. V roku 2006 boli spáchané 3 takéto trestné činy, ktoré 
neboli objasnené. 
Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo spáchaných 36 trestných činov, z ktorých bolo 30 objasnených. Vražda 
v roku 2006 v našom služobnom obvode nebola spáchaná. Boli spáchané 3 lúpeže. Z toho počtu bola 1 lúpež 
objasnená. 
Oproti roku 2005 došlo k poklesu násilnej trestnej činnosti a to o 9 trestných činov. 
Neevidujeme žiadny trestný čin znásilnenia. Mravnostné trestné činy boli v počte 3 skutky a ku dnešnému dňu 
policajti OO PZ objasnili všetky prípady. 
Ekonomická trestná činnosť je v roku 2006 zastúpená 31 prípadmi, z ktorých 10 prípadov policajti OO PZ 
objasnili. 
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 13,03 % tejto majetkovej 
trestnej činnosti viac. 
Na úseku priestupkovosti evidujeme v r. 2006 spolu 670 priestupkov. V roku 2005 to bolo 524. Najväčší počet 
priestupkov v počte 307 bolo proti majetku podľa § 50. Na úseku bezpečnosti v cestnej premávke bolo zistených 
186 priestupkov. 172 priestupkov bolo proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu. 12 priestupkov 
na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Tieto priestupku sú zisťované hlavne pri 
kontrolách maloletých a mladistvých osôb, v reštauračných a zábavných podnikoch. Nie je výnimkou pri 
kontrole zistiť osoby vo veku 15 rokov, ktoré požívali alkoholické nápoje. Obvodné oddelenie PZ v týchto 
prípadoch v plnej miere využíva oprávnenie v zmysle policajného zákona a o zistených skutočnostiach sú 
vyrozumení rodičia a inštitúcie, napr. škola, oddelenie sociálnych vecí, atď. Osoby, ktoré umožnili, alebo podali 
alkoholické nápoje maloletým a mladistvým sú postihované v zmysle zákona. 
Výrazný nárast prípadov bol zaznamenaný na úseku jazdy vodičov pod vplyvom alkoholu. Policajti OO PZ 
Banská Štiavnica v r.2006 kontrolou zistili 79 skutkov kedy vodiči viedli motorové vozidlo po požití alkoholu. 
Je to o 46 prípadov viac ako v roku 2005. 
Ďalších 1045 priestupkov bolo riešených na mieste blokovo. Jednalo sa o priestupky na úseku cestnej premávky 
a verejného poriadku. 
Na úseku dopravnej nehodovosti konštatujeme, že došlo k nárastu dopravných nehôd oproti roku 2005. V roku 
2006 bolo spôsobených 138 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast oproti roku 2005 o 7 dopravných nehôd. 
Pri nich boli 2 osoby usmrtené, 5 osôb ťažko zranených a 26 ľahko zranených. Škoda pri dopravných nehodách 
predstavovala sumu 9.250.500,- Sk. 
Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd patrí spôsob jazdy, porušenie základných povinností vodiča 
a rýchlosť jazdy. Na základe štatistických ukazovateľov najčastejšie ku dopravným nehodám dochádza v čase od 
12.00 hod do 16.00 hod a v rámci týždňa je to piatok. Počas dokumentovania dopravných nehôd bolo u 8 
vodičov zistené požitie alkoholu. 
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I napriek tomu, že personálne nie je naplnený stav policajtov, Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica v roku 
2006 v rámci štatistických ukazovateľov výslednosti práce dosiahlo výsledky, ktoré ho v rámci Okresného 
riaditeľstva PZ Žiar nad Hronom radia na prvé miesto zo všetkých obvodných oddelení. Medzi prioritné úlohy 
bude naďalej patriť zníženie nápadu kriminality v služobnom obvode, zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti 
a hlavne ochrana života, zdravia a majetku občanov. 

Požiarna ochrana  
 
Hasičský a záchranný zbor 
Hasičská stanica  v Banskej Štiavnici sídli na ulici Pletiarskej č.13 (v  areáli bývalého podniku PLETA).  Na 
uvedenej stanici slúži 18 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ), ktorí sú rozdelení do 
troch zmien, kde zabezpečujú nepretržitú 24-hodinovú službu a jeden príslušník HaZZ, ktorý je vo funkcii 
Veliteľa Hasičskej stanice.  
Príslušníci HaZZ plnia úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a s vykonávaním 
záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a podieľajú sa na poskytovaní pomoci pri iných 
mimoriadnych udalostiach. Poskytujú pomoc v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku 
právnických osôb, fyzických osôb, ako i životného prostredia.  
Na plnenie uvedených úloh je príslušníkom HaZZ k dispozícii rôzna hasičská technika  ako  napr.  (  cisternové   
vozidlá   LIAZ 101 K,   AVIA  4 x 4, Tatra 148,  Š 706  RTHP,  automobilová  plošina AP 27...), ktorá  je  
využívaná  najmä  pri zdolávaní požiarov,  automobil  hasičskej záchrannej služby  VW Passat, využívaný najmä 
pri odstraňovaní následkov a poskytovaní predlekárskej pomoci pri dopravných nehodách , ako i rôzne vecné 
prostriedky na záchranu osôb a zvierat vo výškach a nad voľnými hĺbkami, ako i na vodných 
hladinách. 
V oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi ako i v oblasti  preventívno-
výchovného  pôsobenia  príslušníci  HaZZ  vykonávajú  rôzne prednášky, školenia, besedy a ukážky na školách, 
ako i formou tzv. otvorených dverí priamo v areáli Hasičskej stanice v Banskej Štiavnici a v neposlednom rade i 
formou ukážkových cvičení.  
Štátny požiarny dozor je v meste Banská Štiavnica zabezpečovaný príslušníkmi Okresného riaditeľstva HaZZ 
v Žiari nad Hronom. 
V roku 2006 príslušníci HaZZ Hasičskej stanice v Banskej Štiavnici  zasahovali celkom 162 –krát. Z toho 46-
krát zasahovali pri likvidácii rôznych požiarov, 64-krát pri odstraňovaní následkov a poskytovaní pomoci po 
dopravných nehodách, a 52-krát poskytli občanom rôznu tzv. technickú pomoc.  
Čo všetko sa skrýva pod uvedenými údajmi, ako napr. poskytnutie pomoci pri rôznych technických zásahoch je 
mnohým ľuďom nie dosť jasné. Nejedná sa tu len o bezprostredné poskytnutie pomoci ľuďom v dôsledku 
nejakej nepriaznivej udalosti, ale aj mnoho iných menej známych druhov pomoci.  Napríklad ak niekde spadne 
strom v dôsledku nepriaznivého počasia, či sa jedná o sprejazdnenie vozovky, uvoľnenia elektrického vedenia, 
ohrozovania obytných domov v dôsledku spadnutia a pod. Sú tu hasiči, ktorí prídu a hroziace  nebezpečenstvo 
odstránia. Ak treba odniesť nemobilnú osobu v snehu v ťažko prístupnom teréne niekoľko desiatok metrov ku 
sanitke, alebo takúto osobu zniesť z ktoréhokoľvek poschodia, sú tu hasiči... Ak vietor odtrhne strešnú krytinu, 
ktorá by mohla ohroziť okolie, alebo si niekto zabuchne vchodové dvere od bytu, či zistí že na balkóne si osi 
urobili hniezdo alebo v drevárni sa udomácnili sršne, ktoré mu znepríjemňujú život, sú tu  predsa hasiči...  
 
Dobrovoľný hasičský zbor v B.Štiavnici, Ul. A.Sládkoviča č. 15 
V roku 2006 pracoval výbor DHZ v tomto zložení: predseda Vladimír Poprac, veliteľ DHZ Pavol Poprac, veliteľ 
hasičskej jednotky Tibor Penička, tajomníčka Anna Bedešová, strojník Miroslav Krkoška, preventivár Imrich 
Ozank, ref. mládeže a žien Júlia Popracová, org. referent Dana Ozanková. Revízna komisia Soňa Ivaničová, 
Matej Havran a František Bedeš. 
Ku dňu 29.12.2006 počet členov 80, z toho 30 žien. Od 8 do 15 rokov bolo 20 detí „Plameň“. 
     Dobrovoľný hasičský zbor spolupracuje s Mestom Banská Štiavnica na úseku represie, požiarnej prevencie, 
výchovy mládeže k požiarnej ochrane, kultúrnej a spoločenskej činnosti. 
     Dňa 2. februára 2006 bola podpísaná Dohoda medzi mestom B. Štiavnica a Dobrovoľným hasičským zborom 
mesta Banská Štiavnica 
     Schválením požiarneho poriadku mesta Banská Štiavnica dňa 30. augusta 2005 Uznesením č. 116/2005 
Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica poverilo plnením úloh mestského hasičského zboru Dobrovoľný 
hasičský zbor B. Štiavnica. 
     Podľa členku 2 v bode 2a) sme vytvorili hasičskú jednotku z členov DHZ. Veliteľ: Tibor Penička, zástupca 
veliteľa Tomáš Zábudlý, vodič AVIE 31 Pavol Poprac, strojník Miroslav Krkoška, člen Viliam Krkoška, člen 
Miloš Zábudlý, člen Radovan Buzalka, člen Vladimír Golian, členka Michaela Ozanková a materiálno-technické 
zabezpečenie predseda Vladimír Poprac. 
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     Podľa článku 2 v bode 1d) je potrebné zabezpečiť odbornú prípravu a následne spôsobilosť veliteľa, zástupcu, 
preventivára a strojníka DHZ. Bol spracovaný tematický plán školenia a výcviku členov DHZ na výcvikový rok 
2006, 2007 a 2008. Členovia sa každú druhú sobotu v mesiaci stretávajú na hasičskej zbrojnici na školení, ako aj 
výcviku a vedie sa o tomto dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky. 
     Mestom Banská Štiavnica bol vypožičaný majetok: hasičská zbrojnica na ulici Andreja Sládkoviča 15. 
Motorové vozidlo AVIA 31, DVS1. 21. apríla 2006 bola vykonaná technická a emisná kontrola motorového 
vozidla. Vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách do 21. apríla 2007. Ďalej hmotný 
majetok a drobný majetok, ktorého zoznam je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
Požiarovosť:  dňa 5. mája 2006 bol domový požiar na Ulici Novozámocká 18. Naši členovia Miroslav Krkoška, 
Tomáš Zábudlý a Miloš Zábudlý aktívne a operatívne rozvinuli útočné hadicové vedenie od hasičskej zbrojnici 
a od hydrantu dodávali vodu na požiarovisko. Boli navrhnutí na vyznamenanie „Za príkladnú prácu“ a povýšení 
v hodnosti o jeden stupeň. 
Previerka  a cvičenie:  dňa 10. júna 2006 sa konala previerka pripravenosti DHZ v obci Svätý Anton. Výcvik 
našich členov sa zúročil na tejto previerke, v požiarnom útoku dosiahli 
čas 25,41 sekúnd. Na základe stanovených limitov obdržali „Osvedčenie“ podľa vyhlášky MV SR č. 169/2002 
Z.z. o hasičských jednotkách. Mesto Banská Štiavnica plní Dohodu a zakúpilo výstroj a výzbroj v celkovej sume 
118 400,- Sk, za čo im patrí poďakovanie od nás hasičov.  
Dňa 7. a 8.6.2006 sa konalo experimentárne cvičenie v historickom centre mesta B. Štiavnica za účasti CO, 
záchranárskych zložiek a občanov v súlade s heslom „Občan prvý záchranca pre prípad simulovaného 
zemetrasenia s následným prepadnutím povrchu a zrútením niekoľkých obytných budov v centre mesta“. Pre 
DHZ B. Štiavnica vyplývala aktívna príprava členov zásahového družstva ako aj družstiev CO pri DHZ 
B. Štiavnica. Družstvo CO muži tvorili: veliteľ Vladimír Poprac, vodič Erik Niederland, strojník Igor Kalaba, 
člen Ľubomír Krkoška, Karol Štubňa, Jozef Blaho, Martin Zvara a Ľubomír Kalaba. Družstvo CO žien tvorili: 
veliteľka Júlia Popracová, Luba Koledová, Viera Šinková, Jozefa Ihringová, Katarína Tomčíková, Jozefína 
Ihringová ml., spojky Juraj Ernek a Dana Ozanková. Mestské zastupiteľstvo v B. Štiavnici schválilo uznesením 
č. 81/2003 Dohodu o spolupráci pri plnení úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva.  Organizovanie  
jednotiek CO ochrany obyvateľstva na účely vykonávania záchranných lokalizačných a likvidačných prác tak, 
ako to ustanovuje vyhláška č. 210/2002 Z.z. v § e písm. c) priamo zaväzuje mesto k vedeniu dokumentácie 
a organizovaniu jednotiek civilnej ochrany obyvateľstva. 
 
Preventívno-výchovná činnosť:  11. marca 2006 Ing. Róbert Melcer, pracovník HaZZ v Žiari nad Hronom 
vykonal v zasadačke MHZ v Banskej Štiavnici školenie pre kontrolné skupiny. Zúčastnilo sa 10 členov. Boli 
vypracované pokyny k preventívno-výchovnej činnosti jarného obdobia, k zabezpečovaniu ochrany lesov pred 
požiarmi, ako aj pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu 2006/2007. 
    Rozsah a zložitosť úloh pri ochrane života a zdravia občanov a majetku fyzických, právnických 
a podnikajúcich osôb pred požiarmi si vyžaduje neustále zdokonaľovať systém ochrany pred požiarmi. 
     Obce plnia svoje úlohy v zmysle § 23 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. V súlade s týmto 
zákonom bola vydaná vykonávajúca vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 
     Obce v znení týchto predpisov sú povinné vykonávať preventívne požiarne kontroly. V našom meste je 
potrebné obsadiť funkciu technika požiarnej ochrany, tak, aby sa naštartovala práca prehliadkových skupín. 
V spolupráci s MsÚ spresniť počet objektov do preventívnej starostlivosti MsÚ a podieľať sa pri vykonávaní 
protipožiarnych kontrol v určených objektoch. 
     Rozbory požiarovosti každým rokom vykazujú požiare počas zimného vykurovacieho obdobia. Najčastejšie 
príčiny sú:  poruchy a nevyhovujúce vykurovacie telesá,  ako aj ponechanie  horľavých látok pri týchto telesách. 
     Z uvedených dôvodov je neustále potrebné venovať pozornosť všetkým vykurovacím, ohrievacím a tepelným 
zariadením a ich súčastiam, ako sú dymovody, sopúchy a komíny. Pre zdokonalenie systému ochrany pred 
požiarmi sme vykonali 18-10-2006 na hasičskej zbrojnici školenie preventivárov obcí. Vyhodnotenie „Zimného 
vykurovacieho obdobia“ poslať na OV DPO Žiar nad Hronom. 
Vyhodnotenie okresného kola hry Plameň 2006. 
Dňa 25.5.2006 sa na štadióne TJ Banská Štiavnica stretli malí hasiči súťažnou formou v hre Plameň, ktorá bola 
vyhlásená pod gestorstvom primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. a DHZ pod vedením predsedu DHZ 
vrchného inšpektora Vladimíra Popraca. 
     Hra Plameň sa konala za stáleho dažďa. Nekonala sa disciplína štafetový beh na 400 m s prekážkami pre 
veľmi rozmočenú trať. Za víťazné poháre pre družstvá a za spoluprácu ďakujeme Mestskému úradu Banská 
Štiavnica, členom DHZ Banská Štiavnica a Štiavnické Bane. 
     Ing. Marián Lichner, CSc., primátor mesta prevzal ocenenie okresného výboru DPO – medailu „Za zásluhy“. 
Poďakovanie patrí aj našej referentke mládeže Júlii Popracovej a našim členom pri výcviku družstiev, pretože 
bez ich  podpory by si desaťčlenné kolektívy neodniesli poznatky o práci požiarnej ochrany a hlavne zážitky 
z požiarneho útoku s vodou. V súťažiach platí, že každá súťaž má svojho víťaza, ale v tejto súťaži zvíťazil každý 
súťažiaci tým, že si nacvičil a osvojil určité prvky z požiarnej ochrany. 
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V kultúrnej a spoločenskej činnosti  naši členovia vypomáhajú ako členovia asistenčných hliadok pri 
podujatiach v našom meste. Sú to Miloslav Zábudlý, Tomáš Zábudlý, Ľubomír Kalaba, Vladimír Poprac, Karol 
Štubňa, Valika Zábudlá, Viliam Krkoška, Miroslav Krkoška, Tibor Penička, Pavol Poprac, Michaela Ozanková, 
Júlia Popracová, Dana Ozanková, Radovan Buzalka, Vladimír Golian. 
Dňa 5.6.2006 primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., v obradnej miestnosti MsÚ prijal zaslúžilých členov 
DPO SR z troch okresov: B. Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Menovite: Vladimír Poprac, Matej 
Havran, Jozef Letkovič z B. Štiavnice, Imrich Repiský Ostrý  Grúň, Ján Pilc  Kľaku, František Martinec Nová 
Baňa, Blažej Forgáč  Orovnica, Ján Ráchela  Psiare, Jozef Libo Žiar nad Hronom, Róbert Gábrik Kremnica, Ing. 
Jozef Perina Bartošova Lehôtka, Mária Králová Hliník nad Hronom a Ján Grétsch Kremnické Bane. 
     Činnosť DHZ sa prejednáva na KOVP v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve. 
     Dňa 29.12.2006 sa konala Výročná členská schôdza DHZ na hasičskej zbrojnici v Banskej Štiavnici. Bola 
prednesená Výročná správa, ktorá zhodnotila činnosť za uplynulé obdobie, Plán hlavných úloh, Vyznamenania 
boli odovzdané Karolovi Štubňovi za 20 ročnú vernosť a Miroslavovi Krkoškovi Za zásluhy. Boli prijatí 4 noví 
členovia – Valéria Zábudlá, Martin Bokroš, Lucia Luptáková a Milan Glézl. Schválení delegáti na okresné valné 
zhromaždenie 24.2.2007 v Žiari nad Hronom: Vladimír Poprac a Vladimír Slezák. Schválený nový výbor, kde 
bola len zmena u preventivára Imricha  Ozanka. Za nového preventivára bol schválený Tomáš Zábudlý. 
Predseda v závere schôdze poďakoval sponzorom  MsÚ a p. Slezákovi za finančný príspevok na VČS. 
 
Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov, Ul. Požiarnická 8 
Zásahové družstvo  Štefultova je zložené nasledovne: veliteľ, pán Jarábek Vladimír a ďalší členovia sú:  Voštiar 
Branislav - strojník, Jarábek Jozef, Beránek Dušan, Psotný Miroslav, Maruniak Michal, Ambróž Pavol, Jarábek 
Vladimír ml. Knop Štefan, Ziegler Marek 
Vybavenosť nášho družstva je nasledovná: 
Motorové vozidlo DVS – 12 A30, prenosná motorová striekačka PS-12, sacie, dopravné a útočné vedenie, 
prilby, opasky, pracovná odev a obuv, prenosný reflektor, Kanadská striekačka, lopaty... 
    Správu o vzniknutej udalosti prijímame telefonicky, alebo osobne. Poplach v našom družstve  vyhlasujeme 
požiarnou sirénou, obecným rozhlasom, telefonicky po členoch, alebo húkačkou na požiarnom automobile. 
Podľa požiarno-poplachového plánu okresu B. Štiavnica sme zaradení ako zásahová jednotka, kde máme 
uložené podľa stupňa požiarneho poplachu, za aký predpokladaný čas musíme doraziť na miesto požiaru a aké 
použijeme sily a prostriedky. Požiarno-poplachový plán okresu sa nachádza tu na požiarnej zbrojnici. 
V roku 2006 sme nemali ani jeden výjazd, aj keď  v našej časti mesta sme mali dva požiare (hospodárska budova 
a komín rodinného domu), ani v jednom prípade nám nebol nahlásený požiar. 
Členovia nášho družstva absolvovali školenie na tému: likvidácia požiaru s použitým požiarnej striekačky PS 12. 
Dňa 30.7.2006 sme uskutočnili  požiarno-taktické cvičenie, ktoré bolo zamerané na likvidáciu požiaru pri použití 
vodného zdroja - miestny potok. Cvičenia sa zúčastnili všetci členovia zásahového družstva. 
Hore menovaný členovia MHZ si okrem svojich povinností splnili aj úlohy týkajúce sa kvalitného fungovania 
a spohotovostnenia hasičského zboru, takže vykonali a zabezpečili podľa našich možností a schopností rôzne 
opravy na hasičskej technike a hasičskej zbrojnici (jedná sa o opravy PS-12 ,prípravy požiarneho vozidla na 
technickú prehliadku,).Všetky práce boli svojpomocne vykonané v našom voľnom čase a značnou mierou 
prispeli aj k ušetreniu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Na tomto mieste, tak ako aj minulý rok by som 
chcel vyzdvihnúť prácu strojníka  nášho DHZ pána Voštiara Branislava. Dôkazom o kvalite odvedenej práce je  
že náš DHZ má v súčasnej dobe akcieschopnú techniku, ako aj fakt, že požiarnu striekačku sa podarilo udržať 
funkčnú aj keď niektoré súčiastky sú značne opotrebované. 
Technickú kontrola na motorovom vozidle bola prevedená na stanici technickej kontroly vo Zvolene s tým že 
kontrola prebehla bez väčších problémov. Vozidlo je momentálne v prevádzke  s platným osvedčením 
o technickom stave vozidla. 
Overovacie a kondičné jazdy vykonávame podľa potreby. 
 Zazimovanie požiarnej PS 12-ky bolo prevedené v časovom termíne. Vyúčtovanie pohonných vykonávame 
priebežne. 
      V oblasti prevencii pred požiarmi sú členovia družstva zaradení do konkrétnych skupín. Náš hlavný 
preventivár pán Tokár spracováva a vyhodnocuje plán preventívnych požiarnych kontrol v objektoch organizácii 
u občanov u ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor. 
Preventívne požiarne kontroly prebiehajú neustále a to podľa plánu hlavného preventistu 
V roku 2006 boli prevedené preventívne prehliadky v týchto uliciach: 
Ul.29 augusta, Podhájska, Kríková, Partizánska, Ilijská, Srnčia, Stratená, Krížna a Obr. Mieru. S toho bolo 15 
malých prevádzok. 
V roku 2007 sa budú preventívne prehliadky prevádzať v našej miestnej časti Štefultov v nasledovných uliciach: 
Obrancov Mieru, J.G.Tajovského, Š.Krčméryho B.S.Timravu, Úzka. Potočná, Škultétyho, Nám. P. Hrdinov, 
Š.Moyzesa, J. Jesenského, Požiarnická, R. Debnárika, Školská, S. Chalúpku, J.I.Bajzu, Na Maximilian Šachtu, 
B. Nemcovej. 
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Mestský hasičský zbor: 
Mesto Banská Štiavnica uzatvorilo dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi s DHZ 
B. Štiavnica aj DHZ Štefultov, podľa ktorej úlohy Mestského hasičského zboru (MHZ) plnia družstvá /požiarne  
jednotky/ jednotlivých organizácií DHZ. Veliteľom družstva v Štefultove je Vladimír Jarábek starší a strojníkom 
je Branislav Voštiar a Michal Maruniak. Ďalšími členmi sú Dušan Beránek, Jozef Jarábek, Vladimír Jarábek ml., 
Pavel Ambruš, Miroslav Psotný, Štefan Knop a Marek Ziegler. Veliteľom družstva v Banskej Štiavnici je Tibor 
Penička, zástupca veliteľa Tomáš Zábudlý, vodič Pavol Poprac, strojník Miroslav Krkoška a členovia Viliam 
Krkoška, Miloš Zábudlý, Radovan Buzalka, Vladimír Golian a Michaela Ozanková.   Medzi najhlavnejšie úlohy 
MHZ patrí  príprava členov družstiev na previerky pripravenosti MHZ, starostlivosť o požiarnu techniku. 
V oblasti protipožiarnej prevencie vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly v objektoch  rodinných domov 
a v tých drobných prevádzkach,  ktorých kontrola nepodlieha štátnemu dohľadu. Pri zvýšenom výskyte lúčnych 
a lesných požiarov na rýchle dorozumievanie  členov družstva slúži rádiostanica s príslušenstvom:  1 
vysielačkou umiestnenou  na budove A. Sládkoviča č. 15, 1 vysielačkou v požiarnom vozidle AVIA a 4 
prenosnými vysielačkami. 
Mesto má vypracovaný  a schválený  Požiarny poriadok mesta Banská Štiavnica a Plán protipožiarnych 
preventívnych kontrol do roku 2008. 
.Na požiarnu ochranu v roku 2006 mesto  vynaložilo  304 600,65 Sk. Z uvedenej sumy najvyššie  náklady 
/108 100,- Sk/  tvorili náklady na zakúpenie výzbroje a výstroje členov MHZ v meste Banská Štiavnica a tiež 
náklady na  el. energiu /74 930,- Sk/ za obidve požiarne zbrojnice, náklady na dopravu /28 860,- Sk/ a príspevky 
na činnosť DHZ /20 000,- Sk/. 
Budova požiarnej zbrojnice na Ulici A. Sládkoviča č. 15  si vyžaduje stavebné úpravy /náter strechy, obnovu 
fasády a garážových dverí/. Na budove požiarnej zbrojnice Ul. Požiarnická 8 je potrebné zatepliť garážové 
dvere, dokončiť osvetlenie garáže, opraviť vežičku, ktorá je v dezolátnom stave a urobiť prívod  nového 
vodovodu do budovy. Aj požiarnu techniku by bolo potrebné nahradiť novou, pretože existujúci vozový park je 
zastaralý a vyžaduje si zvýšené náklady na opravy a údržbu.   
 
Kultúra a šport 
V roku 2006 sa podarilo dotvoriť štruktúru oddelenia kultúry a športu tak, aby oddelenie mohlo efektívne 
a úspešne pracovať aj s delegovaním úloh v oblasti starostlivosti o mestský šport. Oddelenie kultúry sídli 
v budove s názvom Centrum mestskej kultúry Rubigall. Okrem tohto priestoru má oddelenie v správe aj areál 
amfiteátra a priestory mestského kina Akademik. Amfiteáter sa nachádza na území mestskej pamiatkovej 
rezervácie, má skôr komorný charakter, kapacitu okolo 350 miest na sedenie a 600 miest na státie. V mesiacoch 
jún, júl, august slúži jeho areál ako letné kino a ako priestor pre niektoré koncerty a prehliadky. Kino Akademik 
má kapacitu 132 miest. Priestor slúži nielen pre filmové projekcie, ale jeho nie veľké pódium je využívané aj pre 
príležitostné podujatia spoločenského, kultúrneho a športového charakteru. Oddelenie sa zároveň stará o chod 
a údržbu mestskej knižnice, ktorá sídli na 1. poschodí CMK Rubigall. Pracovníci oddelenia poskytujú  služby 
pre občanov Banskej Štiavnice v širokom spektre mestského kultúrneho diania.Vlastná činnosť oddelenia 
kultúry sa dá rozdeliť do troch oblastí: „kultúrny“ servis pre občanov a organizácie, vlastné kultúrne aktivity 
oddelenia a iné aktivity. Ďalej uvádzame podrobnejšie členenie s konkrétnym popisom činnosti v roku 2006.  
 
A. Servis pre občanov a organizácie: 

A1: Servis v oblasti poskytovania informácií 

Redakcia a vydávanie týždenníka Štiavnické noviny 
Zabezpečovanie prevádzky a vysielania mestského rozhlasu 
Udržiavanie a aktualizácia úradných tabúl mesta 
Údržba a aktualizácia mestských propagačných plôch 

A2: Servis v oblasti kultúrnych služieb 

Programovanie a vlastná prevádzka kina Akademik 
Programovanie a prevádzka letného kina v amfiteátri 
Zabezpečenie chodu filmového klubu Oko 
Poskytovanie služieb mestskej knižnice 

A3: Iné servisné služby 

Prenajímanie priestorov pre potreby spolkov, združení a organizácií 
Trvalé nájmy pre právnické osoby 
Zastrešenie niektorých amatérskych umeleckých súborov 
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Technická pomoc pre iné oddelenia MsÚ a niektoré spolky a združenia 
 
B. Kultúrne aktivity oddelenia 
 
B1: Festivaly, prehliadky, koncerty, semináre... 

B2: Výchovno-vzdelávací program oddelenia 
Výstavy 
Kurzy  
Výchovné koncerty  
B3: Podujatia, pri ktorých oddelenie spolupracovalo v roku 2006 s inými organizátormi 

C. Iné aktivity oddelenia  

 
 
Ad A1: Servis v oblasti poskytovania informácií 
 
Redakcia a vydávanie týždenníka Štiavnické noviny  
V roku 2006 oslávili Štiavnické noviny 17. rok svojho nepretržitého vychádzania. Stali sa tak najdlhšie 
nepretržite vychádzajúcimi novinami v dejinách mesta. Oddelenie kultúry zabezpečuje ich administratívny 
a redakčný chod. V roku 2006 redakcia pripravila 49 čísiel. V priebehu roka sa nemenil počet strán vydania, 
ktorý je vzhľadom na pevne stanovený ekonomický rozpočet určený na počet 12 strán. Týždenník je približne 
z 30% financovaný z dotácie mestského rozpočtu a zvyšok nákladov si musí zarábať sám z predaja výtlačkov 
a reklamy. Chod redakcie riadi šéfredaktor a jeho poradným orgánom je redakčná rada, ktorá má v súčasnosti 11 
členov. V priebehu roka došlo v jej zložení k niekoľkým zmenám. Pracuje bez nároku na honorár alebo iné 
finančné ohodnotenie. Od januára do 10. augusta 2006 vykonával funkciu zastupujúceho šéfredaktora Dr. Ján 
Novák. Dovtedajší šéfredaktor Mgr. Peter Danáš sa v januári 2006 funkcie šéfredaktora zo zdravotných dôvodov 
vzdal. Od augusta 2006 bola funkciou šéfredaktora poverená Mgr. Beáta Danášová. Predsedom redakčnej rady 
sa stala Dr. Nora Bujnová. Formou uznesenia mestského zastupiteľstva boli prijaté aj niektoré zmeny 
v dovtedajšom štatúte týždenníka. 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 
V roku 2006 bola dokončená výmena starej centrálne j rozhlasovej ústredne za novú. Finančné prostriedky sa 
podarilo získať  formou úspešného projektu z mimomestských zdrojov. Po istých technických problémoch sa 
podarilo sfunkčniť aj bezdrôtové prepojenie hlavnej rozhlasovej ústredne s pobočnými ústredňami na sídlisku 
Drieňová a na Štefultove. V oblasti Resly došlo k rozšíreniu sieti mestského rozhlasu, prekládka sietí sa 
realizovala aj v časti Štefultova. Štiavnická samospráva využíva mestský rozhlas na informovanie verejnosti 
o istom okruhu komunálnych tém (humanitné akcie, pozvánky na zasadnutia mestského zastupiteľstva, kultúrne 
a spoločenské podujatia, jubileá a zosnulí...).  
Centrálna rozhlasová ústredňa sa nachádza v budove radnice, vlastná vysielacia miestnosť bola presťahovaná do 
budovy CMK Rubigall. Rekonštrukciou rozhlasových ústrední sa vyriešila aj možnosť hlásiť v prípade 
výnimočných a havarijných situácii oznamy aj z kancelárii primátora mesta.  
Vedenia mestského rozhlasu sú z väčšej časti ešte stále zastaralé, drôty neizolované, časť reproduktorov je po 
dobe životnosti. Samotné linky sú vedené po strechách domov v historickom centre v značnej výške. Ich údržba 
je problematická. Elektrické vedenia sú v MPR umiestnené už prevažne v zemi, vedenia mestského rozhlasu 
bohužiaľ nie. Oddelenie kultúry a športu preverilo možnosti inštalácie bezdrôtových vedení mestského rozhlasu, 
ale v geografických podmienkach Banskej Štiavnice sa ukazuje pre budúcnosť ako najoptimálnejšia kombinácia 
tradičného drôtového vedenia a bezdrôtového spojenia medzi jednotlivými pobočnými ústredňami s využitím 
bezdrôtových spojení medzi jednotlivými reproduktormi len v niektorých mestských častiach. Štúdiu tohto 
zámeru vypracovala pre potrebu oddelenia firma Seak Prešov.  
 
Udržiavanie a aktualizácia úradných tabúl mesta 
V roku 2006 pribudla v Banskej Štiavnici nová úradná tabula, v mestskej časti Jergyštôlňa. Okrem nej máme 
ďalších 7 úradných tabúl (na Radničnom námestí, na Križovatke, na sídlisku Drieňová, Pod Kalváriou, na 
Štefultove, pri Počúvadlianskom jazere, v mestskej časti Banky). Tabule sú využívané pre dôležité oznamy 
mestskej samosprávy. Vzdialenosť medzi jednotlivými informačnými skrinkami dosahuje takmer 50 kilometrov. 
Zákon počet a umiestnenie úradných tabúl presne nešpecifikuje. Úradné tabule v Banskej Štiavnici využíva aj 
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štátna polícia, Daňový úrad, iné štátne úrady, ale napríklad aj exekútori a notári. I v roku 2006 došlo 
k poškodeniam 3 úradných tabúl, väčšinou sprejermi. Úradná tabula na Križovatke bola dokonca rozbitá.  
 
Údržba a aktualizácia mestských propagačných plôch 
Oddelenie kultúry a športu má vypracovaný zoznam mestských propagačných plôch, ktorý je verejnosti 
dostupný u povereného pracovníka aj v kancelárii mestskej polície. Na tieto plochy je možné vylepiť plagáty 
individuálne, alebo prostredníctvom povereného pracovníka oddelenia. Voľné plagátovacie plochy sú na 4 
betónových skružiach a na 4 vytipovaných zastávkach SAD. Na ostatných autobusových zastávkach je výlet 
plagátov zakázaný. V siedmich uzavretých plagátovacích plochách (informačné skrinky) môžu záujemcovia 
umiestniť svoje plagáty tým spôsobom, že ich doručia oddeleniu kultúry. Dozor a sankcionovanie za 
neoprávnený výlep plagátov má v popise práce mestská polícia. Uplynulý rok bol na údržbu týchto 
propagačných plôch o trochu menej náročný ako v minulých rokoch.  
 
Ad A2: Servis v oblasti kultúrnych služieb 
 
Programovanie a vlastná prevádzka kina Akademik 
V roku 2006 sa nám podarilo zvýšiť návštevnosť kina o 83% oproti minulému roku. Okrem komerčne úspešných 
titulov pre dospelých sú v programe kina zaraďované aj filmy pre deti a filmy pre náročnejšieho diváka. V roku 
2006 sa odohralo v kine Akademik celkovo 82 predstavení, ktoré súhrnne navštívilo 3827 divákov. Priemerná 
návštevnosť je 45 divákov na jedno predstavenie.  
 
Programovanie a vlastná prevádzka letného kina v amfiteátri  
V letnom kine sa v mesiacoch júl až august 2006 premietlo celkom 13 filmových predstavení, ktoré navštívilo 
dohromady 964 divákov. Priemerná návštevnosť dosiahla úroveň 74 divákov na jedno predstavenie. Sezóna 
2006 bola v letnom kine jednoznačne úspešnejšia ako v roku 2005. stále sa však nepodarilo s ohľadom na 
nedostatok finančných prostriedkov zásadne zrekonštruovať areál amfiteátra, v ktorom sa letné kino nachádza. 
 
Zabezpečenie chodu filmového klubu Oko 
V priebehu roku 2006 došlo k reštrukturalizácii banskoštiavnického filmového klubu. Občianske združenie 
Kruh, ktoré do roku 2005 zabezpečovalo chod filmového klubu,  vypovedalo zmluvu nielen s Mestom Banská 
Štiavnica, ale aj s Asociáciou slovenských filmových klubov. V činnosti klubu sa totiž objavili vážne 
ekonomické a legislatívne problémy. Oddelenie kultúry a športu vytvorilo preto nový filmový klub, ktorý 
úspešne funguje. V sezóne sa odpremietalo 25 klubových filmov, ktoré navštívilo celkom 308 divákov. 
Programová ponuka filmového klubu Oko je súčasťou ponuky kina Akademik.  
 

Poskytovanie služieb mestskej knižnice 

Mestská knižnica sa nachádza na Námestí sv. Trojice, v priestoroch CMK Rubigall na prvom poschodí, kde sa 
nachádza odd. pre dospelých aj odd. pre deti. Dvakrát do týždňa v dopoludňajších hodinách  knižnica poskytuje 
svoje služby pre deti aj v priestoroch ZŠ J. Kollára. 
Čistý fond knižnice ku 31.12.2006 je 24133 knižných jednotiek. Z toho na odd. pre dospelých je 18302 kníh a na 
odd. pre deti sa nachádza 5831 knižných jednotiek.. V roku 206 bolo za čitateľov knižnice zapísaných 1170 
obyvateľov nášho regiónu a študentov. Knižnicu v priebehu roka navštívilo 13550 používateľov. Vypožičali sme 
31559 knižných jednotiek, z toho 8534 odbornej literatúra pre dospelých, beletria tvorí 12861 kníh, odborná 
literatúra pre deti 2116 a beletria pre deti 5239 kníh. Výpožičky periodík boli 2809. V roku 2006 sme pre 
knižnicu získali 817 nových knižných jednotiek, z toho 591 titulov kúpou a 226 sme získali darom. Knižnica 
pripravila 54 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, z toho 11 tvorí informačná príprava 
pre žiakov a študentov škôl.  

Mestská knižnica okrem svojej najzákladnejšej funkcie, a to sprístupnenie knižničného fondu širokej verejnosti , 
poskytuje svojim používateľom možnosť získať pre svoje štúdium náučnú literatúru formou Medziknižničnej 
výpožičnej služby z ktorejkoľvek knižnice Slovenska.  V minulom roku sme takto zaistili pre svojich čitateľov 
131 titulov kníh. V priestoroch knižnice si čitatelia majú možnosť prečítať dennú tlač a rôzne časopisy, (18 
titulov,  z toho 3 časopisy boli zahraničné). Z dochádzajúcich periodík knihovníčky robia kartotéku regionálnych 
článkov. 
Od začiatku roku 2006 výpožičný proces prebieha elektronicky prostredníctvom knihovníckeho informačného 
systému Clavius, to znamená všetky výpožičky sa zaznamenávajú pomocou čiarového kódu  knihy na konto 
čitateľa, ktorý disponuje , samozrejme, preukazom, na ktorom je jeho jedinečný čiarový kód. Je to rýchlejšia 
forma práce s knihami a čitateľom, čím sa šetrí čas našim používateľom aj knihovníčkam.. Okrem tejto výhody 
zaručuje väčšiu kontrolovateľnosť. Mimo výpožičných služieb sa vkladajú do systému aj nové knihy 
prostredníctvom nášho programu.  
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V priestoroch knižnice čitatelia využívajú aj 2 PC, ktoré slúžia na vyhľadávanie titulov v on-line katalógu 
knižnice a tiež používatelia môžu surfovať po internete, resp. napísať sa rôzne práce. Knižnica poskytuje aj 
reprografické služby zo svojho knižničného fondu.    
 
Ad A3: Iné servisné služby 

Prenajímanie priestorov pre potreby spolkov, združení, organizácií...  

Prenajímanie priestorov v budove CMK Rubigall je súčasťou ponuky služieb oddelenia klutúry a športu. Okrem 
členov niektorých komisii pracujúcich pre MsZ, využili túto službu viaceré politické strany ale aj iné spolky, 
organizácie a združenia. V roku 2006 to bola napríklad Základná umelecká škola, Pohronské osvetové stredisko, 
divadelný súbor Paradajz Pikčr, Živena, detský klub Pathfinder (raz mesačne), klub zdravej výživy, aktivisti A-
klubu, Kresťanské spoločenstvo a podobne. Priestory CMK Rubigall využili aj viaceré základné a stredné školy 
mesta pri svojich podujatiach.  
 
Trvalé nájmy pre právnické osoby  
Počítačový klub, ktorý sídli v budove CMK Rubigall, má samostatný vchod zo strany Starozámockej ulice 
a ponúka obyvateľom mesta služby v oblasti výpočtovej techniky. V priestore bývalého domovníckeho bytu sídli 
kancelária festivalového výboru Cap á l´Est. Priestor je poskytnutý bezplatne. Na prízemí CMK Rubigall sa 
nachádza aj pracovisko Mestskej turistickej informačnej kancelárie.  
 
Zastrešenie niektorých amatérskych umeleckých súborov 
Časť amatérskych umeleckých súborov mesta našla svoje priestory na Nám. sv. Trojice č.3, kde sídli oddelenie 
kultúry a športu MsÚ. Adaptované pivničné priestory na prízemí budovy Rubigall využíva pre svoje pravidelné 
nácviky dychová hudba Sitňanka. Ďalšia miestnosť na prízemí je trvalo využívaná mužským speváckym zborom 
Štiavničan, rómskou hudobnou skupinou Šukár Gíľa Románe a príležitostne aj členmi niektorých divadelných 
spolkov. Podkrovie CMK Rubigall využíva pre svoje nácviky divadelný súbor Všetci musia a súbor živých 
šachov Animatus Lusus. 
 
Technická pomoc pre iné oddelenia MsÚ a niektoré spolky a združenia 
Pracovník oddelenie p. Peter Lalo dokumentáciu videokamerou pre niektoré slávnostné prijatia na 
banskoštiavnickej radnici. Pri ozvučení niektorých akcií (šachtág, plavecké preteky, hokejový turnaj, banícky 
spolok, Beh ústavy...) využívajú organizátori nielen pomoc technika oddelenia kultúry ale aj možnosť výpožičky 
ozvučovacej techniky oddelenia pre jednotlivých organizátorov. Celkom sme počas roka 2006 ozvučili 8 
podujatí.  
 
Ad B1: Festivaly, prehliadky, koncerty, semináre... 
 
Do tejto podkapitoly sme pre rok 2006 zaradili: 
Silver veteran ralley 2006 
Benefičný festival Štiavnický hudobný tajch 2006 
Summer jazz fest 
Schemnitzfest 
Šachový festival Animatus Lusus 
Festival peknej hudby – medzinárodná prehliadka venovaná klasickej hudbe 
Nezabudnuté remeslá – prehliadka remeselných a ľudových výrobcov  
Dychfest 
Cap á l´Est – európsky festival poézie, divadla a hudby 
Štyri živly – letný filmový seminár 
Salamandrové dni – mestský sviatok venovaný historickým tradíciám Banskej Štiavnice 
 
Uvádzame podrobnejší popis jednotlivých podujatí: 
 
Silver veteran ralley 2006 
22.-24.6.2006 
Hlavným organizátorom tejto automobilovej súťaže a prehliadky historických vozidiel je združenie niekoľkých 
automobilových klubov, ktoré úspešne spolupracuje s Mestom Banská Štiavnica. V minulom roku trasa pretekov 
viedla z východu republiky a preteky končili práve v Banskej Štiavnici. Uskutočnila sa u nás samostatná etapa 
a organizátori pripravili na Nám. sv. Trojice veľmi úspešnú prehliadku. Oddelenie kultúry a športu zabezpečilo 
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pre túto akciu celodňový program, ozvučenie a propagáciu. Prehliadka automobilových veteránov sa 
uskutočňuje každé 2 roky a patrí medzi veľmi atraktívne letné podujatia v Banskej Štiavnici.  
Benefičný festival Štiavnický hudobný tajch 2006 
24.6.2006  
Benefičný festival Štiavnický hudobný tajch bol tretím podujatím Kultúrneho leta 2006, hneď po prehliadke 
historických vozidiel a po divadelnom projekte Divadlo na ulici (9.6.2006). V amfiteátri pod Novým zámkom 
vystúpili Vrchársky orchester pod vedením Juraja Pecníka a viacerí hostia a sólisti. Zaplnený amfiteáter privítal 
aj legendy slovenského folklóru Jána Berky Mrenicu a Rinalda Oláha. Celkom v programe vystúpilo okolo 70 
hudobníkov. Amfiteáter bol zaplnený do posledného miesta. Výťažok zo vstupného bol venovaný na projekt  
obnovy B. Štiavnice.  
Summer jazz fest 
9.7.2006 
Projekt vypracovaný pre usporiadanie letného jazzového festivalu s medzinárodnou účasťou v Banskej Štiavnici 
nebol bohužiaľ v roku 2006 úspešný, a preto sme po dohode so spoluorganizátorom p. Maruščákom pripravili 
náhradné riešenie. 9.7.2006 v priestoroch kaviarne Art Café vystúpili 2 jazzové zoskupenia: Exfónia a DHB. 
Podujatie našlo veľmi priaznivý ohlas a hlavne hudobné zoskupenie DHB, s mladým bubeníkom Davidom 
Hodekom a vynikajúcim pianistom Ondrejom Krajňákom, poskytlo návštevníkom koncertu hodnotný umelecký 
zážitok. Z dvojdňového festivalu sme nakoniec v spolupráci s pánom M. Maruniakom pripravili len jednodňový 
večerný koncert. Napriek tomu išlo o veľmi úspešné podujatie.  
Schemnitzfest 

10.7.2006, 13.7.2006 

Pôvodným zámerom nového festivalu bolo predstaviť banskoštiavnické divadelné, hudobné a tanečné skupiny. 
Viacerí amatérski umelci však bohužiaľ dali prednosť iným aktivitám, aj keď nám pôvodne účasť prisľúbili. 
Vystúpenie štiavnických divadelníkov združených v súbore Všetci musia sa však uskutočnilo v náhradnom 
termíne. Rovnako sa v náhradnom termíne predstavil aj tanečný súbor Texasky. 10.7. vystúpili v priestoroch 
kaviarne Atr Café členovia hudobnej skupiny KVK2. Táto skupina patrí v súčasnosti medzi najlepšie mestské 
zoskupenia.13.7. vystúpil divadelný súbor Panika v priestoroch banskoštiavnickej Čajovne.  

Festival živých šachov – Animatus Lusus 

15.7.2006  
Obhajca vlaňajšieho titulu Šachový kráľ Banskej Štiavnice Sergej Movsesjan sa 15.7.2006 o 17. hodine stretol 
s vyzývateľom, najlepším českým šachistom, Davidom Navarom. Partia hraná naživo a naslepo bola ťahákom 2. 
ročníka podujatia Animatus Lusus. Súčasťou akcie bola aj prehliadka historických divadelných hier, predajný trh 
výrobcov historických zbraní, vystúpenia cechov a skupín historického šermu, prehliadka a výstava študentských 
návrhov šachových kostýmov, sokoliarsky výcvik, dobová hudba, dobové jedlá a hostina. V trámovej sieni CMK 
Rubigall sme sprístupnili výstavu šachových súprav a šachovej literatúry. Víťazom atraktívneho šachového 
súboja sa stal opäť Sergej Movsesjan. Súčasťou festivalu živých šachov boli i Majstrovstvá Slovenska mužov 
a žien, ktoré prebiehali v našom meste od 9. do 15. 7.2006. druhý ročník podujatia tak zvýšil svoju profesionálnu 
šachovú úroveň. V úlohe šachového kráľa sa predstavil režisér Karol Spišák. Celé námestie bolo zaplnené 
remeselnými stánkami a podujatiu prialo aj počasie. Súbor Animatus Lusus potvrdil, že za rok príprav obohatil 
svoje šermiarske šachové vystúpenia a nové prvky a dokonca sa publiku sa predstavil aj dvoma stredovekými 
tancami. Podujatie skončilo v neskorých večerných hodinách pôsobivou ohňovou show. Ohlas odborných 
šachových kruhov aj širokej verejnosti jasne potvrdil, že festival živých šachov je najúspešnejšou kultúrnou 
akciou Banskej Štiavnice v roku 2006.  
Festival peknej hudby – medzinárodná prehliadka venovaná klasickej hudbe 
28.7.-30.7. 2006 
Minuloročný festival Peknej hudby našiel svoje vyvrcholenie v sobotňajšom večernom koncerte Symfonického 
orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici. Diváci mali možnosť vypočuť si jedinečného Sergeja Kopčáka. 
Festivalové koncerty sa uskutočnili aj v Rytierskej sále Starého zámku a aj v kaplnke v Kaštieli vo Sv. Antone. 
7.ročník tohto festivalu možno hodnotiť ako veľmi úspešný.  
Nezabudnuté remeslá 2006 
5. 8.2006 
Zámerom oddelenia kultúry a športu MsÚ je pripraviť každoročne podujatie venované tradičným remeslám. 
Prehliadka remeselných a ľudových výrobcov spojená s celodňovým programom na ploche historického 
mestského námestia je vyhľadávaná hlavne mimomestskými návštevníkmi. Prostredníctvom nej sa do centra 
mesta vracia aspoň na jeden deň atmosféra starých štiavnických trhov. Výsledky zaujímavej práce takmer 60 
remeselníkov si mohli návštevníci nielen kúpiť, ale v niektorých prípadoch dokonca vyskúšať vlastnú remeselnú 
zručnosť pod ich vedením. Komponovaný program obsahoval vystúpenia folkloristov z banskoštiavnického 
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regiónu, zaujímavých hudobných folklórnych zoskupení z iných oblastí Slovenska i besedy s jednotlivými 
remeselníkmi.  
Dychfest 
12.8.2006 
Upršané a chladné počasie 12.8.2006 poskytlo kulisu pre zorganizovanie 14. ročníka festivalu dychových hudieb 
Slovenska. Desiatky amatérskych hudobníkov sa predstavilo nielen na v jednotlivých koncertov, ale aj 
spoločnými vystúpeniami. Združenie dychových hudieb Slovenska na festivale ocenilo aj viacerých dlhoročných 
dychovkárov.  
Cap á l´Est – európsky festival poézie, divadla a hudby 
23.-.27.8.2006 
Riaditeľ Moliérovho divadla v Paríži Michell de Maulne v kooperácii s manažérkou festivalu A.Miklíkovou 
a ďalšími spoluorganizátormi pripravili v tomto ročníku euróskeho festivalu kultúry niekoľko noviniek. Štvrtý 
ročník venovali téme tzv. „Vzdialených Európanov“. Mohli sme uvidieť umelcov z Antíl, Lotyšska, Litvy, 
Rumunska, Francúzska a ďalších krajín. Nie je účelom tejto krátkej charakteristiky podujatia vymenovať 
všetkých účinkujúcich, stačí uviesť, že v Banskej Štiavnici sa ich predstavilo najviac z doterajších ročníkov. 
Jednotlivé festivalové vystúpenia situovali organizátori do netradičných priestorov napríklad do kaviarne 
Libresso, priestoru Starého zámku, na Námestie sv.Trojice, do podkrovia CMK Rubigall, kaplnky Kammerhofu 
a inde.  
Štyri živly – letný filmový seminár 
10.-13.8.2006 
Seminár pravidelne prispieva k spestreniu letnej kultúrnej ponuky mesta. Pre všetkých účastníkov pripravili 
organizátori projekcie starších i novších hodnotných filmov, ale i niektoré ukážky zo žánrov krátkometrážnej 
tvorby. Seminár organizujú Občianske združenie Štyri živly, Asociácia slovenských filmových klubov, 
Slovenský filmový ústav a ďalší. Uskutočňuje sa v kine Akademik, v amfiteátri a v niektorých ďalších 
alternatívnych priestoroch.  
Salamandrové dni – mestský sviatok Banskej Štiavnice 
9.-11.9. 2006 
Skúsenosti z minulého ročníka Salamandrových dní, keď sme upravili jeho celkovú dramaturgiu, sa stali 
predpokladom pre ďalší úspešný ročník tohto mestského sviatku. Slávnosti začali už vo štvrtok odbornými 
podujatiami, sympóziom, vernisážou výstavy, odhalením pamätnej tabule a Šachtágom. Piatok patril 
celodennému programu na Nám. sv. Trojice v ktorom vystúpilo takmer 200 účinkujúcich. Krstila sa kniha, 
odovzdávali stavovské vyznamenania a ceny mesta, odhaľovali sa historické plastiky, začala sa burza minerálov 
a uskutočnil sa Salamandrový sprievod. Hostia Salamandrových dní sfárali aj do štôlne Glanzenberg, ale svojou 
účasťou poctili aj Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory. V centre mesta boli otvorené dvojdňové 
trhy. V piatkovom programe bolo aj slávnostné vztýčenie zástavy miest združených v medzinárodnej organizácii 
miest svetového dedičstva. Deti mali pripravenú vlastnú scénu, časť námestia bola vyhradená remeselným 
trhom. CMK Rubigall pripravilo viaceré atrakcie pre návštevníkov, moderovanie v historických kostýmoch, 
predaj salamandrových suvenírov, vydanie salamandrovej mince, sviečkovú slávnosť v nočných piatkových 
hodinách. V sobotu sme dramaturgiu osláv poludštili, pivné súťaže sme nahradili športovými atraktívnymi 
disciplínami a ukážkami prác modelárov. Bola aj prehliadka armádnych automobilových veteránov a iné pestré a 
originálne vystúpenia, napr. cyklotrial, aerobik, benchpress... 
 
Ad B2: Výchovno-vzdelávací program oddelenia 
 
Výstavy 
Arpád Pál (1.1.2006 - 11.1.2006) 
Kompozície -drevené plastiky v kombinácii s drahými kovmi, keramikou a starožitnými detailmi         
Katka Frémalová (11.1.2006 - 15.3.2206) 
Umelecká fotografia v ktorej autorka cez odraz  výkladných skiel, zobrazuje podoby Banskej Štiavnice.      
Ľubica Harajčíková (17.3. - 9.6.2006) 
Olejomaľby – výber z diela trnavskej rodáčky, väčšinou spracované námety prírody a zátiší  
XII. roč. Svetové dedičstvo očami detí (12.6. - 14.7.2006) 
Výtvarné diela malého formátu s témou svetové dedičstvo očami detí v architektúre, duchovnom 
a spoločenskom živote  
Šachovnice sveta a šachová literatúra (15.7 - 23.8.2006) 
V rámci akcie Živé šachy usporiadaná výstava, na ktorej boli vystavené šachovnice z rôznych kútov sveta  
Výtvarný dialóg alebo výtvarníci zo Svitáv a Banskej Štiavnice (12.8.2006 - 12.9.2006) 
Piati umelci z dvoch miest, predstavili výber zo svojej tvorby (Arpád Pál, Vladimír Oravec, Petr Pribilina, 
Václav Novák, Miloš Vaňek) – výstava na Starom zámku  
Ca´p a ĺest - Balet v pohybe (24.8. - 2.10.2006) 
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Fotografie z rôznych predstavení baletu SND  
Ernest Hauser a výtvarný klub Plánka, Revúca (4.10. - 30.10.2006)  
Tematická výstava, na ktorej sa predstavil rodák z Banskej Štiavnice, žijúci v Revúcej, pán Ernest Hauser 
a ďalších 12 amatérskych umelcov, väčšinou učiteľov výtvarnej výchovy (vystavené diela: olejomaľby, 
akvarely, plastiky, keramika)  
Jozef  Kaminský (2.11 - 31.12.2006) 
Olejomaľby s názvom „Spomienka na Jozefa Kollára“, väčšinou zákutia Banskej Štiavnice v tvorbe amatérskeho 
umelca  z Bardejova  
Eva Valachyová  (7.11. - 31.1.2006) 
Prierez výtvarnej tvorby autorky s jej textami  
 
Kurzy:  
Kurz jógy (október – december 2006) 
Do kurzu sa prihlásilo okolo 30 záujemcov. Viedol ho inštruktor z Banskej Bystrice.  
Kurz latinsko - amerických tancov (september – december 2006)    
Kurz sa neuskutočnil, prihlásil sa nedostatočný počet záujemcov.  
Výchovné koncerty:  

Výchovné koncerty pre žiakov základných škôl sme v roku 2006 neuskutočnili z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. 
 
Ad B3: Podujatia, pri ktorých oddelenie spolupracovalo v roku 2006 s inými organizátormi 
Apríl 2006: Environfilm – celoštátny festival venovaný filmom a videoprogramom s témou ochrany životného 
prostredia 
1.máj: Prvý máj v Kysihýbli 

Ad C. Iné aktivity oddelenia  

10.1.  – Vyhodnotenie 16. ročníka týždenníka Štiavnické noviny 
Členovia redakčnej rady a aktívni dopisovatelia ŠN sa stretli so zástupcami vedenia samosprávy a poslancami 
Mestského zastupiteľstva, aby ohodnotili najlepších prispievateľov v roku 2006 a pripravili koncepciu vydávania 
novín v ďalšom ročníku.  
10.3. – Oslavy oslobodenia Banskej Štiavnice 
Oddelenie pripravilo technickú a kultúrnu časť osláv.  
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.  
21.4. – Literárna súťaž pre žiakov základných škôl  
V podkroví CMK Rubigall sa uskutočnila súťaž žiakov zo všetkých škôl okresu Banská Štiavnica, ktorá 
preverila ich literárne vedomosti.   
26.4. – Sládkovičova Štiavnica  
Okresná súťaž v prednese poézie a prózy v kine Akademik a v Trámovej miestnosti CMK Rubigall.  
31.8. – Beh Ústavy SR 
Beh Ústavy SR získal dôležitý spoločenský charakter a oddelenie kultúry v r. 2006 zabezpečilo jeho technickú, 
propagačnú a spoluorganizátorskú časť. 
6. 12. - Batoh Mikulášskych prekvapení  
Priestory CMK Rubigall po 12-krát zaplnili zaujímaví ľudia, ktorí atraktívnou formou deťom a ich rodičom 
predstavili zaujímavý svet fantázie a tvorby. Od 14. do 19.hodiny návštevníkov zaujali výrobky žiakov zo 
ZSŠOS, Hotelovej akadémie a rezbárskeho odboru SOUL. V programe nechýbal oblátkar Ján Pašesa, šperkárka 
Jana Petrová, keramikár Ivan Ivanov, ale aj ukážky vianočného drotárskeho umenia a vystúpenie žiakov ZUŠ. 
21. 12. – Vianočný koncert 
V kine Akademik sa o navodenie predvianočnej atmosféry postarali spevácky zbor Štiavničan, Timon Turčan, 
spevácky zbor ZUŠ, a ďalší hostia. Návštevníci koncertu si okrem nevšedného zážitku odniesli so sebou i malý 
darček. Koncert mal vysokú spevácku úroveň a pokračoval programom na Námestí sv. Trojice.   
 
Slovenské banské múzeum 
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici (SBM) patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v meste a 
zároveň medzi dôležité inštitúcie, ktoré podporujú rozvoj cestovného ruchu v regióne. Návštevnosť múzea je 
jedným z mála merateľných faktorov, ktoré ukazujú reálny vývoj návštevnosti mesta  
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SBM patrilo aj v roku 2006 do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. Základom 
činnosti múzea bola práca so zbierkovým fondom, jeho udržiavanie, rozvoj a prezentácia. Druhým cieľom 
inštitúcie je návštevník, ktorého má múzeum za cieľ poučiť i zabaviť. 
Rok 2006 bol pre múzeum ďalším rokom rozvoja. Medzi prioritné práce v odbornej oblasti patril Národný 
program záchrany a transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu. V rámci tejto úlohy 
múzeum zmapovalo najdôležitejšie slovenské banícke objekty, ktoré sú použiteľné pri zmene účelu na 
regionálny rozvoj. SBM sa snažilo udržiavať myšlienky projektu Geopark. Prevádzkuje vlastné Informačné 
centrum Geoparku, pripravuje materiály zamerané na šírenie posolstva tohto projektu, pripravovalo tlačených 
sprievodcov. 
Medzi priority odbornej činnosti SBM patria aj archeologický výskum realizovaný v lokalite Staré mesto a 
desiatky odborných štúdií a príspevkov dotýkajúcich sa rôznych oblastí, ktoré publikovali odborní zamestnanci 
múzea počas ostatných dvanástich mesiacov. Výmena informácií medzi odborníkmi na históriu a baníctvo je 
určujúca pre ďalší rozvoj múzea. Preto okrem toho, že sa zamestnanci SBM pravidelne zúčastňujú viacerých 
školení a seminárov, múzeum samostatne pripravuje každoročne aspoň jeden seminár s minimálne 
celoslovenským dosahom. V roku 2006 pripravilo podujatie Z histórie baníctva vo Vyhniach, ktoré bolo prijaté 
pozitívne zo strany odbornej verejnosti aj zástupcov uvedenej obce. 
Je dôležité, aby sa odborná práca zamestnancov preniesla aj do praxe v podobe publikovaných materiálov. 
V tomto smere bol uplynulý rok pre SBM úspešný. Okrem zborníka zo spomenutej konferencie vo Vyhniach 
vyšiel aj Zborník SBM s poradovým číslom 21, publikácia sumarizujúca príspevky k výstave Alma Mater – 
Banská Štiavnica, sprievodca Náučnou geologickou expozíciou v Banskom múzeu v prírode a nakoniec aj 
samotný sprievodca po Banskom múzeu v prírode, určený návštevníkom uvedenej expozičnej časti SBM. 
Výstupom odbornej práce sú tradične aj výstavy, určené domácej a zahraničnej verejnosti. Desať výstav 
zrealizovaných v priebehu roka v Banskej Štiavnici a ďalšie pripravené v priestoroch átria Ministerstva 
životného prostredia svedčia o aktivite zamestnancov múzea v tejto oblasti. S najpriaznivejšou odozvou sa stretli 
výstavy Vedecká hračka, Mini ZOO VI., Alma Mater – Banská Štiavnica a tradične aj výstava Vianoce v Starom 
zámku. 
Súčasná doba núti aj múzeá prezentovať svoju prácu a bohatstvo novými spôsobmi. SBM tak postupne vyvinulo 
alebo sa zapojilo ako spoluorganizátor do celého radu podujatí, ktoré priťahujú návštevníkov nielen zo 
Slovenska a ktoré sa konajú v priestoroch múzea. Patria medzi ne Festival kumštu, remesla a zábavy, Juniáles, 
Festival pouličného divadla, Noc na Starom zámku, Letná škola v múzeu pre malých aj veľkých, Haraburdy, 
Festival peknej hudby, Capa l est či Štiavnický vianočný jarmok. Novinkou v ponuke v roku 2006 bolo podujatie 
Haraburdy: Bazár (ne)potrebných vecí, ktoré malo u návštevníkov až prekvapivo pozitívny ohlas a zároveň 
umožnilo SBM doplniť zbierkový fond o niekoľko zaujímavých predmetov. 
Tieto podujatia, ale aj iné aktivity pritiahli aj záujem médií. V uplynulom roku sa informácie o práci SBM 
objavili napr. v Novom čase, SME, Pravde, televíziách STV, JOJ a TA3, v Slovenskom rozhlase, rádiu Expres a 
ďalších médiách s celoslovenských alebo regionálnym dosahom.  
Na realizáciu množstva aktivít, ktoré má múzeum počas roka sú nevyhnutné aj finančné prostriedky. Okrem 
prostriedkov z ministerstva ŽP a vlastných príjmov múzeum už niekoľko rokov úspešne získava prostriedky 
z rôznych grantov. Z týchto prostriedkov boli v roku 2006 realizované aktivity Geoparku, výstava a publikácia 
Alma Mater – Banská Štiavnica či publikácia Sprievodca po expozíciách Banského múzea v prírode. Veľkú 
nádej vyvolala aj správa z Úradu vlády SR, ktorý na národnej vyhodnocoval žiadosti podané do Nórskeho 
finančného mechanizmu. SBM sa uchádzalo o grant vo výške 500 000 Euro so zameraním na konzervovanie a 
reštaurovanie zbierkových predmetov, zlepšenie klimatických podmienok v depozitoch a stálych expozíciách a 
zlepšenie bezpečnosti zbierok.  Žiadosť múzea sa v konkurencii viac ako 60 iných žiadateľov umiestnila na 
siedmom mieste a postúpila na ďalšie posudzovanie do Bruselu. Definitívne rozhodnutie o pridelení alebo 
nepridelení prostriedkov padne do apríla 2007. V prípade úspechu získa SBM obrovskú šancu počas 4 rokov 
výrazným spôsobom skvalitniť stav svojho zbierkového fondu. 
Múzeum v roku 2006 vyhlásilo súťaž o nové logo. Po prvom neúspešnom kole sa nakoniec rozhodlo v kole 
druhom. Múzeum začne oficiálne používať nové logo od začiatku turistickej sezóny 2007, už teraz sa však 
objavuje na nových propagačných materiáloch. Rovnako v závere roka 2006 bola prebudovaná www stránka. 
Nová verzia má zabezpečiť najmä väčšiu flexibilitu updatovania dát a širšiu prístupnosť stránky aj zo strany 
zahraničných návštevníkov. 
Environmentálna výchova a práca so školami je zvláštnou súčasťou práce múzea. Projekt Škola v múzeu si 
získal za roky svojej existencie dobré meno a jeho ponuka sa tak môže neustále rozširovať. V roku 2006 ju 
využilo takmer 2 000 detí, ktoré v priestoroch novootvorenej Dielničky v Kammerhofe, Galérii Jozefa Kollára 
alebo pri putovaní za štiavnickým zlatom rozšírili svoje obzory a naučili sa v praxi nové a zaujímavé veci. 
Zároveň existuje snaha SBM a Múzea vo Svätom Antone o vytvorenie spoločnej ponuky pre školy a školské 
zariadenia. Realizácia tohto plánu je veľkou výzvou pre rok 2007. 
Návštevnosť múzea v roku 2006 viac  - menej stagnovala, aj keď došlo k miernemu nárastu návštevníkov oproti 
roku 2005. Veľmi príjemnou správou je fakt, že počet návštevníkov v stálych expozíciách prekročil 100 000 
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návštevníkov (celkove aj s výstavami viac ako 104 000 návštevníkov), čo sa prejavilo aj na adekvátnom náraste 
príjmov zo vstupného. Tradične najviac návštevníkov zaznamenalo Banské múzeum v prírode, ktoré navštívilo 
takmer 40 000 návštevníkov, druhá najnavštevovanejšia expozícia – Starý zámok – zaznamenala 25 000 
návštevníkov. 
Napriek zníženým prostriedkom na opravy budov vo vlastníctve múzea sa v roku 2006 podarilo definitívne 
ukončiť výstavbu vstupného areálu v Banskom múzeu v prírode, vrátane vodovodnej prípojky. Táto stavba bude 
od roku 2007 sčasti prenajatá za účelom skvalitnenia služieb návštevníkom múzea. Rovnako došlo v uplynulom 
roku k nevyhnutnej rekonštrukcii Nového zámku, zameranej na dlhodobé šetrenie elektrickej energie v tejto 
expozícii. 
Rok 2006 bol teda pre SBM úspešným a rozvojovým, aj keď veľa plánov a úloh zostalo rozpracovaných do 
ďalšieho obdobia. Múzeu sa postupne malými krokmi darí zvyšovať podiel vlastných zdrojov na celkovom 
rozpočte. Existencia a úspešné fungovanie SBM je však stále úzko späté so štátnou podporou. V prípade jej 
radikálneho zníženia by sa nielen ochromila celá činnosť múzea, ale došlo by aj k veľkému ohrozeniu 
historických hodnôt, ktoré múzeum spravuje. Ostáva preto dúfať, že plánovaná reorganizácia štátneho sektora 
postihne múzeum v takej miere, ktorá nezabrzdí jeho rozvoj a tým okrem iného aj rozvoj cestovného ruchu v 
 celom regióne. 
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