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ČASŤ I. 
Samospráva mesta Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
MsZ pracovalo v roku 2007 v novom 17- člennom zložení, ktoré bolo zvolené v komunálnych voľbách 
konaných  2. decembra 2006.  
 
Zloženie Mestského zastupiteľstva v roku 2007 bolo nasledovné:  
Volebný obvod č. 1       
1. Ing. Juraj Čabák, SDKÚ – DS, KDH  
2. Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., SMER – sociálna demokracia 
3. Ing. arch. Peter Mravec, SDKÚ – DS, KDH  
 
Volebný obvod č. 2 
4. Ľubomír Barák, NEKA 
5. Ing. Marián Zimmermann, SMER – sociálna demokracia 
6. Peter Ivaška, SDKÚ – DS, KDH 
7. PaedDr. Milan Klauz, NEKA   
     
Volebný obvod č. 3 
8. JUDr. Dušan Lukačko, NEKA 
9. PhDr. Peter Šemoda, NEKA 
 
Volebný obvod č. 4 
10.   Ivan Beňo, SMER – sociálna demokracia 
11.   RNDr. Pavel Bačík, NEKA 
12.   Helena Koťová, SDKÚ – DS, KDH 
13.   Mgr. Karol Palášthy, SDKÚ – DS, KDH 
14.   MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS 
15.   Ing. Ondrej Michna, SDKÚ – DS, KDH 
 
Volebný obvod č. 5 
16.   Ing. Miriam Blaškovičová, SDKÚ – DS, KDH  
17.   Ing. Slavomír Palovič, SDKÚ – DS, KDH 
 
Prvé MsZ po komunálnych voľbách sa uskutočnilo 29. 12. 2006, účasť bola 100 %.  
 
Počet zasadnutí MsZ v roku 2007                                  13  z toho 1 mimoriadne zasadnutie  
Počet prijatých uznesení                         211 
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach               92,2  %  pre porovnanie rok 2006  86,3 % 
 
Účasť jednotlivých poslancov na rokovaniach MsZ: 
RNDr. Pavel Bačík 13 x (100%), Ľubomír Barák 12x (92%),  Ivan Beňo 12x (92%), 
Ing. Miriam Blaškovičová 13x (100%), Ing. Juraj Čabák 9x (69 %),  
MVDr. Stanislav Ďurkan 12x (92%), Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. 10x (77%),  
Peter Ivaška 13x (100%), PaedDr. Milan Klauz 13x (100%), Helena Koťová 12x (92%) 
JUDr. Dušan Lukačko 12x (92%), Ing. Ondrej Michna 12x (92%), 
Ing. arch. Peter Mravec 12x (92%), Mgr. Karol Palášthy 12x (92%), Ing. Slavomír Palovič 12x (92%),  
PhDr. Peter Šemoda 8x (62 %), Ing. Marián Zimmermann 13x (100%). 
 
Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení: 7 
1. VZN č. 1 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí   
     a sociálnej kurately  
2. VZN č. 2 o predaji bytov a nebytových priestorov 
3. VZN č. 3 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania  
4. VZN č. 4 o dani z nehnuteľností 
5. VZN č. 5 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
6. VZN č. 6 o miestnych daniach  
7. VZN č. 7 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta  
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 Materiály prerokované v MsZ: 
                                                                                                                                              číslo uznesenia 
Členstvo Mesta B. Štiavnica v Asociácii horských sídiel Slovenska                                         99/2007 
 
Delegovanie zástupcu MsZ do obecnej školskej rady a rád škôl na území B. Štiavnice           17/2007   
Dodatok k uzneseniu MsZ č. 178/2006 zo dňa 23. 11. 2006                                                      79/2007 
Dodatok č. 1 k NZ č. 1/2004 – dohoda o predkupnom práve AGRO BELÁ, s. r. o.               173/2007                               
Dohoda o poskytnutí dotácie pre PO-MA, s. r.  o.                                                                   200/2007 
Doplnenie hrobu č. 323, 324, 325 do zoznamu evidencie pamätihodností mesta                      92/2007  
Doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ v Banskej Štiavnici                                                    141/2007 
Dotácia z rezervy škôl                                                                                                               206/2007 
Dotácia z rezervy škôl – zvýšenie                                                                                             183/2007  
Dotácia pre Centrum voľného času – zvýšenie                                                                         146/2007  
Dotácie pre školy a školské zariadenia na rok 2007 – rozpis                                                      50/2007                                        
Dotácie – rozpis na prenesené kompetencie v školstve                                                             166/2007 
 
Financovanie neštátnych škôl a školských zariadení v meste                                                       7/2007    
Finančný plán pre hospodársku činnosť Mesta B. Štiavnica na rok 2007                                   49/2007 
 
Informatívna správa o SKI Centre Banská Štiavnica, s. r. o.                                                      33/2007 
Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2006                                                                              70/2007 
 
Havarijný stav časti teplovodného rozvodu ÚK na sídlisku Drieňová                                       90/2007 
Havarijný stav komínového telesa kotolne K2, Dolná ul. č 32, B. Štiavnica                           120/2007 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu a zamedzenie rozporu medzi verejných a osobným  
záujmom – odvolanie a vymenovanie                                                                                           8/2007 
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 23. 11. 2006                                                                             1/2007 
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 25. 1. 2007                                                                             15/2007  
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 21. 3. 2007                                                                             47/2007 
Kontrola plnenia uznesení MsZ  z 2. 5. 2007                                                                              67/2007    
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 31. 5. 2007                                                                             94/2007 
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 29. 6. 2007                                                                           111/2007 
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 30. 8. 2007                                                                           131/2007 
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 21.9.2007                                                                             145/2007 
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 23. 10. 2007                                                                         163/2007 
Kontrola plnenia uznesení MsZ z 22. 11. 2007                                                                         184/2007 
 
Vymenovanie členov Komisie – pamätihodnosti mesta                                                             28/2007 
 
Nakladanie s majetkom Mesta B. Štiavnica, slúžiacim pre potreby RN n. o.                           142/2007 
Navrátenie pozemkov do vlastníctva mesta od SPP, a. s. Bratislava                                          25/2007 
Nákup prístrojov pre potreby zdravotníctva                                                                              104/2007 
Návrh doplnenia, obnovenia dopravného značenia  a parkovacích miest v B. Štiavnici          117/2007  
Návrh na naloženie s pohľadávkami mesta                                                                                 98/2007 
Návrh na odpredaj endoskopického prístroja                                                                              82/2007  
Návrh na odpredaj garáže v bytovom dome na Ul. Mládežnícka 14 – 10                                155/2007 
Návrh na odpredaj pozemkov na výstavbu RD – Štefultov                                                        76/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre M. Kalu, Banská Štiavnica                                              80/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre FABA, s. r. o. Banská Štiavnica                                      81/2007   
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Mgr. Kukurovú, B. Štiavnica                                        102/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Ing. Zuzanu Ozanovú – Triznovú                                 122/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Lamberta Dobšoviča s manželkou                                123/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre V. Dobšoviča a P. Dobšovičovú, B. Štiavnica              124/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre M. Maruniaka, B. Štiavnica                                          125/2007 
Návrh na odpredaj jednoizbového bytu č. 92, Ul. Mládežnícka č. 13                                        35/2007 
Návrh na odpredaj jednoizbového bytu č. 44 na Ul. A. Pecha č. 8 v B. Štiavnici                   126/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre M. Santusa, Tlmače                                                      127/2007      
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Ing. Mojičku                                                                 195/2007 
Návrh na odpredaj dvojizbového bytu č. 24, Ul. Horná huta č. 24                                          171/2007 
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Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Vladimíra Dobroviča, Banská Štiavnica                        176/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre TIDLY s. r. o., Banská Štiavnica                                   177/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre P. Luptáka                                                                      178/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Petra Marku s manželkou, Svätý Anton                         152/2007  
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Š. Jevoša s manželkou, Banská Štiavnica                      154/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre M. Suchého s manželkou, B. Štiavnica                          157/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Ing. L. Daubnera s manž., Bratislava                             137/2007 
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. J. Pisoňa s manž., B. Bystrica                                 138/2007  
Návrh na odpredaj pozemkov a refundáciu nákladov pre N. I. K. Slovania, s. r. o.                    37/2007 
Návrh na odpredaj pozemkov určených na výstavbu RD – Štefultov                                       105/2007 
Návrh na odpredaj pozemku pre M. Pecníka s manželkou, B. Štiavnica                                    40/2007 
Návrh na odpredaj pozemkov pre J. Cibulu, B. Štiavnica                                                           41/2007 
Návrh na odpredaj pozemku pre BETA CAR, s. r. o., Pezinok                                                   38/2007   
Návrh na odpredaj pozemku pre Ing. M. Hrádelu s manželkou, Bratislava                              153/2007 
Návrh na predĺženie lehoty na predloženie KR – A. Kmeťa č. 14, Záturecký                              9/2007 
Návrh na predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt J. Ernek                                   172/2007   
Návrh na prenájom a odpredaj nehnuteľnosti pre J. Cibulu                                                       175/2007 
Návrh na priamy odpredaj garáže 2/16D na Ul. Učiteľská č. 1, B. Štiavnica                              36/2007 
Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Mgr. V. Kratoša s manž.                                       19/2007 
Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti pre J. Likéra, B. Štiavnica                                           20/2007 
Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Ing. K. Macháčka s manž. B. Štiavnica                21/2007 
Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre OZ ART Friends, Bratislava                                 22/2007     
Návrh na priamy odpredaj pozemku a stavby Zigmund šachta, Fujdalová                                  75/2007  
Návrh na priamy odpredaj RD na Ul. J. Horáka č. 19                                                                134/2007 
Návrh na schválenie opakovanej dražby pozemkov na Štefultove                                             136/2007  
Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica                                                                         129/2007 
Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – R. Goral                                            77/2007 
Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – I. Glónerová                                      78/2007 
Návrh na uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – BETA CAR, s. r. o.                         60/2007  
Návrh na usporiadanie – zámenu pozemkov pre p. R. Parillu s manž., Krupina                       10/2007   
Návrh na usporiadanie – zámenu pozemkov pre p. R. Parillu s manž., Krupina                       23/2007 
Návrh na usporiadanie vlastníctva pozemkov pod RN n. o. Banská Štiavnica                        179/2007 
Návrh na zámenu pozemkov pre J. Blahúta, Banská Štiavnica                                                    39/2007 
Návrh na zriadenie vecného bremena pre Igora Konca                                                              121/2007 
Návrh na zriadenie vecného bremena pre P. Luptáka s manž., B. Štiavnica                              103/2007  
Návrh na zriadenie vecného bremena pre SSE, a. s. Žilina                                                        196/2007 
Návrh na zriadenie vecného bremena pre Zámočníctvo Ruckschloss                                        198/2007 
Návrh na zriadenie vecného bremena k parcele CKN č. 3569                                                   181/2007 
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 145/2004 (organizačná štruktúra TS m. p.)                     207/2007 
Návrh zadania „Urbanistická štúdia obytnej zóny sídlisko Drieňová“                                         73/2007   
Nemocnica – prerokovanie dokumentov – vytvorenie spoločnej a. s.                                       164/2007 
Nominovanie poradcu pre rómsku problematiku v B. Štiavnici                                                  86/2007 
 
Obstarávanie doplnku č. 1 k ÚPN mesta Banská Štiavnica – tepelná energetika                          3/2007  
Obstarávanie zmeny a doplnku č. 1 ÚPD mesta Banská Štiavnica                                            191/2007 
Obstarávanie ÚPN zóny Počúvadlianske jazero                                                                         119/2007 
Odmena – hlavný kontrolór                                                                                                        201/2007 
Odmena – primátor                                                                                                                     203/2007 
Odmena – zamestnanci škôl a školských zariadení                                                                    204/2007 
Odmena – pre poslancov MsZ a členov MsR                                                                             208/2007 
Odpadové hospodárstvo – správa o aktuálnej situácii                                                                  91/2007 
Odpadové hospodárstvo – analýza súčasného stavu                                                                   150/2007 
Odvolanie náčelníka mestskej polície                                                                                         202/2007 
Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2007/2008                                                          148/2007 
Oprava uznesenia č. 22/2007                                                                                                         42/2007 
Organizačná štruktúra – návrh na zmenu                                                                                       27/2007 
Organizačná štruktúra – návrh na zmenu                                                                                       43/2007 
Organizačná štruktúra – doplnenie                                                                                               151/2007 
 
Partnerské mestá v zahraniční                                                                                                        89/2007 
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PD – parkovacia plocha na Ul. Dolná (okolie zariadenia Crystal)                                              116/2007  
Plaváreň – návrh na zmenu zmluvy o výpožičke                                                                           61/2007  
Plaváreň – správa o prevádzkovaní                                                                                              167/2007 
Plán práce MsZ a jeho orgánov na I. polrok 2007                                                                           2/2007 
Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2007                                                                        97/2007  
Plán práce MsZ a jeho orgánov na I. polrok 2008                                                                       192/2007 
Plnenie uznesenia MsZ č. 37/2007 v časti B (N.I.K. ,s.r.o.)                                                        180/2007 
Poskytnutie finančného príspevku RN, n. o. Banská Štiavnica                                                     34/2007 
Poskytnutie príspevku – FK Sitno Banská Štiavnica                                                                     52/2007  
Poverenie Komisie RR, výstavby, ÚP a ŽP vydávaním stanovísk                                                63/2007 
Predĺženie nájmu parkoviska pod Novým zámkom a na Skanzene                                               55/2007  
Predĺženie termínu na zaplatenie zostatku kúpnej ceny za nehnuteľnosti pre FABA                  193/2007 
Predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt, I. Glónerová                                             135/2007 
Prehľad budov v majetku mesta a návrh na ich ďalšie využitie                                                   197/2007 
Prenájom lesných pozemkov – Školské lesy Kysihýbel                                                               174/2007 
Prenájom lesných pozemkov – Školské lesy Kysihýbel                                                               199/2007 
Prestavba skladov na 25 b. j. Banská Štiavnica – Povrazník                                                        107/2007  
Prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa vyradenia zo siete škôl ZŠ A. Sládkoviča                              205/2007 
Prevod majetku do správy – miniihrisko                                                                                      165/2007 
Programové vyhlásenie primátora B. Štiavnice na roky 2007 – 2010                                            85/2007    
 
Racionalizácia základného školstva v meste B. Štiavnica – možnosti                                           74/2007 
Racionalizácia základných škôl v meste Banská Štiavnica                                                            93/2007 
Realizácia projektu SFZ s názvom „Miniihriská 2007“                                                               109/2007  
Rekonštrukcia Základnej školy J. Horáka                                                                                    209/2007 
Rozbor hospodárenia Mesta B. Štiavnica k 31. 12. 2006                                                               68/2007 
Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica                                                                         69/2007  
Rozbor hospodárenia Mesta B. Štiavnica k 30. 6. 2007                                                               132/2007 
Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica k 30. 6. 2007                                                 133/2007    
Rozpočet TS, m. p., na  rok 2007 – odloženie prerokovania                                                            5/2007 
Rozpočet mesta na roky 2008, 2009, 2010                                                                                   189/2007   
Rozpočet TS, m. p., na rok 2007                                                                                                    18/2007 
Rozpočet TS m. p. pre roky 2008 – 2010                                                                                     190/2007 
Rozšírenie predmetu činnosti spol. Bytová správa, s. r. o., B. Štiavnica                                     140/2007 
 
Salamander 2007 – vyhodnotenie, informatívna správa                                                             170/2007 
Správa o činnosti mesta za rok 2006                                                                                             16/2007  
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2007                                          115/2007 
Správa o odstraňovaní havarijnej situácie strechy krytej plavárne                                             143/2007 
Správa o prevádzkovaní výdajne pošty na Drieňovej                                                                 211/2007  
Správa o pripravovanej služobnej ceste do Kazane                                                                      88/2007  
Správa – vyhodnotenie LTS v informačnom centre Banská Štiavnica                                       182/2007 
Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2007/2008                                                    149/2007 
Správa o príprave Salamandrových dní 2007                                                                             128/2007 
Správa o stave príprav na realizáciu úprav verejných priestranstiev v roku 2007                        31/2007 
Správa o spoluúčasti Mesta B. Š. na Ms. informačnom TV vysielaní –VIO TV                         32/2007 
Správa o výpožičke objektu Botanická č. 2                                                                                  12/2007 
Správa o zámere výstavby marketu TESCO v B. Štiavnici                                                        144/2007  
Správa týkajúca sa Regionálnej nemocnice, n. o., Banská Štiavnica                                            29/2007 
Správa z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Joergesov dom                                                    83/2007  
Správa z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Dexia                                                                  84/2007 
Stanovisko MsZ  k projektu „Buď aktívny, participuj!“                                                               87/2007  
Stredné školstvo – využitie objektov na Ul. Šoltésovej č. 5 v B. Štiavnici                                  46/2007 
Štúdia komplexného riešenia odpadového hospodárstva                                                               6/2007 
 
Ukončenie výpožičky objektu Botanická č. 2 v B. Štiavnici                                                        58/2007 
Úprava rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 1                                                                              48/2007 
Úprava rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 2                                                                            112/2007 
Úprava rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 3                                                                            169/2007 
Voľba člena Valného zhromaždenia Mestských lesov, s. r. o., B. Štiavnica                                64/2007 
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VZN č. 1/2007 o poskytovaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                        95/2007 
VZN č. 2/2007  o predaji bytov a nebytových priestorov                                                             96/2007  
VZN  č. 3/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – zmena                                             168/2007 
VZN č. 4/2007 daň z nehnuteľností na rok 2008                                                                         185/2007 
VZN č. 5/2007 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   2008       186/2007 
VZN č. 6/2007miestne dane na rok 2008                                                                                    187/2007 
VZN č. 7/2007 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta             188/2007 
Vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia na internet a OMS v Banskej Štiavnici               210/2007 
Výstavba 12 + 12 bytových jednotiek Povrazník                                                                        118/2007 
Vzdanie sa členstva v Komisii školstva MsZ                                                                              108/2007 
 
Zámer vybudovania „Trhoviska“ na Ul. Križovatka v B. Štiavnici                                            106/2007  
Zámer vypracovania a začatia obstarávania „ÚPD zóny Počúvadlianske Jazero“                          4/2007 
Zámer výstavby cukrárne na sídlisku Drieňová v lokalite kotolne K2                                          54/2007 
Zámer výstavby stolnotenisovej haly na pozemku p. č. 5322/1 B. Štiavnica                                11/2007  
Zápis do kroniky mesta Banská Štiavnica za roky 1995 a 1996                                                    30/2007  
Zápis do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1993                                                                100/2007 
Zápis do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2006                                                                101/2007 
Zaplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť – Roman Goral                                                            194/2007 
Zaradenie chránených hrobov na území mesta do evidencie pamätihodností Mesta                     13/2007 
Zásady schvaľovania zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení Mesta B. Štiavnica                     71/2007 
Zásady kontrolnej činnosti                                                                                                             72/2007  
Zmena času konania rokovaní MsZ                                                                                               66/2007 
Zmena času konania rokovaní MsZ                                                                                             110/2007 
Zmena zapisovateľky Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej MsZ a Komisie školstva             26/2007 
Zmluva medzi spoločnosťou PO-MA, prevádzkovateľom VIO TV a Mestom B. Š.                    65/2007  
Zmluva o zriadení vecného bremena – Družstvo Lupus                                                                44/2007 
Zotrvanie úradov a inštitúcií – splnomocnenie primátora                                                            130/2007 
Zrušenie dražby pozemkov p. CKN č. 4564/32 a 4564/43/1                                                       139/2007  
Zrušenie uznesenia MsZ č. 111/1994 zo dňa 24. 10. 1994                                                            57/2007 
Zvýšenie dotácie pre ZŠ J. Kollára                                                                                              113/2007   
Zvýšenie finančného limitu na potraviny                                                                                     147/2007 
Zvýšenie platu primátora mesta                                                                                                      62/2007 
                                    
Žiadosť LSPP o finančný príspevok                                                                                               14/2007 
Žiadosť MUDr. Koreňovej o odpredaj endoskopických prístrojov                                                59/2007   
Žiadosť MUDr. Koreňovej o odpredaj automatického dezinfektora ETD                                   156/2007 
Žiadosť o odpustenie nájmu – Margarétka                                                                                   114/2007 
Žiadosť o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky od Bytovej správy, s. r. o.                        51/2007 
Žiadosť SKI CENTRA Banská Štiavnica, s. r. o.                                                                          56/2007 
   
Vyhlásenie verejnej zbierky                                                                                                          45/2007  
WC – zmena správy verejných mestských WC                                                                             53/2007 
WC – zmena správy verejných mestských WC                                                                             24/2007   
 
Mestská rada (MsR) 
Mestská rada pracovala v roku 2007 v 5- člennom zložení, ktoré bolo schválené Uznesením prvého MsZ 
č. 1/2006 po komunálnych voľbách. V priebehu roka nedošlo k zmene jej zloženia.  
 
Členovia MsR 
1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – SDKÚ – DS, KDH 
2. Ľubomír Barák, poslanec MsZ – NEKA 
3. Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa  MsZ – SDKÚ – DS, KDH 
4. MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS  
5. Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – SMER – sociálna demokracia  
 
Počet zasadnutí     12 
Počet prijatých uznesení    187 
% účasti členov MsR na zasadnutiach   93,3  % na porovnanie v roku  2006 bola  85 % 
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Účasť jednotlivých členov MsR: 
Ing. Juraj Čabák          9x   75 % 
Ľubomír Barák                        12x  100 % 
Ing. Miriam Blaškovičová      12x  100 % 
MVDr. Stanislav Ďurkan        12x 100 % 
Ing. Marián Zimmermann       12x 100 % 
 
Komisie MsZ 
V roku 2007 pracovalo pri MsZ 8 stálych komisií: 

 
Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania a životného prostredia, predseda Ing. arch. Peter 
Mravec, poslanec MsZ  

Komisia ekonomická, predseda komisie  RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ 

Komisia zdravotná, sociálna a bytová, predseda komisie  PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ 

Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu, predseda komisie RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ 

Komisia športu a mládeže, predseda komisie Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ 

Komisia ochrany verejného poriadku, predseda komisie  JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ               

Komisia školstva, predseda komisie  Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ  

Komisia kultúry, predseda komisie  Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Komisie pracovali v nasledovnom zložení:  
Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

Podpredseda:  Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ,  Ing. Eduard Rada, Ing. Peter  Múdry,  CSc., Ing. arch. 
Katarína Vošková, Ing. arch. Richard Murgaš, Ing. arch. Ľubica Paučulová, Mgr. Martin Macharik, Ján Petrík 

Zapisovateľka: Sidónia Kiripolská, zamestnankyňa MsÚ 

Komisia ekonomická 

Podpredseda: Ing. Miriam Blaškovičová, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ,  Ing. Miroslav Belovický, Ing. Ivan Žila, Ing. Igor 
Demian, Ing. Gabriela Maďarová    

Zapisovateľka: Lýdia Heilerová, zamestnankyňa MsÚ 

Komisia zdravotná, sociálna a bytová 

Podpredseda: Helena Koťová, poslankyňa MsZ 

Členovia komisie: Ivan Beňo, poslanec MsZ,  MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ,  PhDr. Peter Šemoda, 
poslanec MsZ, Richard Vén,  Mgr. Melita Bosáková,  MUDr.  Ivan Vojtáš, Ivan Madara, Irena Píšová, MUDr. 
Katarína Višňovská   

Zapisovateľka: Ing. Anna Karabellyová, zamestnankyňa MsÚ túto činnosť vykonávala  v priebehu januára 
a februára 2007, uznesením MsZ č. 26/2007 zo dňa 22. 2. 2007 bola vymenovaná za zapisovateľku Oľga 
Nigríniová, zamestnankyňa MsÚ.    

Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu 

Podpredseda: Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ 

Členovia:  Ľubomír Barák, poslanec MsZ, PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ, Ing.  Peter Múdry, CSc.,  
Ľudmila Blašková,  Marián Čierny, Marek Kapusta  

Zapisovateľka: Ing. Ivana Nikolajová, zamestnankyňa MsÚ 

Komisia športu a mládeže 

Podpredseda: Ivan Beňo, poslanec MsZ 

Členovia: Ľubomír Barák, poslanec MsZ, JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ, Mgr. Karol Palášthy,  Ondrej     
Binder,  Karol Melcer,  Ing. Marián Adamský, Ing. Ľubomír Lužina 
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Zapisovateľka: Bc. Galina Beňová, zamestnankyňa MsÚ, Uznesením MsZ č. 159/2007 zo dňa 23. októbra bola 
odvolaná (z dôvodu skončenia pracovného pomeru) a vymenovaná za zapisovateľku Mgr. Viktória Michalská, 
zamestnankyňa MsÚ.     

Komisia ochrany verejného poriadku               

Podpredseda: MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ 

Členovia: PhDr. Peter Šemoda, poslanec MsZ, Mgr. Vladimír Kratoš, Vladimír Auder, Vladimír  Poprac, Ivan 
Koreň, Mgr. Peter Kovanda  

Zapisovateľka: Martina Bačíková, zamestnankyňa MsÚ 

Komisia školstva 

Podpredseda: prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., poslanec MsZ 

Členovia:  RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ,    Mgr. Juraj Foltán, Marián 
Palášthy, Mgr. Pavol Michal,  Mgr. Ján Maruniak, Jana  Kruteková 

Zapisovateľka: Jaroslava Leontovyčová, zamestnankyňa MsÚ, Uznesením MsZ č. 26/2007 zo dňa 22. februára 
bola na vlastnú žiadosť odvolaná. Tým istým uznesením bola vymenovaná za zapisovateľku komisie                          
Bc. Denisa Kubiňáková.  

Komisia kultúry 

Podpredseda: Peter Ivaška, poslanec MsZ 

Členovia: PhDr. Jozef Labuda, Mgr. Mária Petrová, Ing. Soňa Lužinová, RNDr. Naďa Kvaková, RNDr. Ján 
Roháč, Ing. Rastislav Marko, Norbert Kaník    

Uznesením MsZ č. 159/2007 zo dňa 23. októbra bola na vlastnú žiadosť odvolaná členka komisie Ing. Soňa 
Lužinová a vymenovaný nový člen komisie Pavol Macák.  

Zapisovateľka: Katarína Kissová, zamestnankyňa MsÚ 

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. 
 
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 Mgr. Pavol Balžanka, ktorý bol do funkcie primátora zvolený 
v komunálnych voľbách v decembri 2006. Funkcie primátora sa ujal 29. 12. 2006. Primátor mesta plnil úlohu 
najvyššieho výkonného orgánu, štatutárneho orgánu v majetkovoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych 
vzťahoch mesta a funkciu správneho orgánu v administratívnoprávnych vzťahoch mesta. 
V roku 2007 primátor mesta plnil najdôležitejšie úlohy súvisiace s výkonom samosprávy, rozvojom mesta 
a úlohy, ktoré mu odporučilo MsZ.  Rokoval s poslancami Národnej rady SR, členmi vlády, predstaviteľmi 
štátnej správy, samosprávy, podnikateľskými subjektmi a investormi, predstaviteľmi tretieho sektoru a 
zástupcami politických strán a ďalších orgánov a organizácií v súvislosti so zabezpečením úloh týkajúcich sa 
rozvoja a prosperity mesta Banská Štiavnica. Primátor mesta zastupoval mesto v ZMOS, kde pracoval aj ako 
člen Sekcie medzinárodných vzťahov ZMOS a v Združení historických miest a obcí SR, ktorého je predsedom. 
Ďalej pracoval ako člen komisie pre spoluprácu s miestnou samosprávou pri BBSK. 
Primátor pracoval na príprave projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Primátor prijímal významné návštevy 
a delegácie. Medzi najdôležitejšie patrili dve návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Medzi ďalšie 
významné prijatia patrili: prijatie veľvyslanca Indie v SR p.  M. K. Lokesha so sprievodom,  prijatie delegácie 
z partnerského mesta Hünenberg na čele s primátorom p. Hansom Gysinom a mimoriadnym a splnomocneným 
veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie v SR p. Josefom  Areggerom, prijatie chargè d´affaires a. i. Poľskej 
republiky Dr. Bogdana Wrzochalskeho, prijatie atašé veľvyslanectva Fínskej republiky p. Marianne Virpi 
Hanhikoski, prijatie delegácie SDKÚ - DS na čele s Mikulášom Dzurindom, Ivanom Miklošom a s poslancaomi 
NR SR Jozefom Mikušom  Magdalénou Vášáryovou,  prijatie ministra kultúry ČR p. Václava Jehličku, prijatie 
delegácie z maďarského mesta Miškolc na čele s primátorom mesta Miškolc Sándorom Kálim,  poslancom 
maďarského parlamentu Sándorom Tompom a dekanom Univerzity Miškolc Józsefom Böhmom. Primátor mesta 
spolu s ďalšími predstaviteľmi samosprávy sa zúčastnil na priateľských návštevách partnerského mesta 
Moravská Třebová ( ČR ), Olsztynek ( Poľsko ), Soragna ( Taliansko ). Medzi významné udalosti patrilo 
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podpísanie Memoranda o vzniku Akadémie celoživotného vzdelávania, obnovenie činnosti Kalvárskeho fondu 
na údržbu a záchranu objektu banskoštiavnickej Kalvárie, účasť na 9. svetovom kongrese Organizácie miest 
svetového dedičstva v Kazani, Ruská federácia. Bolo niekoľko rokovaní primátora mesta s predsedom VÚC 
BBSK doc., Ing. Milanom Murgašom, CSc., podpredsedom NR SR JUDr. Miroslavom Čížom, rektorom STU 
v Bratislave prof. Ing. Vladimírom Bálešom, DrSc. a riaditeľom úradu BBSK Ing. Jánom Marcinekom ohľadom 
riešenia problematiky školstva a školských zariadení a možností regionálneho rozvoja. 
   
Práca primátora bola koncepčná aj operatívna. Koncepčná časť práce sa riadila najmä Programovým vyhlásením 
primátora mesta Banská Štiavnica pre roky 2007 – 2010, ktorý bol  vzatý na vedomie uznesením MsZ č. 
85/2007 dňa 31. mája 2007.    
Zo zámerov a cieľov programového vyhlásenia bolo v roku 2007 splnené: 

- Zavedenie programového rozpočtovania v samospráve na základe stanovených konkrétnych cieľov 
a indikátorov, ktoré sa stane pre mesto záväzné od roku 2009. Na základe úspešne realizovaného 
programu bolo mesto zaradené do národného projektu MF SR.  

- Uskutočnilo sa školenie zamestnancov mesta s cieľom zmeniť zamestnancov MsÚ na moderných 
manažérov a úradníkov. 

- Bola zriadená kancelária prvého kontaktu – Klientske centrum, ako základný pilier zefektívnenia 
komunikácie a výkonu niektorých samosprávnych činností vo vzťahu občan – úrad.      

- Bolo vybudované detašované pracovisko pošty na sídlisku Drieňová  
- Uskutočnilo sa 6 stretnutí primátora, poslancov a manažérov mesta s  obyvateľmi mesta a mestských 

častí a niekoľko ďalších stretnutí v rámci záujmových skupín a združení  
- Internetová stránka mesta bola doplnená o ďalšie informácie pre občanov a v rozpočte mesta na rok 

2008 bola schválená položka na vytvorenie novej stránky, ktorá bude rešpektovať požiadavky 
návštevníkov a zlepší informovanie domáceho obyvateľstva. 

- Bola vytvorená akciová spoločnosť so strategickým partnerom Nemocnice a polikliniky s majetkovou 
účasťou mesta, s cieľom zabezpečiť stabilizáciu Regionálnej nemocnice, n. o., a rozvoj zdravotníckej 
starostlivosti v meste. 

- Začalo sa s prípravou projektu k vybudovaniu vysokorýchlostného pripojenia na internet a optickej 
metropolitnej siete v Banskej Štiavnici. 

- Bol vykonaný audit odpadového hospodárstva mesta a  začala sa riešiť celková problematika 
odpadového hospodárstva v meste Banská  Štiavnica. Bolo vytvorené Regionálne združenie 
odpadového hospodárstva s cieľom na riešenie problematiky odpadového hospodárstva v širších 
súvislostiach  s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť separovaného zberu.  

- V roku 2007 sa uskutočnili tradičné kultúrne podujatia: Salamander, Živé šachy, Cap a ´lest, Festival 
kumštu a remesla, Festival peknej hudby. Okrem toho sa uskutočnili mnohé menšie kultúrne 
a spoločenské podujatia v rámci Banskoštiavnického kultúrneho leta ako aj mimo letnej sezóny, na 
ktoré sa podarilo prilákať mnoho divákov a získať významnú sumu finančných prostriedkov vo forme 
sponzorského. 

- Mesto získalo na rozvoj kultúry a umenia cenný dar v podobe možnosti užívania koncertného 
klavírneho krídla. 

- Mesto pokračovalo v udržiavaní kultúrnych a baníckych tradícií v meste. 
- Vybudovalo sa futbalové miniihrisko pri ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová, ktoré slúži nielen pre ZŠ 

a futbalový klub, ale aj pre verejnosť. 
- V rámci grantového systému mesta sa v roku 2007 podporili športové podujatia pre deti, mládež 

a dospelých, a to na vrcholovej aj rekreačnej úrovni.    
- V oblasti vzdelávania sa uskutočnili rokovania k  založeniu Akadémie celoživotného vzdelávania. MsZ  

schválilo účasť mesta na tomto projekte 31.1.2008. 
- Mesto rozbehlo aktivity súvisiace s racionalizáciou a modernizáciou v oblasti základného školstva 
- V oblasti kvality života vyčlenených skupín obyvateľov, začleňovania zdravotne a telesne postihnutých 

ľudí do normálneho života, bola mestom podporená činnosť OZ Margarétka. 
- V oblasti rozvoja mesto podporilo pokračovanie budovania  SKI Centra, ktoré je veľmi dôležitým  

aspektom pre ďalší rozvoj mesta v oblasti cestovného ruchu. Mesto podporilo všetky aktivity 
podnikateľov vedúce k rozvoju mesta, k ekonomickému a spoločenskému rozvoju mesta. 

- V roku 2007 sa uskutočňovali pravidelné stretnutia zástupcov mesta so zástupcami Združenia turizmu 
Banská  Štiavnica. 

- Turisticko-informačná kancelária mesta bola spojená s Geoparkom, čím sa oba subjekty transformovali 
na spoločné Informačné centrum. 

- Do života sa uviedlo nové turistické logo   
- V spolupráci medzi Združením turizmu a Mestom Banská Štiavnica bol vypracovaný dokument Dočasný 

operačný plán pre rozvoj turizmu v Banskej Štiavnici. Tento dokument identifikuje spomenuté opatrenia 
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a určuje termín ich plnenia. Časť týchto úloh bola splnená, materiál je živý dokument, ktorý bude pravidelne 
prerokúvaný nielen na úrovni samospráva – podnikatelia, ale aj v komisii cestovného ruchu.  

- Mesto získalo v roku 2007 prostriedky na opravu interiérov Radnice, prostredníctvom spoločnosti Joergesov 
dom, a. s.,  v ktorej je akcionárom a podporuje aj obnovu Joergesovho domu v centre mesta. Z prostriedkov 
získaných z MK SR sa mestu podarilo stabilizovať niekoľko budov v centre mesta. Pri realizácii obnov budov 
v centre mesta druhými stranami mesto v prípade naplnenia zákonov nevytváralo bariéry v procese 
administratívy a udeľovania potrebných povolení. 

- V roku 2007 došlo k zriadeniu spoločného pracoviska medzi Mestom Banská Štiavnica a Slovenským 
banským múzeum a bolo tak vytvorené jedno Informačné centrum Banská Štiavnica. Uvedená forma 
vznikla tesne pred začiatkom novej turistickej sezóny, preto v roku 2007 dochádzalo najmä k analýze 
nového stavu a identifikácii prípadných problémov. Nové služby sú plánované na rok 2008.  

- Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili v roku 2007 v rozpočte na rok 2008 vyčlenenie sumy 2 mil. 
Sk na propagáciu mesta a rozvoj cestovného ruchu. Z tejto sumy je vyčlenených 300 tis. Sk na 
budovanie a údržbu cyklotrás, turistických a bežkárskych trás. Rovnako prebehli prvé rokovania 
ohľadom spolupráce s FA STU s cieľom postupného budovania jednotného informačného 
a interpretačného systému v meste. 

- Priebežný stav odvádzania daní za ubytovanie je možné sledovať prostredníctvom informácií 
z Ekonomického oddelenia MsÚ. V prípade potreby a žiadosti sme takého informácie verejnosti aj poskytli. 
V roku 2007 bol schválený taký rozpočet, ktorého priame výdavky na cestovný ruch výrazne prevyšujú 
priame príjmy z ubytovacích zariadení.  

- V roku 2007 bol prijatý nový dizajn manuál, ktorý je prvým krokom k tvorbe jednotnej komunikačnej 
a propagačnej stratégie. Mesto ponúklo na viacerých stretnutiach obecným samosprávam možnosť konkrétnej 
koordinácie svojich aktivít, tie túto ponuku v malej miere aj využívali. 

- Prebieha  príprava k vytvoreniu základnej platformy v meste pre koordináciu rozvojových projektov, neustále 
vzájomné sa informovanie projektových manažérov a investorov v meste a zvyšovanie pripravenosti aktérov 
rozvoja využiť rozvojové príležitosti. 

- Realizovaný je komplexný pilotný projekt prechodu MsÚ na projektové financovanie. 
- Realizovaný je postupný prechod MsÚ na nový informačný systém a digitálnu správu agendy. 
- V internej kapacite (projektový manažér) bol realizovaný seminár pre pracovníkov školských zariadení 

o príprave projektov.  
- Pripravené je školenie manažmentu MsÚ, vedúcich zamestnancov a poslancov o fondoch EÚ 
- Projektový manažér mesta pripravuje projekty zapájajúce oddelenia MsÚ do rôznych programov EÚ (program 

Interreg). 
- Primátor mesta, prednostka MsÚ a rozvojový manažér mesta aktívne lobujú v prospech získavania prostriedkov 

z rôznych dotačných programov, či privátnych donorov. 
- V rámci existujúcej kapacity na manažment projektov manažér mesta spolu s aktívnymi obyvateľmi mesta 

zapájajú Mesto a spolu s ním rôzne iné inštitúcie (najmä mimovládne organizácie) do programov 
medzinárodných inštitúcií. Spolu s 13timi historickými mestami EÚ Banská Štiavnica podala projekt do 
programu Interreg. Za aktívnej účasti Mesta bol vytvorený bol Kalvársky fond, ktorý zapája mesto a jeho 
obyvateľov do aktivít UNESCO a World Monument Fund. Banská Štiavnica je zapojená do spolupráce 
s „Organizáciou miest svetového kultúrneho dedičstva (OWHC)“, v spolupráci s ňou sa pripravuje 
Manažment plán kultúrneho dedičstva. 

- V spolupráci s obcami okresu Banská Štiavnica bolo založené regionálne združenie v odpadovom 
hospodárstve, spolu s ním sa uchádza o grantové prostriedky z „Finančného mechanizmu EHP“.  

- V príprave je realizácia cieľa – Zapojiť do strategického plánovania a rozvoja mesta obyvateľov mesta. 
Za aktívnej participácie obyvateľov mesta bude pripravovaný územný plán centra mesta, a na tento 
proces bude nadväzovať aj aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská 
Štiavnica a príprava Manažment plánu kultúrneho dedičstva mesta a regiónu. Všetky tieto procesy budú 
prebiehať za maximálneho zapojenia obyvateľov, inštitúcií, mimovládnych organizácií a investorov. Do 
konca volebného obdobia primátora bude tento cieľ naplnený.  
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Zástupca primátora mesta 
Funkciu zástupcu primátora mesta vykonával Ing. Juraj Čabák, ktorý bol do tejto funkcie zvolený 
ustanovujúcim MsZ 29. 12. 2006. 
 
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. Tento 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 2007 vykonával Ing. Marián Láslo, ktorý bol do 
funkcie zvolený Mestským zastupiteľstvom dňom 27. 2. 2003. Ako vyplýva z uvedenej právnej normy, tak 
hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu a odborný dohľad nad hospodárskou činnosťou a narábaním 
s majetkom mesta – pre Mestské zastupiteľstvo.  
Práca hlavného kontrolóra bola zameraná na úlohy, ktoré hlavnému kontrolórovi vyplývajú priamo zo zákona: 

- kontrola činnosti mestského úradu, 
- kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, 
- kontrola hospodárenia s majetkom mesta, 
- kontrola 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 mesta 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, 

� kontroloval čerpanie rozpočtu mesta, jeho zmien a záverečného účtu, 
� kontroloval vybavovanie sťažností a petícií, viedol centrálnu evidenciu sťažností a petícií, 
� kontroloval plnenie všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení mesta a ďalších úloh 

ustanovených osobitnými predpismi, 
� kontroloval plnenie uznesení MsZ, interných predpisov mesta, 

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 činnosti na území mesta, 

� vykonával kontrolu v zmysle Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií 
z orgánov štátnej správy na obce: 
- § 2, ods. g – vykonávanie kontroly hospodárenia škôl s finančnými a materiálovými 

prostriedkami a majetku, 
- § 4, ods. 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. 152/1998 Z. z. dozor nad 
vybavovaním sťažností fyzických a právnických osôb, ktoré sa domáhali svojich práv alebo právom chránených 
záujmov, pretože 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. 
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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 2007 okrem povinnosti vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení pripravoval 
materiály, analýzy a iné podklady týkajúce sa celkového rozvoja mesta. Mestský úrad spolupracoval so 
Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica v súvislosti s pokračovaním budovania 
vodovodu Štefultov, ktorý na základe projektu pripraveného a schváleného v minulých rokoch bol financovaný 
z fondov EÚ.  V rámci úspešnosti projektu Základná infraštruktúra – Lokálna infraštruktúra „Stanovenie priorít 
rozvoja spracovania Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja, rozvoja kultúry 
a spracovania územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – lokality svetového kultúrneho 
a technického dedičstva UNESCO“, na ktorý bol schválený grant v roku 2006, sa spracovával v roku 2007 
dokument Územný plán zóny Počúvadlianske Jazero – prieskumy a rozbory.  
Mestský úrad pripravil podklady k žiadosti na Ministerstvo financií SR na zabezpečenie finančných prostriedkov 
na pokračovanie úprav verejných priestranstiev.  Ďalej bolo pripravených a podaných viacero žiadostí o finančný 
príspevok z grantového programu Ministerstva kultúry SR na obnovu kultúrnych pamiatok a kultúrne podujatia.  
Mestský úrad spracoval aj projekt na úpravu radnice z grantového systému Obnovme si svoj dom, kde z Nadácie 
SPP bol mestu poskytnutý na tento účel grant vo výške 2,5 mil. Sk.  Z týchto grantových prostriedkov, ako aj 
z vlastných prostriedkov mesta,  bola realizovaná úprava vnútorných priestorov radnice, a to rekonštrukcia 
elektrických rozvodov a vykurovacieho systému, úprava priestorov zasadačky, kancelárií a  reštaurovanie malieb 
v sobášnej sieni. Pri rekonštrukcii priestorov radnice bola objavená archeologickým výskumom existencia 
neskorogotickej kaplnky sv. Anny pod miestnosťou číslo 103 na prízemí radnice. S rekonštrukčnými prácami 
priestorov radnice sa pokračuje aj v roku 2008. 
 
MsÚ v roku 2007 podal viacero žiadostí o získanie finančných prostriedkov, a to na Ministerstvo ŽP SR Sekcia 
environmentálnych programov, na Ministerstvo financií SR, Ministerstvo kultúry SR  a žiadosti o finančný 
príspevok na BBSK na kultúrne podujatia..  Mesto na základe podaných  žiadostí  získalo tieto dotácie:  
Nadácia SPP: dar na rekonštrukciu radnice              2.500.000.- Sk  
Ministerstvo financií SR: Rekonštrukcia ZUŠ   350.000.- Sk 
               Parkové úpravy pomníka A. Kmeťa  100.000.- Sk 
Ministerstvo výstavby a RR SR: dotácia na 25 b. j.              3.346.000.- Sk 
Ministerstvo kultúry SR: Kalvária Horná Roveň   530.000.- Sk 
               Akademická 1    900.000.- Sk 
               Nám. sv. Trojice 11    480.000.- Sk 
               A. Kmeťa 5    230.000.- Sk 
               Salamander                    50.000.- Sk 
               Živé šachy      30.000.- Sk   
               Elektronizácia knižnice     50.000.- Sk 
BBSK:               Salamander      15.000.- Sk 
               Živé šachy                   25.000.- Sk 
               Nezabudnuté remeslá     25.000.- Sk 
Krajské športové centrum: Beh ústavy      10.000.- Sk 
   
Mestský úrad bol nápomocný pri riešení problematiky zachovania zdravotníckych služieb poskytovaných 
Regionálnou nemocnicou, n. o., Banská Štiavnica. Z rozpočtu mesta zabezpečil zakúpenie monitorov pre ARO 
vo výške 300 tis. Sk. Prednostka MsÚ rokovala s generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne  
s cieľom uzatvorenia zmlúv na poskytovanie zdravotníckych služieb Regionálnou nemocnicou, n.o. Banská 
Štiavnica. Riešila sa problematika navrátenia vysokého školstva do Banskej Štiavnice, prednostka MsÚ 
s poslancom MsZ prof. Hilbertom sa zúčastňovala rokovaní s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka o možnosti etablovania detašovaného pracoviska Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov  v Banskej 
Štiavnici.  Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosti areálu SOU lesníckeho boli  v roku 2007 schválené 
vlastníkom (BBSK) na odpredaj ako prebytočný majetok, Mestský úrad vyvíjal iniciatívu, aby tieto 
nehnuteľnosti boli využité pre účely školstva a v prípade ich odpredaja bol mestu garantovaný finančný podiel  
80% z ceny stanovenej znaleckým posudkom.  
Počas celého roka 2007 sa riešila problematika racionalizácie základného školstva v Banskej Štiavnici,  hľadali 
sa optimálne možnosti riešenia, viedli sa rokovania s Krajským školským úradom a Ministerstvom školstva SR. 
Dôvodom, prečo sa k racionalizácii pristúpilo, je demografický vývoj, ktorý znamená neustále znižovanie počtu 
detí  a  s tým súvisiaca ekonomická situácia v základnom školstve.  Po zhodnotení celkovej situácie a po 
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prerokovaní problematiky v orgánoch MsZ bol v MsZ schválený návrh na vyradenie Základnej školy Andreja 
Sládkoviča zo siete škôl  a školských zariadení.   
V roku 2007 pokračovala rekonštrukcia objektu DM II Povrazník na byty, v súčasnosti sú už práce ukončené. 
V tejto súvislosti sa priebežne uskutočňovali rokovania s Ministerstvom výstavby a RR SR a Štátnym fondom 
rozvoja bývania. 
Vzhľadom na informácie o pripravovaných zámeroch reorganizácie štátnej správy sme na základe uznesenia 
MsZ oslovili listom prezidenta SR, predsedu vlády SR, všetkých ministrov a Národnú radu SR so žiadosťou 
o zachovanie úradov štátnej správy v Banskej Štiavnici. Apelovali sme na výnimočné postavenie Banskej 
Štiavnice ako mesta svetového dedičstva UNESCO a žiadali sme rešpektovanie zákona NR SR č. 100/2002 Z.z. 
o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia.  
V súvislosti s rozhodnutím ministra životného prostredia SR o zmene sídla Slovenského vodohospodárskeho   
podniku, š.p. z Banskej Štiavnice do Žiliny sme sa listom obrátili so žiadosťou o pomoc pri zachovaní sídla 
podniku v Banskej Štiavnici na predstaviteľov vlády SR a  Národnú radu SR, pretože sme si boli vedomí, čo 
tento  významný podnik s celoslovenskou pôsobnosťou pre Banskú Štiavnicu a jej rozvoj znamená. Znovu sme  
apelovali na kompetentných, poukazujúc na  výnimočnosť Banskej Štiavnice, jej ťažké podmienky pre život a 
rozvoj a žiadali dodržanie zákona NR SR č. 100/2002 Z.z..  Vypísali sme aj  petičnú akciu na podporu 
zachovania sídla podniku v Banskej Štiavnici, uskutočnila sa tlačová konferencia  a výsledky petície boli osobne 
doručené na Ministerstvo životného prostredia SR a zaslané predsedovi vlády SR. Aj keď sa tento podnik 
nepodarilo udržať v Banskej Štiavnici, samospráva mesta urobila skutočne všetko preto, aby podnik z Banskej 
Štiavnice neodišiel. 
Viedli sa rokovania k zriadeniu poštovej prevádzky na sídlisku Drieňová s predstaviteľmi Slovenskej pošty, a.s.  
Na základe toho bola zriadená zmluvná výdajňa pošty v budove MŠ Drieňová, ktorá v roku 2007 fungovala 
v skúšobnej prevádzke a ďalšími rokovaniami sa podarilo prevádzku zabezpečiť aj v roku 2008. 
Mestský úrad zabezpečoval všetky agendy na úseku samosprávnych funkcií, miestnych daní, správu mestského 
majetku, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, CR, opatrovateľskej služby, územného plánovania, úlohy  
prenesených kompetencií štátnej správy na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, vedenia 
matrík, ochrany prírody, školstva,  stavebného úradu, agendy ŠFRB, a povinnosti mu vyplývajúce z oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately. Ďalej zabezpečoval úlohy na úseku obstarania projektových 
dokumentácií a štúdií.   
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, ktorý stále pokračuje, riešenie problematiky zdravotníctva, nákup mechanizmov pre 
Technické služby, m. p., kde v roku 2007 boli zakúpené zariadenia, a to štiepkovač a multifunkčný mulčovač.  
MsÚ v spolupráci s TS, m. p., sa zaoberal problematikou odpadového hospodárstva, k čomu bol vypracovaný 
audit odpadového hospodárstva a boli vedené rokovania týkajúce sa rekultivácie skládky. K problematike 
odpadového hospodárstva rokoval zástupca primátora mesta a prednostka MsÚ so zástupcami Inšpekcie 
životného prostredia v Banskej Bystrici a v Bratislave.    
V roku 2007 sa uskutočnilo vzdelávanie zamestnancov mesta cez projekt Európskeho sociálneho fondu, na ktorý 
mesto získalo finančné prostriedky cestou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 1.687.282.- Sk. 
V ostatných rokoch mnohé krajiny v rámci verejnej správy začali využívať nástroje, ktoré sú typické 
predovšetkým pre súkromnú sféru – strategické plánovanie, riadenie či rozpočtovanie orientované na výkonnosť 
– na Slovensku označované ako programové rozpočtovanie. Uvedené nástroje pomáhajú voleným 
predstaviteľom a manažérom prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia, podložené kvalitnými informáciami. Od 
roku 2009 sa povinnosť pripravovať tzv. „programové rozpočty“ vzťahuje aj na jednotlivé subjekty územnej 
samosprávy – teda mestá, obce a VÚC – čo znamená, že rozpočty samosprávy pre roky 2009 – 2011 už budú 
obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samospráv.  
Mesto Banská Štiavnica už v roku 2007 v spolupráci s firmou Hayek Consulting, s.r.o., pracovalo na projekte 
„Projekt implementácie programového rozpočtovania a strategického plánovania pre mesto Banská Štiavnica“. 
Počas roka 2007 boli zamestnanci Mestského úradu oboznámení s programovým rozpočtovaním formou 
krátkych školení a konzultácií. Výsledkom projektu bolo spracovanie programového rozpočtu mesta Banská 
Štiavnica pre roky 2008,2009 a 2010. Mesto teda už v ročnom predstihu začalo so spracovaním a monitorovaním 
programového rozpočtu. Mesto Banská Štiavnica bolo v roku 2008 zaradené do projektu Ministerstva financií 
SR pod názvom „Projekt pilotnej implementácie programového rozpočtovania pre zvýšenie efektívnosti 
vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy.“  
Cieľom realizácie tohto projektu bude spracovanie programového rozpočtu mesta na roky 2009, 2010 a 2011.  
 
MsÚ začal v poslednom štvrťroku 2007 pracovať v  novom Informačnom systéme samosprávy, kde sa po 
preškolení zamestnancov postupne začali uvádzať do praxe jednotlivé moduly systému (pokladňa, účtovníctvo, 
dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, orientačné a súpisné čísla, registratúra, sklad, atď. ) 
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V októbri 2007 bolo zriadené v prízemných priestoroch Žemberovského domu Klientske centrum so zámerom  
priblížiť výkon samosprávnych funkcií občanovi.   
MsÚ zabezpečoval v zmysle uznesení MsZ majetkovoprávne usporiadania, zabezpečoval vymáhanie 
pohľadávok a exekúcie voči dlžníkom. Vypracovával materiály pre MsZ a MsR, primátora mesta a zabezpečoval 
celú administratívnu, ekonomickú a technickú agendu mesta,  agendu týkajúcu sa predaja majetku, atď.    
V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2007 zaevidovaných  12.846 záznamov. 
 
V marci 2007 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu, a to zmenu 
Oddelenia kultúry a športu na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu s dvomi referátmi: referát 
cestovného ruchu, obchodu a služieb a referát kultúry a športu a  zmenu Oddelenia právneho, správy majetku 
a podnikateľskej činnosti na Oddelenie právne a správy majetku. Z pôvodného Oddelenia právneho, správy 
majetku a podnikateľskej činnosti prešiel cestovný ruch, obchod, služby a podnikateľská  činnosť na Oddelenie 
kultúry, cestovného ruchu a športu, referát cestovného ruchu, ktorý zastrešuje aj Turisticko-informačné centrum.  
Počas roka 2007 došlo k zmene týkajúcej, keď  po rokovaniach  MsÚ so Slovenským banským múzeom bolo 
vytvorené spoločné informačné pracovisko, ktoré spojilo Mestskú turisticko-informačnú kanceláriu a Geopark,, 
čím vzniklo terajšie Informačné centrum, ktoré sídli v budove Berggericht na Námestí sv. Trojice. 
 
Oddelenie organizačné, vnútorných a sociálnych vecí – vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar 
Počet pracovníkov 16 z toho 5 v kategórii „R“ 
Oddelenie zabezpečuje agendu MsZ, MsR, 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 dávku 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.  Matričný úrad Banská 
Štiavnica –   plnenie úloh v súlade so zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, so 
zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, so zákonom č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších 
predpisov, so zákonom  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;  overovanie 
žiadosti o Výpis z Registra trestov GP SR a Odpis z Registra trestov GP SR v súlade so zákonom č.330/2007 Z. 
z. o registri trestov, osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Zb. 
o osvedčovaní podpisov a listín obcou,  požiarnu 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 októbri 2007 bolo vytvorené pracovisko Klientske centrum v priestoroch prízemia Žemberovského  domu, 
ktoré slúži pre občanov na poskytovanie informácií a tlačív súvisiacich s agendou jednotlivých oddelení 
Mestského úradu a kde občania môžu zaplatiť poplatky vyrubené Mestom Banská Štiavnica. Zároveň je tu 
evidencia obyvateľstva a vydávanie rybárskych lístkov. Do priestorov Klientskeho centra bol po dohode so 
Stredoslovenskou energetikou, a.s., umiestnená komunikačná bezplatná linka SSE pre zákazníkov SSE. 
 
Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia  Ing. Kamila Lievajová 
počet pracovníkov: 9 
Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, čerpania finančných prostriedkov, vedenie 
účtovníctva, zostavovanie rozborov 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 v znení neskorších predpisov 
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 a po prvýkrát aj na tvorbe programového 
rozpočtu.  

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

počet pracovníkov: 7 z toho 1 v kat „R“ 
V roku 2007 sa zmenila náplň oddelenia z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry. Z pôvodného Oddelenia 
právneho, správy majetku a podnikateľskej činnosti sa odčlenila podnikateľská činnosť a úsek cestovného ruchu, 
ktoré prešli pod Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu.  
Oddelenie po tejto úprave zabezpečuje vypracovávanie kúpno-predajných zmlúv, dohôd o poskytovaní 
príspevku z rozpočtu mesta, kúpne zmluvy k predaju bytov,  majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 
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a nehnuteľností, zastupovanie mesta v súdnych sporoch, vypracovávanie návrhov žalôb a súdnych podaní, 
týkajúcich sa vymáhania pohľadávok. Oddelenie pripravuje podklady pre Mestskú radu a  Mestské 
zastupiteľstvo,  týkajúce sa predaja majetku mesta. Zabezpečovanie  konkurzných predajov Mesta Banská 
Štiavnica. Plní úlohy na úseku správy majetku mesta, evidencie majetku daného do správy, nájmu a výpožičky 
organizácií zriadených MsZ, zabezpečuje kúpu, predaj a prenájom majetku mesta,  vklad do spoločností 
s účasťou mesta, bytové a nebytové hospodárstvo, predaj bytov, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, úsek 
činnosti TS, správu mestských cintorínov, správu trhovísk, kontrolu dodržiavania Štatútu mesta z hľadiska 
čistoty mesta, zimnej údržby, trhovísk, pohrebísk, skládky TKO, dáva súhlas k ordinačným hodinám lekárov,   
koordinuje činnosť Mestských kúpeľov. 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 Piarskou bránou – Pánsky, Frauenberg, Pod Novým zámkom, v 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 Piarskou bránou).   Táto činnosť sa 
vykonáva v zmysle zákona č. 420/2005 Z.z. o pohrebníctve. 

 

Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP, vedúca oddelenia Ing. Adela Prefertusová 
počet pracovníkov: 7 
Oddelenie zabezpečuje 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, 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. Oddelenie spracováva aj žiadosti na úseku grantového systému 
Ministerstva kultúry SR, Ministerstva financií SR, Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu. 
Vedením oddelenia do 31. 3. 2007 bola poverená Ing. Danka Gajdošová, od 1. 4. 2008 bola poverená vedením 
oddelenia Ing. Adela Prefertusová, ktorá bola následne na základe výsledku výberového konania vo funkcii 
vedúcej oddelenia potvrdená.  
 
Oddelenie  kultúry, cestovného ruchu a športu, vedúci oddelenia Ing. Rastislav Marko 
počet pracovníkov: 12 z toho 2 v kat.“R“ 
V roku 2007 v dôsledku zmeny organizačnej štruktúry sa zmenilo pôvodné Oddelenie kultúry a športu na 
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, do náplne ktorého pribudol cestovný ruch, obchod, služby 
a podnikateľská činnosť. V rámci tejto organizačnej zmeny sa vytvorili pod oddelením dva referáty, a to referát 
kultúry a športu a referát cestovného ruchu. Referát cestovného ruchu zastrešuje aj Turisticko-informačné 
centrum a zamestnanca pre spoluprácu so zahraničím. Na základe organizačných zmien došlo k  zmene na 
pozícii vedúceho oddelenia. Vedením oddelenia bol poverený Ing. Rastislav Marko, ktorý bol po vykonanom 
výberovom konaní vo funkcii vedúceho oddelenia potvrdený. Predchádzajúci vedúci oddelenia Mgr. Peter Danáš 
prešiel na pozíciu vedúceho referátu kultúry a športu, neskôr však rozviazal pracovný pomer.  Vedúcou referátu 
cestovného ruchu je Ing. Ivana Nikolajová. 

Oddelenie zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí a  koordináciu ostatných mestských kultúrno-
spoločenských aktivít, výstav, kurzov na území mesta, 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 2007, sú osobitne rozpísané v príslušnej časti 
tejto správy.   
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Referát cestovného ruchu zabezpečoval tieto činnosti: podnikateľská činnosť, povoľovanie predaja, vydávanie 
súhlasu k času prevádzky obchodných a reštauračných zariadení, koordinácia činnosti Turisticko-informačného 
centra, spolupráca Mesta Banská Štiavnica so zahraničím, koordinovanie úloh v oblasti cestovného ruchu 
a turizmu, účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, organizovanie trhového predaja počas kultúrnych podujatí, 
tvorba podkladov pre koncepčné materiály v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 

 

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. 
 
Informačné centrum Banská Štiavnica 
Informačné centrum Banská Štiavnica vzniklo v júli 2007 ako spoločné pracovisko, ktoré zlúčilo dve dovtedy 
existujúce služby rovnakého zamerania: Mestskú turistickú informačnú kanceláriu prevádzkovanú Mestom 
a Informačné centrum Geoparku prevádzkované Slovenským banským múzeom. 
Činnosť informačného centra  mimo letnej sezóny 
Od januára po máj 2007 bol chod Informačného centra zabezpečený jedným pracovníkom. Počas tohto obdobia 
boli ponúkané všetky služby informačného centra, príprava na zlučovanie s Informačným centrom Geopark, 
kompletná inventúra tovaru informačného centra, riešenie technických problémov spojené so sťahovaním do 
nových priestorov ako presmerovanie telefónu, registračná pokladňa atď. 
V máji 2007 absolvoval zamestnanec informačného centra pracovnú cestu na Valné zhromaždenie Asociácie 
informačných centier Slovenska. Nosnou témou bolo školenie ohľadom informačného programu NUTIS, 
ktorého úlohou je zastrešiť všetky informácie a inštitúcie spojené s cestovným ruchom do informačného systému 
v rámci Európskej Únie. Úlohou jednotlivých informačných kancelárii je dopĺňanie a aktualizácia informácii 
v danom regióne (história, kultúrne podujatia, šport), ktoré za Banskú Štiavnicu spracúva naše Informačné 
centrum a posiela do informačnej kancelárie v Banskej Bystrici, kde na to určená pracovníčka tieto informácie  
následne aktualizuje na webovej stránke NUTISU www.slovakiatravel.sk.   
Činnosť Informačného centra počas letnej sezóny 
Činnosť informačného centra – teraz v nových priestoroch - je už neoddeliteľnou súčasťou dopytu zo strany 
návštevníkov mesta. Informačná kancelária v nových podmienkach svoju funkciu splnila dobre a veľkou mierou 
prispela k spokojnosti návštevníkov mesta Banská Štiavnica. Informačné centrum Mesta Banská Štiavnica bolo 
otvorené denne od 9.00 hod do 18.00 hod. Jednou z hlavných zmien oproti minulým rokom bol veľký nárast 
ľudí, ktorí vyhľadali služby Informačného centra. Zamestnanci Mesta Banská Štiavnica boli zaučení do činností 
Informačného centra Geopark, ktorého súčasťou je obchod s minerálmi a suvenírmi a naopak, zamestnanci 
Slovenského banského múzea boli oboznámení so službami, ktoré poskytovala pôvodná Mestská turistická 
informačná kancelária, napr. predaj parkovacích kariet, predaj kolkov, predaj vstupeniek na kultúrne podujatia 
atď. Obojstranná spolupráca so zamestnancami Slovenského banského múzea bola veľmi dobrá a aj preto bolo 
fungovanie Informačného centra bezproblémové.  
 Návštevnosť informačného centra sezóna 2007 
Vyhodnotenie: 
Určite najväčšou zmenou pri zlúčení informačných centier bola návštevnosť, ktorá sa prudko zvýšila. Na nárast 
mali vplyv tieto skutočnosti: 
1. priestorová jednotnosť 
Návštevník si v Informačnom centre Banská Štiavnica mohol kúpiť vstupenky do expozícií Slovenského 
banského múzea (Mineralogická expozícia, Galéria Jozefa Kollára a ich výstavy), mohol si zakúpiť rôzne 
suveníry a hlavne minerály a nakoniec získať kompletné informácie ohľadom Banskej Štiavnici. (čo ponúka ako 
historické mesto, aké služby poskytuje v cestovnom ruchu) Návštevník prišiel na jedno miesto a získal všetko, čo 
potreboval. 
2. uvedomelosť návštevníkov 
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Podľa tržieb Slovenského banského múzea (pozri tab. 2)  a podľa informácií z niektorých ubytovacích zariadení, 
sa nedá povedať, že by sa zvýšila návštevnosť Banskej Štiavnice. Návštevníci, turisti si zvykajú na služby 
informačných centier. Predtým hlavne zahraniční, teraz už aj naši turisti keď prídu do nového mesta, tak 
navštívia najprv informačné centrum a pýtajú si základné informácie a propagačný materiál, od tých, čo chcú 
stráviť v meste pár hodín až po dovolenkárov, ktorí chcú pripraviť program na celý týždeň (mapka atď.) 
 
Štruktúra návštevníkov IC: 
- návštevníci expozícií: 
Veľkou skupinou, ktorá prišla do IC počas sezóny, boli návštevníci expozícií, ktorých vstupenky sa predávali 
v našej kancelárii. Počas sledovaného obdobia to bolo priemerne 44 ľudí denne. Hlavne v mesiaci jún 
a september  to boli organizované školské zájazdy, v júli a v auguste to boli prevažne individuálni záujemcovia. 
 - nákupcovia minerálov: 
Súčasťou IC je obchodík s minerálmi, kde sa v priebehu sezóny predali kamene, sa cena za minerál pohybuje od 
25.- Sk do cca 1.000.- Sk. 
- sprievodcovská činnosť: 
Miesto stretnutia pri takmer každom sprevádzaní so sprievodcom bolo dohodnuté v Informačnom centre. 
Samozrejme návštevníci pritom využívajú služby IC. V letnej sezóne to bolo 57 sprevádzaní pričom priemerne 
jedna skupina mala približne 30 ľudí. 
- sprostredkovanie informácií: 
Najväčšou skupinou boli návštevníci, ktorí prišli kvôli informáciám naozaj širokého spektra od otváracích hodín 
jednotlivých expozícií až po informácie, kam sa večer zabaviť. V priemere to bolo v sezóne 225 ľudí denne. 
- kultúra: 
Počas najexponovanejších dní prešlo informačnou kanceláriou viac ako tisíc ľudí za deň, bolo to hlavne vtedy, 
keď sa počas hlavnej sezóny konalo nejaké kultúrne podujatie, koncert. Veľakrát sa ľudia vracali po ďalšie 
informácie, ale rátali sme to opäť návštevu IC. 
Z hľadiska jazykov  informačnú kanceláriu navštívili najviac slovensky hovoriaci turisti, ďalej anglicky, 
nemecky, poľsky, česky, francúzsky, taliansky, španielsky, japonsky, rusky. Pravidelne k nám chodili skupiny 
z Taiwanu. 
 
Tabuľka č.1 Porovnanie návštevnosti MsTIK a IC počas letnej turistickej sezóny 2007 a 2006 

Mesiac jún 07 jún 06 júl 07 júl 06 august 07 august 06 sept. 07 sept. 06 
 
Počet návštev. 2705 1599 14520 4024 16430 5142 4750 2002 
 
 Priemerná denná 
 návštevnosť 90 53 468 130 530 165 158 67 
 
Graf č.1 Porovnanie návštevnosti sezóna 2007 a 2006 
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5. Sprievodcovské služby 
Vyhodnotenie: 
Z roka na rok je väčší záujem o sprievodcovskú činnosť po Banskej Štiavnici. V roku 2007 bolo vyúčtované 
celkovo: 49.950.- Sk za sprievodcovskú činnosť a v roku 2006 to bolo celkovo za celý rok aj s faxovými 
a laminovacími službami 21.375.- Sk. Všetky objednané sprievodcovské služby boli sprostredkované a nebola 
ani jedna sťažnosť na kvalitu sprevádzaní. 
 
Sprievodcovská činnosť bola počas sezóny sprostredkovaná v nasledujúcich jazykoch: 

maďarský jazyk 11 

anglický jazyk 26 

slovenský jazyk 30 

nemecký jazyk 21 

francúzsky jazyk 4 

ruský jazyk 2 
SPOLU:   94 (v priemere 8 sprevádzaní na mesiac) 
 
Graf č.2 Jazyková štruktúra sprievodcovských služieb počas sezóny 2007 

 
6.Parkovacie karty  
Informačné centrum aj po presťahovaní do nových priestorov  naďalej zabezpečovalo 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 2007 bola za predaj parkovacích kariet len v IC Banská Štiavnica na účet 
mesta odvedená suma 83.200,- Sk za permanentky (rok 2006 - 66.000,- Sk ) a suma 29.440.- Sk  za hodinové 
parkovacie karty (rok 2006 - 32.260.- Sk ).  Za parkovacie karty spolu bolo odvedených na účet Mesta Banská 
Štiavnica 113.040.- Sk (rok 2006 – 98.260.- Sk) 
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Graf č.3 Porovnanie tržby z predaja parkovacích kariet rokov 2006 a 2007 

 
 
Mestská polícia 
V roku 2007  pracovala  Mestská  polícia v tomto zložení:  
- Ing. Vladimír Kotilla  - náčelník  ( jeho činnosť vo funkcii bola ukončená dňa 31.12.2007)  
- 6 inšpektorov  
Na základe porušenia Zákona SNR č. 372/1990 Zb.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo 
objasňovaných 581 priestupkov. Z toho bolo:  
 
-  podľa  § 22 – 440   priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,   
                                   spáchaných neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej   
                                   premávky vykonanej dopravnými značkami a zariadeniami 
-  podľa § 47 – 7       priestupkov proti verejnému poriadku  
-  podľa § 49 - 5        priestupkov   proti občianskemu spolunažívaniu  
-  podľa § 50 – 42     priestupkov proti majetku  
-  podľa § 48 – 86     porušenie VZN Mesta Banská Štiavnica  
-  1                             trestný čin krádeže  
 
Blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla bolo použité v 48 prípadoch. 
Počas roka bolo odchytených 20 túlavých psov, ktoré boli umiestnené do karanténnej stanice na Technických 
službách.  
31 priestupkov bolo odstúpených príslušným správnym orgánom k prerokovaniu a priestupky, u ktorých bolo 
zistené, že napĺňajú skutkovú podstatu  trestného činu, boli odstúpené orgánom činným v trestnom konaní. Na 
pokutách bolo vybrané 81.600,- Sk.  Z toho  v blokovom konaní boli príslušníkmi MsPo  uložené pokuty vo 
výške 73.300,- Sk a 8.300,- Sk bolo zaplatené poštovými poukážkami.  
Priamo vo výkone služby predali príslušníci MsPo  253 ks parkovacích kariet v hodnote 5.060,- Sk. 
Dohováraním bolo riešených 210 priestupkov. 
OO PZ a MsPo v Banskej Štiavnici bolo 106 krát  zrealizovaných spoločných výkonov pri: dopravných 
nehodách, domácom násilí a pri páchaní rôznych priestupkov ( bitky, rušenie nočného pokoja, trestných činov 
a pod. ).  
Na požiadanie okresného súdu a exekútorského úradu bolo doručených 80 doporučených listových zásielok a na 
požiadanie  exekútorského úradu bola poskytnutá súčinnosť pri exekúciách v 2 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 3 kontroly  v reštauračných zariadeniach zameraných  na podávanie  
alkoholu maloletým a mladistvým osobám. 
Na požiadanie RZP bola hliadka MsPo  21 krát privolaná k zraneným osobám, k osobám, ktoré skonali 
neprirodzenou smrťou, a k prevozu psychicky  narušených osôb. 
Mestská polícia  poskytla spoluprácu hasičom 4 krát.   
Činnosť MsPo bola zameraná aj na kontrolu objektov škôl, verejného osvetlenia, čistenia komunikácií 
a chodníkov, neoprávneného záberu verejného priestranstva, rozkopávok, vytvárania divokých skládok 
domových odpadov a i likvidáciu, v celom regióne mesta a Počúvadlianskeho jazera. Počas letnej sezóny boli 
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vykonávané výjazdy na Počúvadlianske jazero s cieľom účelom kontroly verejného poriadku a rušenia nočného 
pokoja. 
Vo večerných hodinách bola vykonávaná pravidelná pochôdzková činnosť na sídlisku Drieňová, zameraná na 
kontrolu dodržiavania nočného pokoja.  
Mestskou políciou boli zabezpečené i všetky kultúrne,  spoločenské  a športové akcie konané na území mesta 
a na Počúvadlianskom jazere, ktorých konanie  bolo oznámené na MsPo. 
MsPo  je vybavená rádiovou sieťou značky YAESU, a to jednou základňovou, dvoma vozidlovými a tromi 
prenosnými rádiostanicami a jedným mobilným telefónom. Na spracovanie  písomnej agendy slúži písací stroj, 
počítač s multifunkčným zariadením a počítač s tlačiarňou. Na zadokumentovanie priestupkov je MsPo 
vybavená digitálnym fotoaparátom.  
  
Mestská polícia má jedno  auto NIVU, ktoré je označené v súlade so zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii 
a jedno vozidlo Š – Favorit.  
  
Existujúci kamerový systém  bol v roku 2007  rozšírený o tri kamery, ktoré boli  umiestnené na Ul. Mládežnícka, 
na Dome smútku Frauenberg a na Drieňovej.   
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Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Banskej Štiavnici 
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 

 
I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1   Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície                                                                                        8    
1a    Skutočný počet príslušníkov obecnej polície       7    
2    Počet prijatých príslušníkov obecnej polície       1   
3    Počet prepustených príslušníkov obecnej polície       3 

4    Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 
  úmyselného trestného činu       0 

5    Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
  podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov       7 

 

 
II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

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

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

1    Počet vykonaných zákrokov      717 
2    Počet prípadov použitia zbrane          0 
2a    Z toho neoprávnených          0 
3    Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu          0 
3a    Z toho neoprávnených          0 
4    Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov    48/2 
4a    Z toho neoprávnených          0 
5    Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval          1 

6    Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24 
  hod.)          0 

7    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby          0 
8    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)          0 
9    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku          0 
9a    Z toho so spôsobením škody na majetku obce          0 

10    Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v 
  súvislosti s ich plnením)          2 

10a    Z toho so zranením príslušníka obecnej polície           
 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1   Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície                3 
2   Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície                0 
3   Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru                                                                                  3 
4   Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                0  
5   Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                0 
6   Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                0   
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V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov) 

ZPOZ  
Sobáše :  66 
Uvítanie :  spoločné 1 x počet detí 25 , individuálne počet  3 x  
Pohreby : 49 
Jubilanti 12 x počtom 900 ľudí 
Životné jubilea individuálne  6 jubilantov   - hostia -   521 ľudí 
Sládkovičova Štiavnica 2 x  počtom účastníkov 2x 50 
Prijatie Volgogradskej riaditeľky  Tatiany Kuzminovej  - počtom 30 ľudí 
Prijatie študentov – maturantov počtom  študentov 150 – SLŠ  
- „ -                         - „ -              - „                      60 SPŠ S. Mikovínyho  
- „ -                            - „ -                                      40  ZSŠOaS  
Prijatie estónskej delegácie  s počtom – 35 ľudí 
Prijatie karpatských Nemcov – 50 ľudí 
Pomaturitné stretnutie  po 60 rokov Gymnázium - 10 ľudí 
Prijatie študentov Hotelovej akadémie – 25 študentov  
Prijatie atašé   Fínskej republiky  -  10 ľudí 
Prijatie  štafetového behu World  harmony Run – 50 ľudí 
Prijatie veľvyslanca  Švajčiarska p. Avegera – 30 ľudí,  
Prijatie absolventov JSŠ – 30 ľudí 
Prijatie delegácie  z Poľska – Olsztyneku  - 15 ľudí 
Prijatie účastníkov vedeckej konferencie – 50 ľudí 
Prijatie letnej školy -  32 ľudí 
Prijatie účastníkov Stromu života  50 ľudí 
Prijatie – VII. Medzinárodného  sympózia  - 50 ľudí 
Prijatie poslancov  Národnej rady , členov výboru ŽP -  15 ľudí 
Prijatie  Únia nevidiacich – 35 ľudí 
Prijatie bývalých spolupracovníkov MsÚ – 19 ľudí 
Prijatie   študentov – stužková – 25 študentov  
Október úcta k starším -  1200  ľudí 
Pamiatka zosnulých 100 ľudí 
Prijatie občanov v Domove Márie  2 x 60 ľudí 
Prijatie prezidenta Slovenskej republiky – 20 ľudí 
Prijatie maďarskej delegácie – 50 ľudí  
Prijatie  účastníkov Behu trate mládeže – 50  
Prijatie účastníkov  Behu   deň ústavy  - 30  
Rôzne prijatia dôchodcov,  z Piešťan, Dubnica nad Váhom, Nitra – 130 ľudí 

  § 47-48 § 49  § 50  § 22  Všeobecne zá- 
väzné naria- 
denia obce  

Ostatné  
    TČ  

Spolu  

1    Celkový počet zistených priestupkov 
  vlastnou činnosťou 

     7              0      14     440            86       1      581 

2    Celkový počet oznámených priestupkov 
  na útvar obecnej polície 

     0     5      28        0             0      0        33 

3    Celkový počet uložených priestupkov      0      0      24        0             0      0        24 
4    Celkový počet odložených priestupkov     1      1       2        3             1      0          8 
5    Celkový počet odovzdaných priestupkov     3      4       0        8             0      1     15 /1 
6    Celkový počet oznámených priestupkov 

  príslušnému orgánu 
    0      0      16        0             0      0        16 

  Celkový počet priestupkov prerokovaných 
  v blokovom konaní 

    3      0       0     205            32      0      240     7  

  výška finančnej hotovosti (Sk)   2000      0      0  60.900       10.400      0   73.300 
  Celkový počet priestupkov prerokovaných 
  v blokovom konaní vydaním bloku na 
  pokutu nezaplatenú na mieste 

    0       0      0     14             0               0   8  

  výška finančnej hotovosti (Sk)      0      0      0    8.300                0       0     8.300     
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ČASŤ II. 
Majetok a hospodárenie s majetkom mesta 
 
Majetok Mesta Banská Štiavnica – údaje za rok 2007 

Dlhodobý nehmotný majetok mesta 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok  mesta     2 823  529,25 Sk 

Dlhodobý hmotný majetok mesta  

- budovy, stavby                        435 124 340,79 Sk 
- stroje                             83 543 932,95 Sk 
- dopravné prostriedky       4 036 812,00  Sk       
- porasty                         267 000,00  Sk 
  Spolu :                       522  972 085,74  Sk 

Dlhodobý hmotný majetok drobný                        13  906 693,79 Sk 

- materiál                          56 205, 41  Sk   
- lesy 
  V majetku mesta sa nachádzajú lesy o výmere 4 693,79 ha 
   v hodnote                   531 827 284,00 Sk 
- pozemky                  184  772 986,20 Sk 
-  umelecké dielo                       544 000, 00 Sk 
 
Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou            

Dlhodobý nehmotný majetok 
- drobný dlhodobý nehmotný majetok           617 683,80 Sk 

Dlhodobý hmotný majetok 

- budovy, stavby                           98 341 143,30 Sk 
- stroje a strojné zariadenia                             2 711 404,40 Sk 
 
Spolu :                    101 052 547,70 Sk 
 
Dlhodobý hmotný majetok drobný                                 12 577 378,99 Sk 
 
Majetok v správe TS, m. p., Banská Štiavnica 
 
Dlhodobý nehmotný majetok  
Drobný dlhodobý majetok nehmotný        20 069,00 Sk 

Dlhodobý hmotný majetok  

- budovy, stavby                 79 201 974, 90 Sk 
- stroje a stroj. zariadenia                     6 055 301, 00 Sk 
- dopravné prostriedky                24 312 547,  00 Sk  
- porasty                                 3 487,  00 Sk 
  spolu :             109 573 309,  90 Sk  
                 
Dlhodobý hmotný majetok drobný                  1 328 684, 47 Sk  
 

Rekapitulácia 

Majetok mesta  

Dlhodobý nehmotný majetok               2 823 529,25 Sk 
Dlhodobý hmotný majetok                  522 972 085,74 Sk  
Dlhodobý hmotný majetok drobný             13 906 693,79 Sk 
Materiál                       56 205,41 Sk 
Lesy                           531 827 284,00 Sk 
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Pozemky                          184 772 986,20 Sk 
Umelecké dielo                    544 000,00 Sk 
Nedokončené investície               34 828 161,60 Sk  
Vklady v obchodných spoločnostiach                           65 539 000,00 Sk 
 
Majetok mesta v správe škôl  
Dlhodobý nehmotný majetok                  617 683,80 Sk  
Dlhodobý hmotný majetok           101  052 547,40 Sk 
Dlhodobý hmotný majetok drobný             12  577 378,99 Sk 
 
Majetok mesta v správe TS mesta, m. p. 
Dlhodobý nehmotný majetok                  20 069,00 Sk 
Dlhodobý hmotný majetok          109 573 309,90 Sk 
Dlhodobý hmotný majetok drobný                           1 328 684,47 Sk  
 
Majetok mesta spolu :                                  1 582  439 619,55 Sk 
     
Výnosy z majetku mesta  

- predaj  budovy               2 104 492,00 Sk   
- predaj  pozemky                2 302 986,20 Sk 
- predaj bytov                     774 733,80 Sk 
- príjem z prenájmov              8 080 809,02 Sk 
Výnosy z majetku mesta spolu :           13 263 021,02 Sk 
 
 
 
Rozpočet mesta    

     

Bežný rozpočet    

 Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2007    

     

 Položka rozpočet tis. Sk skutočnosť tis. Sk  

100 Daňové príjmy                        88 599                                89 377     

 z toho:    

 výnos dane pre územnú samosprávu                        70 141                                70 775     

 daň z nehnuteľností                        10 300                                10 872     

 domáce dane a poplatky                          8 158                                  7 730     

     

200 Nedaňové príjmy                        16 749                                18 022     

 z toho:    

 prenájom majetku                          7 197                                  8 051     

 administratívne poplatky                          6 571                                  6 930     

 dividendy                          1 769                                  1 769     

 úroky                             200                                     222     

 iné nedaňové príjmy                          1 012                                  1 050     

     

300 Granty a transfery                        36 526                                38 281     

 z toho:    

 sponzorské príspevky                                   143     

 Nadácia SPP - dar na rekonštrukciu radnice                                2 000     

 Krajské šport. Centrum - Beh ústavy                                     10     

 dotácia BBSK - Salamander, Živé šachy                                  -                                       65     

 Grant Úrad práce a Eur. soc. fond                             700                                     758     

 Decentralizačná dotácia:    

 Školy                        28 040                                28 655     

 na prenesený výkon    

 samosprávnych funkcií                             840                                     877     
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 matrika                             385                                     405     

 Osobitný príjemca rodinné    

 prídavky a soc. dávky                          1 800                                  2 197     

 Hmotná núdza - školy                             740                                     901     

 Dotácie z Ministerstva kultúry SR:    

 Salamander                               50                                       50     

 Knižnica                               50                                       50     

 Živé šachy                               30                                       30     

 Kalvária Horná Roveň                             530                                     530     

 Akademická 1 - oprava strechy                             900                                     900     

 Nám. sv. Trojice 11                             480                                     480     

 A. Kmeťa 5                             230                                     230     

 Program hosp. a soc. rozvoja                          1 751      

     

 Bežné príjmy spolu                    141 874                            145 680     

     

     

 Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2007    

     

 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   

01 Všeobecné verejné služby                        26 799                                27 183     

 z toho:    

 obce                        25 545                                25 920     

 finančná a rozpočtová oblasť                             123                                     129     

 zahraničná oblasť                               29                                       29     

 matrika                             605                                     595     

 voľby                               17                                       17     

 splátky úrokov z úverov                             480                                     493     

     

02 Civilná ochrana                             225                                     230     

     

03 Verejný poriadok a bezpečnosť                          3 895                                  3 354     

 z toho:    

 Mestská polícia                          3 630                                  3 129     

 Mestský hasičský zbor                             265                                     225     

     

04 Ekonomická oblasť                          8 624                                  8 554     

 z toho:    

 veterinárna oblasť                             160                                     159     

 cestná doprava                          7 400                                  7 392     

 cestovný ruch                          1 064                                  1 003     

     

05 Ochrana životného prostredia                          8 480                                  8 451     

 z toho:    

 nakladanie s odpadmi                          8 080                                  8 061     

 údržba kanalizácie                             400                                     390     

     

06 Bývanie a občianska vybavenosť                        10 801                                10 315     

 z toho:    

 Územný plán mesta                             236                                     263     

 ÚP zóny Poč. jazero                             400                                  369     

 monitorovací vrt na skládke                             100                                     103     

  audit odpadového hospodárstva                              120                                     101     

 údržba teplovod Drieňová + komín Dolná                          1 300                                  1 378     

 čistenie mesta                             1 350                                  1 219     

 údržba verejnej zelene                             780                                     556     
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 aktivačné práce                             860                                     960     

 búracie práce Povrazník                             650                                     648     

 vypílenie drevín a náletov                             480                                     266     

 príspevky na verejnoprospešné  projekty                              200                                     196     

 zásobovanie vodou                               75                                       69     

 verejné osvetlenie                          3 800                                  3 777     

 občianska vybavenosť                             450                                     410     

     

07 Zdravotníctvo                             221                                     221     

     

08  Rekreácia, kultúra, náboženstvo                        15 416                                15 093     

 z toho:    

 rekreačné a športové služby                          3 637                                  3 628     

 kultúrny dom Štefultov a Banky                               60                                       33     

 Rubigall - správa kultúry                          4 598                                  4 597     

 knižnica                          1 066                                     950     

 pamiatková starostlivosť                          2 350                                  2 343     

 amfiteáter a kino                          1 148                                  1 067     

 ostatné kultúrne služby                             705                                     730     

 miestny rozhlas a televízia                             500                                     469     

 Štiavnické noviny                             617                                     609     

 správa cintorínov                             645                                     578     

 členské príspevky mesta a iné                               90                                       89     

     

09 Vzdelávanie                          4 719                                  4 482     

 z toho:    

 materské školy                          3 906                                  3 653     

 iné školy                             463                                     397     

 školenia                              350                                     432     

10 Sociálne zabezpečenie                          5 474                                  5 948     

 z toho:    

 dotácia pre SČK                                  -                                       18     

 Kluby dôchodcov                             242                                     206     

 opatrovateľská služba                          2 474                                  2 469     

 Vyplácanie rodinných prídavkov     

 a sociálnych dávok                          1 800                                  2 199     

 jednorazové dávky soc. pomoci                               95                                       77     

 pochovávanie na trovy obce                               20                                       26     

 príspevky na sociálnu oblasť                               32                                       32     

 dávky deťom v hmotnej núdzi                             743                                     877     

 Rómsky klub - energie                               50                                       34     

 Bežné výdavky spolu:                       84 654                              83 831     

     

 Kapitálový rozpočet    

     

 Plnenie príjmovej časti k 31.12.2007    

     

 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   

230 Kapitálové príjmy                          6 600                                  5 194     

 z toho:    

 predaj budov                          3 900                                  2 104     

 predaj bytov                             700                                     787     

 predaj pozemkov                          2 000                                  2 303     

     

300 Kapitálové granty a transfery                          3 796                                  3 796     

 z toho:    
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 Ministerstvo financií SR:     

 rekonštrukcia ZUŠ                             350                                     350     

 parkové úpravy socha A. Kmeťa                             100                                     100     

 Ministerstvo výstavby SR - dotácia 25 b. j.                          3 346                                  3 346     

 Kapitálové príjmy spolu:                       10 396                                 8 990     

     

 Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2007    

     

 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   

01 Obce                           3 695                                  2 521     

 z toho:    

 nákup výpočtovej techniky                             300                                     280     

 nákup pozemkov                             500                                          -     

 nákup informačného systému                             300                                     166     

 rekonštrukcia vykurovania radnice                          2 595                                  2 061     

 nákup výpočtovej techniky pre stavebný úrad                                  -                                       14     

     

03 Policajné služby    

 kamerový systém - rozšírenie                          1 248                                  1 248     

     

04 Ekonomická oblasť                             325                                     322     

 z toho:    

 vybudovanie chodníka k Svetro                             225                                     225     

 vybudovanie komunikácie Ul. SNP                             100                                       97     
     

05 Ochrana životného prostredia                          1 251                                  1 150     

 z toho:    

 nákup štiepkovača                             222                                     222     

 kanalizácia Lesnícka, Zvonová, Na Zigmund šachtu                          1 029                                     928     

     

06 Bývanie a občianska vybavenosť                        14 648                                13 637     

 z toho:    

 Projektové dokumentácie                          1 872                                  1 225     

 splátky vozidiel pre TS                          3 446                                  3 443     

 byty - DM II - Povrazník                          9 330                                  8 969     

     

07 Zdravotníctvo    

 nákup monitorov pre nemocnicu                             300                                     300     

     

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo                             376                                     466     

 z toho:    

 osvetlenie miniihriska                             200                                       99     

 modernizácia kinotechniky v amfiteátri                               50                                       48     

 zónový ovládač na rozhlas                             126                                     126     

     

09 Vzdelávanie    

 rekonštrukcia ZUŠ                             385                                     193     

     

 Kapitálové výdavky spolu:                       22 228                              19 644     

     

 Finančné operácie    

     

 Príjem k 31.12.2007    

     

 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   

410 príjem splátok od Regionálnej nemocnice                          1 000                                       17     
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453 prevod dotácií z roku 2006                             175                                     175     

514 prijaté úvery                          3 846                                  3 830     

     

 Spolu:                         5 021                                 4 022     

     

 Výdavky k 31.12.2007    

     

 Položka  rozpočet tis. Sk   skutočnosť tis. Sk   

821 splácanie úverov                             415                                     417     

814 splácanie lízingu na autá                             210                                     192     

     

 Spolu:                            625                                    609     

     

 Príjmy mesta spolu k 31.12.2007:                    154 670     tis. Sk   

     

 Výdavky mesta spolu k 31.12.2007:                    103 475     tis. Sk   

     

 Poskytnuté dotácie pre školy k 31.12.2007                       51 000     tis. Sk   

 
Technické služby, m. p., Banská Štiavnica  
 
Technické služby, mestský podnik v Banskej Štiavnici bol zriadený ako príspevková organizácia mesta, 
so zámerom zabezpečenia verejných služieb  pre  Mesto Banská Štiavnica. Riaditeľom organizácie je Peter 
Heiler. 
V roku 2007 podnik  plnil svoju funkciu a zabezpečoval verejnoprospešné služby pre mesto, občanov, ako i obce 
okresu. Poskytované služby  boli zabezpečované prostredníctvom  troch  stredísk podniku.  Personálne zloženie 
podniku: riaditeľ a 5 THP pracovníkov. Celkový počet zamestnancov v k 31.12.2007:  40 zamestnancov. 
 
stredisko č. 1 – (dopravno-mechanizačné zvoz ZKO, skládka, zberový dvor, separovaný zber). 
Je integrované z výrobných úsekov v oblasti nakladania s odpadom: skládka,  zvoz zmesového komunálneho 
odpadu (ďalej len ZKO), separácia vytriedených komodít, zberový dvor, 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  
8.060 tis. Sk ( v tom sú rozpočtované položky: 6.500 tis. Sk na ZKO, 1.400 tis. Sk  na separovaný zber, 100 tis. 
Sk  na opravy VKK, 60 tis. Sk  na nákup košov).  
Vývoz odpadu  bol aj v r. 2007  realizovaný podľa schváleného zvozového plánu. Pokračovalo sa v rozširovaní 
vývozu separovaných komodít z oblastí Špitálka, Povrazník, Štefultov, Mária šachta, Hájik, Horná a Dolná 
Resla, Jergištôlňa, Ovocná, Okrajová, Kysihýbeľská, Poľovnícka, Pod Kalváriou s prislúchajúcimi ulicami.  
V r. 2007 sa začalo počas letnej turistickej sezóny so separáciou odpadu  v oblasti Belianskeho jazera. 
Od mája r. 2007 sme služby v oblasti vytriedených zložiek komunálneho odpadu rozšírili aj na nasledujúce obce: 
Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Žibritov, 
Svätý Anton. 
Zberový dvor v priestoroch hospodárskeho dvora  našej organizácie umožnil odovzdávanie  odpadov za 
podmienok schválených vo VZN mesta. Ide o nasledovné druhy odpadov v zmysle povolenia na nakladanie 
s odpadmi od  Obvodného úradu ŽP v Banskej Štiavnici: 
 
Katalógové číslo odpadu Názov odpadu 
20 01 01 Papier a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 11 Textílie 
20 01 39  Plasty 
20 01 40 Kovy 
12 01 09 Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 
13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje 
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje 
13 02 04 Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
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13 02 06 Syntetické morové, prevodové a mazacie oleje 
13 02 07 Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie 

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

nebezpečnými látkami 
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami 

16 01 07 Olejové filtre 
16 01 13 Brzdové kvapaliny 
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné, ako uvedené v 16 

02 09 – 16 02 12 
16 06 01 Olovené batérie 
17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 
17 05 03 Zemina a kamenivo, obsahujúca nebezpečné látky 
17 06 01 Izolačné materiály, obsahujúce azbest 
20 01 23 Vyradené zariadenia, obsahujúce  chlórfluórované uhľovodíky 
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02  

alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory, obsahujúce tieto batérie 
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 

a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 
 
V roku 2008 sme predložili žiadosť na povolenie zberu autovrakov. Žiadosť je v rozhodovacom konaní. 
Už začiatkom r.2008 sa doriešila separácia v zostávajúcej časti mesta - Banky. V r. 2008 je potrebné doriešiť 
separáciu počas LTS v rekreačnej oblasti – jazero Počúvadlianske, Klinger,  realizovať  zámenu 
veľkokapacitných nádob pri cintorínoch za nádoby na separovaný odpad. VKK pristavovať len pri jarnom čistení 
cintorínov, kosení a podobne. 
Je potrebné ďalej riešiť  problematiku BRKO, a to podporovaním domáceho kompostovania a budovaním 
komunitného kompostoviska. Občania  už v r. 2007 mali možnosť bezplatne odovzdávať biologicky rozložiteľný 
odpad (BRKO) na skládke odpadov, kde sa dočasne vytvorilo mestské kompostovisko na tento odpad. 
 
Zimná údržba mestských komunikácií  bola aj v r. 2007 zabezpečovaná podľa schváleného operačného  plánu 
zimnej údržby (cez strediská č.1 - dopravno-mechanizačné a stredisko  č. 2 - čistenie mesta).   
Výkony na týchto  strediskách  predstavujú  za r. 2007  2.145 tis Sk,  podľa konkrétnej potreby údržby, závislej 
od vývoja počasia. Čistenie a údržba MK je realizovaná týmito strediskom v objeme cca  586 tis.  Sk.  
Tržby od  občanov, organizácií a obcí okresu BŠ predstavujú  za r. 2007  3.686 tis. Sk. 
 
stredisko č. 2   - (verejné osvetlenie, čistenie mesta, verejné WC, zberňa šatstva). 
Čistenie mesta: V roku 2007  bola činnosť strediska zameraná  v prvom rade na čistenie verejných priestranstiev 
a komunikácií. Okrem tejto činnosti pracovníci strediska zabezpečovali aj drobné opravy a údržbu miestnych 
komunikácií, ako sú opravy ciest a chodníkov, opravy dopravného značenia, opravy kanalizačných vpustí, 
 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 štyroch kmeňových zamestnancov a dvoch 
zamestnancov vykonávajúcich činnosť na dohodu  (ručné čistenie schodov).   
Pri zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej údržby sa v rámci malých obecných služieb  (ďalej  len MOS) 
podieľali aktivační zamestnanci na úprave verejných priestranstiev – (čistenie a kosenie  cintorínov, kosenie 
verejnej zelene mesta a jarné a jesenné ručné čistenie ulíc zametaním, zbieraním nečistôt do plastových vriec, 
kontajnerov, čistenie jarkov, kanalizačných vpustov, žľabov, likvidácia drobných skládok posypového materiálu,   
počas zimnej sezóny ručný posyp inertným materiálom, odstraňovanie snehu na chodníkoch a priľahlých 
schodoch.  Pri týchto činnostiach v priebehu r. 2007 pracovalo v priemere 77  zamestnancov MOS. 
Zamestnanci MOS sa podieľali v našom podniku pri zvoze  ZKO,  separácii odpadu  a pomocných prácach na 
skládke Principlac v počte 3 zamestnanci MOS,  na pomocných prácach pri  obsluhe sociálnych zariadení mesta  
a iných pomocných  prácach  (v priemere 7 zamestnancov MOS), ďalej pri zabezpečení strážnej služby  na 
vrátnici  nášho podniku (v priemere 5 zamestnancov MOS) a pri pomocných administratívnych  pre dopravno-
mechanizačné stredisko (1 zamestnanec MOS). 
Do mesiaca november r. 2007 mal  svoje pracovisko i koordinátor, zabezpečujúci činnosť zamestnancov MOS. 
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Verejné osvetlenie:  
Stredisko zabezpečuje  prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a podľa požiadaviek Oddelenia kultúry  
vykonáva údržbu  siete mestského rozhlasu. Podieľa na  výzdobe mesta, odstraňovaní nebezpečného náľadia na 
strechách domov a ďalších činnostiach s použitím montážnych plošín s dosahom 20 a 13 metrov. Voľnú kapacitu 
využíva pre poskytovanie služieb v okolitých obciach, pre organizácie a občanov mesta. Personálne stredisko 
tvorili dvaja pracovníci – elektroúdržbár a vodič plošiny + elektroúdržbár. 
Od roku 2004 toto stredisko postupne zabezpečuje rekonštrukciu rozvodov VO s cieľom modernizácie sietí, kde 
sú postupne nahrádzané staré, neefektívne osvetľovacie telesá za moderné – úsporné. Následne sa na 
jednotlivých svetelných okruhoch vykonáva oprava a doplnenie vybavenia meracích, regulačných a istiacich 
prvkov  a následne sa vykonávajú na okruhoch revízie. Ide 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 rokov prišlo opakovane ku zmenám za 
odobratú energiu. K dnešnému dňu môžeme konštatovať, že celkový inštalovaný príkon v sieti VO sa znížil 
z pôvodne inštalovaných  254 032 W v roku 2004 na  222 265 W v roku 2007, čo predstavuje úsporu na výkone 
siete VO   o 31 767 W  (cca 13 % ). V roku 2008 zostáva riešiť rekonštrukciu úsekov: Štefultov – dolná časť, 
sídlisko Drieňová, Pletiarska, Novomestského, Trate mládeže a Obchvat. 
Úspora energie voči r. 2004 predstavuje v celkovom vyjadrení   600 tis. Sk, keď v r. 2004 bola plánovaná 
spotreba energie v objeme 3 mil. Sk (pri vtedajších cenách  elektrickej energie) a v rozpočte v r. 2008 
predpokladáme spotrebu energie v sume 3.560 tis. Sk (súčasné cena za odobratú energiu). Pre ďalšie potreby 
technického zhodnotenia sietí VO predstavujú : údržba a výmena oporných bodov (stĺpov), káblových rozvodov 
vzdušných aj podzemných rozvádzačov. Po vykonaní všetkých týchto uvedených technických zhodnotení by 
celý systém VO mal predstavovať štandardné zariadenie, zabezpečujúce služby na danom úseku verejného 
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 úseku CMS, hlavná ulica sídliska Drieňová, Počúvadlianske jazero,  Špitálka, 
Križovatka a časť Ulice Zvonovej. 
 Ostatné úseky sú regulované s časom vypnutia, a to od 24:00 do 4:00 hod.  Tiež úseky obchvatových ulíc svietia 
len v exponovaných častiach a ďalšie sú osvetľované primerane. 

 
Zberňa šatstva a bielizne: Činnosť v roku 2007 zabezpečovaná jedným zamestnancom na čiastočný úväzok, 
pričom prevádzková doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 8.00 -16.00 hod. Táto stratová 
činnosť nahradzuje chýbajúce podnikateľské aktivity a služby čisto len na zber a výdaj šatstva a bielizne, pričom 
vlastné čistenie je vykonávané dodávateľsky. Pre skvalitnenie služieb v meste sa v priestoroch zberne uvažovalo 
aj o zberni obuvi, opravách obuvi a kabeliek, výmenách zipsov, avšak z hygienického hľadiska a nákladov 
podnikateľský subjekt od  zámeru odstúpil.  
Pre rozšírenie služieb obyvateľom sme v r. 2007 začali poskytovať i doplnkové služby: čistenie peria,  čistenie 
vlnených a ovčích  posteľných súprav, šitie paplónov a vankúšov. 

 
Mestské WC:  aj v roku 2007 stredisko zabezpečovalo  celoročnú prevádzku WC na Ul. A. Kmeťa a   
Ul. Križovatka s 1,5 pracovným úväzkom, s výpomocou tzv. „aktivačných“ zamestnancov v priemernom počte 7 
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, karanténna stanica, 
správa a ochrana majetku, BOZP a PO. 
Pracovné činnosti strediska boli  zabezpečené dvoma  THP pracovníkmi v kumulovaných funkciách: ekonóm-
účtovník, personálna agenda, pokladňa, registratúra a registratúrne stredisko, karanténna stanica, zmluvné 
vzťahy, správa a ochrana majetku a jedným obslužným pracovníkom (upratovačka + ošetrovateľka v karanténnej 
stanici). Časť pracovných činností bola v r. 2007 zabezpečená externe (PO, BOZP, mzdy).Ochrana objektov a 
obsluha vrátnice bola zabezpečená  pracovníkmi MOS (v počte 5 pracovníkov). 
Výkony tohto  strediska  predstavujú platby za prenájom nebytových priestorov, prevádzku karanténnej stanice, 
poskytovanie  drobných služieb v zmysle  živnostenského oprávnenia. Náklady strediska  správa sú vykryté 
prebytkami hospodárenia jednotlivých stredísk, ktoré v účtovaní svojich výkonov v zmysle platného cenníka 
predstavujú položku správnej réžie.  
 
Karanténna stanica: Celoročná prevádzka a chod  bol zabezpečený ošetrovateľom s dennou starostlivosťou 
(čistenie kotercov, dezinfekcia, kŕmenie cca 1–2 hod. denne)  a jedným pracovníkom, zabezpečujúcim 
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v kumulovanej funkcii administratívne práce (vedenie evidencie a agendy karanténnej stanice,  zásobovanie 
krmivom, hľadanie pôvodných  majiteľov, spolupráca s OZ Záchrana zvierat – odber psov po ukončení 
karantény, spolupráca s MsPo, priebežné podávanie informácií správcovi mesta,  zabezpečenie deratizácie okolo 
karanténnej stanice, zabezpečenie odvozu kadáverov uhynutých zvierat  mesta do kafilérie). 
V priebehu roka boli vykonané drobné rekonštrukčné úpravy,  v letných mesiacoch  - prekrytie a ochrana voliér  
pred slnečným žiarením, v zimných mesiacoch zateplenie kotercov slamou. 
V roku 2007 ( od 02.01.2007 -  28.12.2007) bolo do karanténnej stanice umiestnených celkom 43 psov, z toho 
20 šteniat a 23 dospelých.  Celkový náklad na prevádzku po odrátaní príjmov predstavuje finančnú  čiastku 
133.499,50 Sk (mzda ošetrovateľa, krmivo, veterinárne ošetrenie a lieky). Ani v roku 2007 sme neúčtovali 
náklady na mzdu pracovníka, ktorý vedie celú agendu  karanténnej stanice a ostatné  náklady spojené 
s umiestňovaním zvierat po ukončení karantény. 

V mesiaci marec sa uskutočnilo jedno spoločné stretnutie, zvolané zástupcom primátora mesta za účasti správcu 
MsÚ, veterinárneho lekára karanténnej stanice  a zástupcov Regionálnej veterinárnej správy ZH (MVDr. B. 
Babirád), TS, m.p. (p. Heiler), OZ Záchrana zvierat (J. Simonidesová) a MsPo (J. Mego), k problematike 
karanténnej stanice mesta.   Riešenie jej legalizácie a vybudovania zostalo otvorené pre nedostatok finančných 
prostriedkov mesta. 
V spolupráci s Mestskými lesmi bola v letných mesiacoch ukončená rekonštrukcie kotolne  v spoločnej sociálno-
prevádzkovej budove. 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 fosílnych palív (ZP) na obnoviteľné zdroje ( palivové, 
odpadové drevo). Pre sprevádzkovanie uvedeného vykurovania bolo potrebné vybudovať nové komínové teleso, 
nainštalovanie drevo splyňovacieho kotla  a úprava systému rozvodu s reguláciou. Uvedený investičný zámer 
predstavoval objem  295.422,- Sk tis. Sk, na ktorom sa rovnakým dielom  podieľali  obe organizácie (TS, m.p. 
a Mestské lesy, s.r.o.). 

 
Kontrolná činnosť 
 Kontrola RÚVZ v Žiari nad Hronom, ktorá bola  zameraná na čistotu verejných priestorov, verejných WC, 
autobusové nástupištia a oblasť nakladania s odpadom.  Kontrola nezistila žiadne nedostatky. 
Na  prelome mesiacov október – november 2007 bola vykonaná následná finančná  kontrola hlavného kontrolóra 
mesta. Kontrola bola zameraná na príjmovú časť podnikateľskej činnosti podniku za obdobie r. 2006 a I. polroku 
2007.  
Zistené nedostatky:  
- nedodržiavanie cenníka poskytovania služieb voči občanom a podnikateľským subjektom   (porušenie internej  
smernice podniku). Cenník podniku je však  kalkuláciou návratnosti za poskytnuté služby, v jednotlivých 
špecifických prípadoch sa určenie ceny dohodlo s prihliadnutím na zákon o tvorbe ceny (cena dohodou). 
Organizácia nebola poškodená, pretože cena nebola stanovená nižšie ako vstupné náklady podniku za poskytnuté 
služby. 
- sprísnením internej smernice o vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach Mesta Banská Štiavnica, čl. 6, 
ods. 1 boli zistené nepatrné nedostatky. Pri faktúrach neboli doložené kópie  všetkých dokladov, ktoré slúžia na 
spätnú kontrolu fakturácie (objednávky, vážne lístky, denný záznam vozidla). Doklady boli centrálne evidované 
na jednotlivých strediskách, čím je možné kontrolu faktúr doložiť. Takáto forma evidencie nebola vytknutá ani 
pri účtovnom audite, ktorý vykonala audítorka licencovaná Slovenskou komorou audítorov. 
Zistenými nedostatkami nebola poškodená finančne ani organizácia ani plnenie rozpočtu mesta. Na základe 
zápisnice o prerokovaní správy o finančnej kontrole boli udelené úlohy na odstránenie nedostatkov, ktoré sa do 
konca r. 2007 odstránili a v súčasnej dobe sa dodržiavajú. 
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 budú  rozpracované v ročnej závierke podniku (podľa požiadaviek  
MsZ sa spracuje rozbor hospodárenia v žiadanom termíne). 

 
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. V súčasnej dobe sa prehodnocujú predmety činnosti z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti 
spôsobilosti na podnikanie a budú po  zmene zakladateľskej listiny jediným spoločníkom Mestom Banská 
Štiavnica zapísané do Obchodného registra. Bytová správa, s. r. o., od roku 2001  prevzala od bývalého správcu 
správu bytov podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z., ktoré sú vo vlastníctvom  občanov.  
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– sídlo spoločnosti a zamestnanci:   Ul. Dolná 2/A, 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, 
    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 a spravovaného 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. Mierovú 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 Belházyovský 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, 
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– Ul. Pécha 8, 4 byty, 3 II. kat  a 1 IV. kat., na rekonštrukciu, lokál. vykurovanie, v predaji 
– 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, IV. kat. 
– 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., 
– Nám. sv. Trojice č. 15, 14 bytov, I. kat.  po rekonštrukcii 1998,  lokál. plynové vykurovanie, 
– 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 170 bytov. 
Nájomné byty v bytových domoch, kde mesto je spoluvlastník s ostatnými vlastníkmi bytov (dosiaľ nepredané 
podľa zák. 182/1993 Z. z.) v počte 17 bytov z toho: 
–  8 bytov I. kat., 
–  9  bytov II. kat.  
Byty užívajú v prevažnej miere neplatiči a dlžníci, ktorí nedokázali byt odkúpiť. 
Nebytové priestory: 
– na Ul. A. Kmeťa 5 obchodný priestor (predajňa potravín), 
– na Ul. Akademická 1, obchodný priestor (Očná optika, Hračky), 
– na Ul. Radničné nám. 3, obchodný priestor – cukráreň,  
– na Ul. Dolná 2, administratívna budova býv. OPP – kancelárske priestory využívali: 

– Pedagogicko psychologická 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, 

  
Bytová správa, s.r.o.,  zabezpečuje správu 796 bytov  vo vlastníctve občanov a údržbu bytového fondu 
a nebytových priestorov, údržbu bytov a domov   v rozsahu predmetu činnosti, sprostredkovanie prác a  činností 
súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov, príležitostnú osobnú a nákladnú automobilovú dopravu 
pre svoju potrebu a ďalšie činnosti. 
 
Najzávažnejšie problémy:  
Udržiavanie prenajatého majetku mesta v prevádzkyschopnom stave, najmä objektov v mestskej pamiatkovej 
rezervácii a bytových domov na Šobove je technicky a finančne  náročné.  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 



 35 

správe s.r.o. Voči najväčším neplatičom bolo vydaných 21 platobných rozkazov, z  ktorých 6 bolo postúpených 
na exekučné vymáhanie. 
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 49% a ich 
platby nepostačujú ani na úhradu vody, ktorá sa v dome spotrebuje, rozdiel za  rok 2007 je 121.896 tis Sk. 
Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia Bytovej správe, s.r.o.,  2.578 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, pozri príklad Šobov 7, kde užívatelia bytov nemajú na zaplatenie 
individuálneho elektrického vykurovania bytov. 
 
Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami, v roku 2008  
bude potrebné riešiť obnovu domových kotolní na Ul. 1.mája  a Exnára 3. V rámci schválenej  koncepcie 
tepelného hospodárstva bude potrebné rozhodnúť o poradí jednotlivých akcií koncepcie, dať na ne spracovať 
projekty a podať žiadosti na ich financovanie z fondov EÚ. 
 
 Spravovanie bytov  vo vlastníctve občanov naráža na neochotu vlastníkov bytov zvyšovať vklady do 
fondov opráv domov, čerpať úvery na opravu domov, a tým opraviť a obnoviť svoj majetok. V predchádzajúcich 
rokoch vytváraná výška fondov opráv domov je zjavne nedostatočná na finančnú náročnosť opráv, ktoré domy 
vyžadujú, najmä keď sa očakáva zvyšovanie cien služieb po vstupe štátu do eurozóny.  
 
Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.  
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o., hospodária na lesných pozemkoch v majetku mesta Banská Štiavnica 
a na pozemkoch neznámych a známych vlastníkov, nachádzajúcich sa v orografickom celku Štiavnické vrchy, 
ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti rovnakého mena. Celková výmera obhospodarovaných lesov je 
4482,83 ha, v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, Banská Hodruša a Štiavnické Bane. 
Z toho mestské lesné pozemky majú výmeru 4287 ha, súkromné pozemky neznámych vlastníkov 31 ha 
a mestské nelesné pozemky 36 ha. 
         Organizačne sú tieto lesy rozdelené na tri lesné hospodárske celky (LHC) Banská Štiavnica, Žarnovica 
a Hliník. Zároveň podľa vlastníckych a užívateľských práv sú tieto lesy zaradené do troch lesných užívateľských 
celkov (LUC): 
Mestské lesy Banská Štiavnica - Hodruša, 
Mestské lesy Banská Štiavnica - Vyhne 
Neštátne lesy Kozelník. 
Rozdelenie podľa kategórií lesov je nasledovné: 
1. Lesy hospodárske                      3521,88 ha 
2. Lesy ochranné       a)na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach                                     784,57 ha,   

b) lesy s funkciou ochrany pôdy                                                            176,38 ha 
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, ktoré zastrešuje i 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 
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Pestovateľská činnosť 
Pestovateľské činnosti boli v roku 2007 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na 
základe vypracovaných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 17,52 ha, z toho umelé zalesňovanie bolo 13,28 ha a prirodzené 
zalesnenie 4,24 ha. 

2. Odstraňovanie haluziny – na ploche 10,69 ha. 
3. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri bola vykonaná na         69,35 ha   

                                                                             burine bola vykonaná na    104,28 ha 
    4.  Prečistenie a výchovné zásahy v mladých porastoch na ploche           51,95 ha 

5. Ochrana lesa proti hmyzím škodcom bola vykonaná v celkovej výške 18 968.- Sk.  
Celkové náklady na pestovateľskú činnosť predstavovali 1195 tisíc Sk. 

Ťažbová činnosť 
Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2007 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol stanovený 
vo výške 10 850 m3. Skutočne bolo vyťažených 10 810 m3 dreva. V roku 2007 bolo v rámci spracovania 
náhodnej ťažby 7868 m3 dreva, čo je 72,8% z celkovej ťažby. Podiel náhodnej ťažby ovplyvnil plánovanú 
sortimentnú skladbu dreva, čo sa prejavilo i na priemernom speňažení. Náklady na ťažbovú činnosť 
predstavovali    
6 521 tisíc Sk. 

Zamestnanosť 
V roku 2007 mali ML 12 stálych TH zamestnancov a 1 robotníka. V rámci pestovateľských a ťažbových prác 
ML zamestnávali približne 70 osôb ako dodávateľov týchto prác. Funkciu riaditeľa organizácie vykonával Ing. 
Jaroslav Dudík.   
 
Regionálna nemocnica Banská Štiavnica n. o.  
Základné informácie 

Regionálna nemocnica, n. o. 

Bratská 17 

969 01 Banská Štiavnica 

Zakladateľ   Mesto Banská Štiavnica 

IČO     37 954 954 

DIČ     2022060458  

Tel.     045/ 6942 321  

Fax     045/ 6942 322 

e-mail    rnemocnica@centrum.sk 

Správna rada:    Ing. Marián Zimmermann 

Ing. Ondrej Michna  

Ing. Juraj Čabák 

MUDr. Katarína Višňovská 

      MUDr. Ivan Vojtáš 

 

Dozorná rada:                            Ing. Igor  Demian 

      Ing. Jozef Fabian 

      Ing. Kornélia Kiovská 

Manažment: 
Riaditeľ      Mgr. Michal Hasara 
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Námestník pre liečebno- preventívnu starostlivosť MUDr. Ivan Vojtáš 
Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť  Zuzana  Juchová 

Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov  146,46 

 z toho zdravotnícki zamestnanci 80,96 a 22,5 lekári 
POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
Regionálna nemocnica, n. o.,  je v zmysle Rozhodnutia BBSK č. 2005/04081 zo dňa 23.8.2005 neziskovou 
organizáciou, založenou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regióne Banská Štiavnica pre obyvateľov 
okresu Banská Štiavnica a všetkých ostatných záujemcov, ktorí o poskytnutie služby prejavia záujem. Ako typ 
všeobecnej nemocnice poskytuje  zdravotnú starostlivosť ústavnou aj ambulantnou formou v rôznych 
špecializačných odboroch a zabezpečovala lekársku službu prvej pomoci, ústavnú pohotovostnú službu (ďalej 
“ÚPS”) a dopravnú zdravotnú službu.  
Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti  Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti  

OAIM/ 5 lôžok dermatovenerologická ambulancia 

gynekologicko –pôrodnícke oddelenie/ 15 lôžok ambulancia FBRL 

novorodenecké lôžka/ 3 lôžka gynekologická ambulancia 

chirurgické oddelenie/ 15 lôžok chirurgická ambulancia 

Interné oddelenie / 24 lôžok interná ambulancia 

lôžka pre dlhodobo chorých/ 12 lôžok ambulancia TaRCH  

doliečovacie lôžka/ 14 lôžok anestéziologická ambulancia  

 detská neurologická ambulancia 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  

fyziatricko – rehabilitačné oddelenie  

oddelenie klinickej biochémie  

rádiologické oddelenie  

V roku 2007 v rámci posteľového fondu nemocnica disponovala celkom 88 lôžkami, z toho boli 4 lôžka pre 
dlhodobo chorých a 10 doliečovacích lôžok uzatvorených. Celkom bolo ukončených 3 140 ukončených 
hospitalizácií (medziročný nárast o 6,7%) na lôžkových oddeleniach a vykonaných 308 334 výkonov 
(medziročný nárast o 7,6%) v rámci špeciálnej ambulantnej starostlivosti, ústavnej pohotovostnej starostlivosti a 
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Celkom bolo prevezených 3 015 pacientov dopravnou 
zdravotnou službou. 
V roku 2006 bolo celkom  ukončených 2942 hospitalizácií a vykonaných 285 584 výkonov, prevezených 1 249 
pacientov. 
Ústavná zdravotná starostlivosť 
Interné oddelenie 
Zabezpečovalo  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo, pričom najčastejšími 
hospitalizovanými boli pacienti s chorobami: 

• obehovej sústavy - primárna hypertenzia, chronická ischemická choroba srdca s prejavmi zlyhávania 
obehu, s bolestivými prejavmi – angina pectoris, poruchy srdcového rytmu, infarkt, náhla cievna 
mozgová príhoda; 

• zažívacieho traktu,  

• obličiek a močových ciest, 

• dýchacieho systému, 
• pohybového ústrojenstva. 

Neprítomnosť neurologického oddelenia v spáde bolo dôsledkom, že na oddelení boli hospitalizovaní aj pacienti 
s vertebrogénnymi  bolestivými syndrómami a cievnymi mozgovými príhodami. Na oddelení sa vykonávala 
diferenciálna diagnostika a následne sa pacienti odosielali na pracovisko vyššieho stupňa - Stredoslovenský 
ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica. 
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V rámci oddelenia boli začlenené aj doliečovacie lôžka a lôžka pre dlhodobo chorých, na ktorých sa poskytovala 
zdravotná starostlivosť chronicky chorým pacientom. Z hľadiska diagnóz na tento typ lôžok boli najčastejšie 
umiestňovaní pacienti s vredom dolnej končatiny (nedostupnosť kožného oddelenia), so zlomeninou stehnovej 
kosti, po prekonaní mozgových príhod ako aj  onkologickí pacienti.  

Interné oddelenie 

Parameter 2006 2007 

Počet ukončených hospitalizácií  716 730 

Počet ošetrovacích dní 6 174 5 973 

Priemerná dĺžka hospitalizácie 8,62 8,18 

Počet výkonov ÚPS 1 093  305 

Poskytovanie ZS – výnosy  6 232 tis. Sk 7 095 tis. SK 

 
 

Doliečovacie lôžka 

Parameter 2006 2007 

Počet ukončených hospitalizácií  68 35 

Počet ošetrovacích dní 827 456 

Priemerná dĺžka hospitalizácie 12,2 13,0 

Poskytovanie ZS – výnosy 725 tis. Sk 396  tis. Sk 

 

Lôžka pre dlhodobo  chorých 

Parameter 2006 2007 

Počet ukončených hospitalizácií  49 92 

Počet ošetrovacích dní 787 1366 

Priemerná dĺžka hospitalizácie 16,1 14,5 

Poskytovanie ZS – výnosy 1 159 tis. Sk 2 131 tis. Sk 

 
Lôžkový fond pozostával celkom z 36 lôžok, z toho 24 lôžok interného oddelenia, 14 doliečovacích lôžok a 12 
lôžok pre dlhodobo chorých. Uzatvorených bolo 10 doliečovacích lôžok  a 4 lôžka pre dlhodobo chorých. 
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Chirurgické oddelenie 
Chirurgické oddelenie poskytovalo neodkladnú i plánovanú zdravotnú starostlivosť, diagnostiku a chirurgickú 
liečbu. Hospitalizovaní boli pacienti najčastejšie s ochoreniami vaskulárneho systému, gastrointestinálneho 
traktu a pacienti s úrazovými zraneniami tela. Náplňou činnosti chirurgického oddelenia bola teda všeobecná 
chirurgia, cievna chirurgia a úrazová chirurgia. 
Najčastejšie chirurgické výkony na oddelení: 

• operácie varixov dolných končatín, 

• laparoskopická a klasická cholecystokómia,  
• laparoskopická a klasická appendektómia,  

• hernioplastika ventrálnych, slabinových a femorálnych prietrží plastiky (s prolénovou sieťkou)  

• operácie hemoroidov, 

• repozície zlomených kostí končatín 

• operácie kostí a svalov, amputácie. 

Operačný trakt ako súčasť chirurgického oddelenia bol k dispozícii tiež gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu. 
Posteľový fond tvorilo 15 lôžok. 

Parameter 2006 2007 

Počet ukončených hospitalizácií  690 713 

Počet ošetrovacích dní 3317 2741 

Priemerná dĺžka hospitalizácie 4,8 3,8 

Počet výkonov ÚPS 4 154 4 101 

Poskytovanie ZS – výnosy 6 164 tis. Sk 6 757  tis. Sk 

 
Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie 
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie zodpovedalo po všetkých stránkach súčasným požiadavkám na komplexnú 
starostlivosť o ženu a novorodenca. Okrem spontánnych pôrodov, prípadne cisárskych rezov boli 
hospitalizované aj pacientky s komplikáciami v tehotenstve a s prítomnými rizikovými faktormi gravidity. 
Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná vo väčšej miere pacientkam s nezápalovými ochoreniami maternice. 
 Najčastejšie operačné výkony: 

• kyretáž hrdla maternice a dutiny maternice,  

• excízie hrdla maternice,  

• konizácie hrdla maternice,  
• odstránenie polypov, 

• cisársky rez. 

Súčasťou oddelenia boli aj novorodenecké lôžka, kde bola poskytovaná zdravotná starostlivosť fyziologickým 
novorodencom. Predčasne narodení a kriticky chorí novorodenci boli transportovaní do nemocníc vyššej úrovne. 
Banskoštiavnická pôrodnica bola v celoslovenskom povedomí, čo dokazoval podiel hospitalizovaných s trvalým 
pobytom mimo okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom (33,2% z celkového počtu 
hospitalizovaných na oddelení). 
Lôžková kapacita bola 15 lôžok gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia a 3 novorodenecké lôžka. 
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Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie 

Parameter 2006 2007 

Počet ukončených hospitalizácií  914 1039 

Počet ošetrovacích dní 4315 4628 

Priemerná dĺžka hospitalizácie 4,7 4,5 

Počet výkonov ÚPS 456 1 006 

Poskytovanie ZS – výnosy 6 964 tis. Sk 9 226 tis. Sk 

Podiel hospitalizovaných mimo BS, ZC, ZH 32,3% 33,2% 

 

Novorodenecké lôžka 

Parameter 2006 2007 

Počet ukončených hospitalizácií  505 531 

Počet ošetrovacích dní 1950 2207 

Priemerná dĺžka hospitalizácie 3,9 4,2 

Poskytovanie ZS – výnosy 2 678 tis. Sk 3 168 tis. Sk 

 
Oddelenie anestéziologickej a intenzívnej medicíny  
Oddelenie zabezpečovalo resuscitačnú starostlivosť pre pacientov so závažnými poruchami vitálnych funkcií 
a orgánových systémov akejkoľvek etiológie ako napr. úrazové stavy, pooperačné komplikácie, náhle cievne 
mozgové a srdcové príhody, poruchy vedomia, intoxikácie.   
Anesteziologická služba sa poskytovala v 4 operačných sálach pre chirurgické a gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie. Taktiež bola táto služba poskytovaná v rámci špeciálnej ambulantnej starostlivosti 
v dermatovenerologickej ambulancii a gastroenterologickej ambulancii pri kolonoskopiách. 
Lôžkový fond pozostával z 5 lôžok. 

Parameter 2006 2007 

Počet ukončených hospitalizácií  212 235 

Počet ošetrovacích dní 1071 1113 

Priemerná dĺžka hospitalizácie 5,1 4,7 

Poskytovanie ZS – výnosy 8 493 tis. Sk 10 441 tis. Sk 
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Špeciálna ambulantná starostlivosť 
Súčasťou oddelenia anestéziológie a akútnej medicíny je anestéziologická ambulancia, ktorá zabezpečovala 
predanestetické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných aj hospitalizovaných pacientov, konziliárne 
služby. V rámci jej činnosti bola realizovaná aj ústavná pohotovostná služba, ktorá zabezpečovala nepretržitosť 
ústavnej starostlivosti v rámci odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov  518 793 

Poskytovanie ZS – výnosy 260 tis. Sk 848 tis. Sk 

Interná ambulancia poskytovala komplexnú starostlivosť pacientom s vnútorným ochorením. Špecializovala sa 
na akútne stavy interného charakteru, ďalej na ochorenia srdca a ciev, zažívacích ústrojov, dýchacích orgánov, 
vylučovacích orgánov, ochorenia krvi, pohybového aparátu, poruchy metabolizmu a výživy, žliaz s vnútornou 
sekréciou, systémové ochorenia, ale aj nádorové ochorenia. Zabezpečovala kompletné predoperačné interné 
vyšetrenia a posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu, taktiež preventívne 
prehliadky a dispenzárnu starostlivosť. 

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov  8 563 9 219 

Poskytovanie ZS – výnosy 977 tis. Sk 1 069 tis. Sk 

Na chirurgickej ambulancii sa odborný tím zaoberal diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré boli 
liečiteľné rôznymi chirurgickými metódami.  
Rozsah zdravotnej starostlivosti bol nasledovný:  

o ošetrovanie úrazov a zlomenín u dospelých aj detí, 
o ošetrenie popálenín, 
o prvá pomoc pri akútnych bolestiach brucha (žalúdka, žlčníka, pri krvácaniach z GITu-dvanástorníka, 

čriev), 
o prvá pomoc pri náhlych príhodách brušných (zápaly slepého čreva, pankreasu, žlčníka), 
o ošetrenie pri slabinových prietržiach, 
o kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z ústavného ošetrenia, ktorých stav si vyžadoval 

ambulantné kontrolné vyšetrenia. 
 

 

Parameter 
2006 2007 

Počet výkonov  13 960 13 559 

Poskytovanie ZS – výnosy 1 531 tis. sk 1 465 tis. Sk 

 
Hlavnou úlohou gynekologickej ambulancie bola prevencia a včasné zachytávanie porúch reprodukčného 
systému ženy, diagnostika a liečba, starostlivosť o zdravý vývoj plodu, rehabilitácia a dispenzarizácia a taktiež 
edukácia.  
Ambulantná starostlivosť v odbore gynekológia zahrňovala: 

o plánované rodičovstvo a antikoncepcia, 
o preventívne prehliadky, 
o  neplodnosť, 
o prenatálna diagnostika a starostlivosť, 



 42 

o liečba močovej inkontinencie, 
o problematika klimaktéria a postmenopauzy , 
o ultrazvuková diagnostika – abdominálna, vaginálna, 
o kompletná laboratórna diagnostika.  

V rámci RN, n. o., boli registrované  dve gynekologické ambulancie. 

Parameter 2006 2007 

Gynekologická ambulancia I. 

Počet výkonov   10 434 8 706 

Poskytovanie ZS – výnosy 923 tis. Sk 982 tis. Sk 

Gynekologická ambulancia II. 

Počet výkonov   10 687 10 702 

Poskytovanie ZS – výnosy 919 tis. Sk 1 088 tis. Sk 

Činnosť fyziatricko - rehabilitačnej ambulancie pozostávala zo vstupných, kontrolných a konziliárnych 
vyšetrení, zostavovaní rehabilitačných plánov a postupov, manipulačnej a mobilizačnej liečby, infiltračnej liečby 
a predpisovania zdravotníckych a kompenzačných pomôcok spolu s návrhmi na kúpeľnú liečbu a na liečbu  
špecializovaných centrách.  

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov  4 105 4 390 

Poskytovanie ZS – výnosy 384 tis. Sk 464 tis. Sk 

 

Dermatovenerologická ambulancia zabezpečovala diagnostiku a liečbu kožných a pohlavných ochorení, 
chorôb vlasov, nechtov a ochlpenia. Okrem vyšetrení a špecializovaných liečebných postupov, ako boli napr. 
kryoterapia, fototerapia, laseroterapia, kauterizácia, presoterapia, infúzna liečba, sa v ambulancii vykonávali aj 
drobné chirurgické zákroky (excízie znamienok a drobných kožných lézií). K jej činnosti patrili aj konziliárne 
vyšetrenia a dispenzárna starostlivosť.  

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov  15 441 17 661 

Poskytovanie ZS – výnosy 1 063 tis. Sk 1 362 tis. Sk 

 
Neurologická ambulancia sa zaoberala prevenciou, diagnostikou a liečením neurologických ochorení. V rámci 
poskytovania zdravotnej starostlivosti realizovala kompletné neurologické vyšetrenia, stanovovala diagnózy 
a ambulantne poskytovala manipulačno-mobilizačnú liečbu, poskytovala konziliárne služby a dispenzárnu 
starostlivosť. 
 



 43 

Parameter 2006 2007 

Detská neurologická ambulancia 

Počet výkonov  340 308 

Neurologická ambulancia 

Počet výkonov  512 764 

Poskytovanie ZS – výnosy 97 tis. Sk 131 tis. Sk 

 
Špecializovaná ambulancia tuberkulózy a respiračných chorôb sa zaoberala prevenciou, diagnostikou, 
liečením, rehabilitáciou a posudzovaním tuberkulóznych a netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva. 
V prípade tuberkulóznych ochorení sa zaoberala aj  mimopľúcnymi lokalizáciami. Základom činnosti bola 
prevencia a dispenzárny spôsob práce. Poskytovala konziliárne služby a úzko spolupracovala s alergológom, 
onkológom a s odbornými pracoviskami spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. 

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov  3511 3567 

Poskytovanie ZS – výnosy 310 tis. Sk 349  tis. Sk 

 
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 
Oddelenie rádiológie za pomoci rôznych zobrazovacích metód zabezpečovalo rádiodiagnostické  výkony. V 
rámci konvenčnej rádiodiagnostiky vykonávalo skiagrafiu a skiaskopiu hrudníka, brucha, skeletu, kontrastné 
vyšetrenia tráviaceho traktu, kontrastné vyšetrenia uropoetického systému a zubné rtg vyšetrenia. Na 
sonografickom (USG) pracovisku bola diagnostika zameraná na povrchové a hlboké štruktúry celého tela. 
Pomocou USG boli vyšetrované orgány dutiny brušnej a malej panvy, ako sú pečeň, žlčník, žlčové cesty, 
obličky, slezina, pankreas, močový mechúr a tiež mužské pohlavné orgány. Ďalej ochorenia mäkkých častí, ako 
sú svaly, šľachy a kĺby. V rámci odboru gynekológia a pôrodníctvo bolo USG pracovisko využívané na 
sledovanie tehotenstva, prietokov a ženských pohlavných orgánov s využitím aj intravaginálnej sondy. 
Vyšetrenie arteriálneho systému dolných končatín bolo vykonávané dopllerovskou ultrasonografiou. 

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov   16 347 17 060 

Poskytovanie ZS – výnosy 3 045 tis. Sk 2 964 tis. Sk 

 

Oddelenie klinickej biochémie stanovovalo široké spektrum základných aj špecifických biochemických 
parametrov v telových tekutinách a realizovalo základné hematologické, hemokoagulačné a imunologické 
vyšetrenia. Svojou činnosťou prispievalo k stanoveniu diagnózy pacienta, monitorovaniu priebehu ochorenia 
a k určeniu adekvátnej terapie.  

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov  171 204 190 579 

Poskytovanie ZS – výnosy 3 638 tis. Sk 4 266 tis. sk 
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Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie vlastnými postupmi komplexne využívalo prostriedky svojich pod-
odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy 
a zachovania telesných a duševných a sociálnych funkcií. 
V rámci oddelenia bola poskytovaná: 

o mechanoterapia – klasická a reflexná masáž, prístrojová masáž, 

o elektroliečba spolu s ultrazvukom a diatermiou, 

o kinezioterapia - liečebná telesná výchova - individuálna a skupinová,  

o magnetoterapia  

o fototerapia – lampa Biotron, horské slnko, infračervené a ultrafialové žiarenie,  

o hydroterapia-  škótske streky, vírivé kúpele HK a DK, perličkové, uhličité kúpele, podvodné masáže, 

o termoterapia - parafínové zábaly. 

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov  15 943 17 145 

Poskytovanie ZS – výnosy 1 022 tis. Sk 1 165 tis. sk 

 
Dopravná zdravotná služba 
Dopravná zdravotná služba zabezpečovala: 

• prevoz biologického , transfúzneho  materiálu a liekov , 

• dopravu lekára k obhliadke mŕtveho, 

• dopravu lekára k pacientovi v rámci zabezpečenia lekárskej služby prvej pomoci , 

• prevoz pacienta do zdravotníckeho zariadenia v rámci spádu , mimo spádu  a prevoz infekčného 
pacienta  

RN, n. o., zamestnávala 4 vodičov a disponovala 6 sanitnými vozidlami, z toho boli 2 dočasne vyradené. 

Parameter 2006 2007 

Počet prevezených 1 249 3 015 

DZS – výnosy 360 tis. Sk 1 768 tis. Sk 

Od 1.1.2006 do 30.4.2007 dopravná zdravotná služba nebola zabezpečovaná pre poistencov VšZP, nakoľko 

neboli dohodnuté podmienky jej poskytovania.  

Lekárska služba prvej pomoci 

Lekárska služba prvej pomoci (ďalej LSPP) bola integrálnou súčasťou poskytovania 24-hodinovej  zdravotnej 
starostlivosti. Jej úlohou bolo zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených prípadoch 
v čase mimo dennej prevádzky zdravotníckych zariadení.  

Na základe rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 70/2006/ODDZ zo dňa 10.01.2007  RN, n.o. 
prevádzkovala lekársku službu prvej pomoci v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria, a to 
v čase od 1530 do 700 v pracovné dni,  v sobotu, nedeľu a dni pracovného voľna nepretržite 24 hod.  
Prevádzkovanie LSPP pre deti a dorast bolo ďalším rozhodnutím Banskobystrického samosprávneho kraja 
ukončené s účinnosťou od 01.07.2007.  
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V regióne Banskoštiavnického okresu bolo k 01.12.2007 celkovo 12 539 dospelých osôb. Nízky počet dospelých 
pacientov  (najnižší v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja) spôsobovalo, že paušál, ako aj dohodnutá 
zmluvná cena bodu výkonov LSPP pre dospelých nepokrývala ani personálne náklady na zabezpečenie služby 
LSPP. Regionálna nemocnica, n.o., oslovila v mesiacoch október až november 2007 subjekty prevádzkujúce 
LSPP v okolitých okresoch so žiadosťou o prevzatie prevádzky LSPP v okrese Banská Štiavnica. Po 
vzájomných konzultáciách s týmito subjektmi bolo oznámené, že nemajú záujem o prevádzkovanie LSPP 
v okrese, z dôvodu členitosti terénu, ťažkej dostupnosti a stratovosti LSPP. Služby LSPP boli RN, n.o., 
zabezpečované v rovnakom rozsahu ako prevádzkovateľmi v ostatných okresoch a pravdepodobne aj 
s rovnakými alebo obdobnými nákladmi, pri podstatne nižších výnosoch.  

 

Parameter 2006 2007 

Počet výkonov – LSPP deti 2 101 914 

Počet výkonov – LSPP dospelí 7 256 7 555 

Poskytovanie ZS – výnosy 1 331 tis. Sk 1 209 tis. Sk 

 
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
Regionálna nemocnica, n. o., vykonáva podnikateľskú činnosť na základe Živnostenského listu č. Zo-
C/2005/00901/2/LIP v nasledujúcom rozsahu: 

– pohostinská činnosť, 
– poskytovanie služieb – pranie a žehlenie bielizne, 

– krajčírske služby, 

– prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových 
služieb, 

– upratovacie práce, 

– sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 

– kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, 

– kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, 

– predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých 
príloh, ako aj bezmäsitých jedál, 

– predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína, destilátov, 

– osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť 
nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby, 

– nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t 
vrátane prípojného vozidla, 

– doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia, 

– kozmetické služby, 

– prevádzkovanie solária. 
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FINANČNÉ UKAZOVATELE 
Hospodárenie RN, n. o., pre prehľadnosť bolo rozčlenené podľa druhu činnosti, t.j. výnosy a náklady pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej “PZS”) a z podnikateľskej činnosti (ďalej “PČ”). 

(v tis. Sk) 

VÝNOSY 
Rok 2006 Rok 2007 Rozdiel   2007 

- 2006 
Výnosy 

PZS PČ Spolu PZS PČ Spolu  

 

z predaja 

služieb 

 

 

47 202 

 

494 

 

47 696 

 

59 369 

 

716 

 

60 085 

 

12 389 

Ostatné 

výnosy 

 

326 _ 326 122 _ 122 -214 

Z prenájmu 

majetku 

 

_ 2 688 2 688 _ 955 955 -1 733 

Sponzorské 

príspevky 

 

608 _ 608 374 _ 374 -234 

Spolu 48 136 3 182 51 318 59 855 1 671 61 536 10 208 

Výnosy z predaja služieb vzrástli celkom o 12 389 tis. Sk (o 25,6%) predovšetkým z dôvodov: 

- zvýšenie limitov na PZS zo strany poisťovní,  
- zvýšenie cien bodov jednotlivých výkonov, 

- zvýšenie kapitácií, 

- uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dopravnej zdravotnej služby pre poistencov VšZP. 

Výrazný medziročný pokles o 1 733 tis. Sk (o 64,5%) v položke výnosy z prenájmu majetku bol z dôvodu, že 
RN, n. o., mala uzatvorené zmluvy na prenájom priestorov pre neštátnych lekárov a ostatných do 31.3.2007. V 
nasledujúcom období boli nájomné zmluvy uzatvárané s vlastníkom budovy Mestom Banská Štiavnica a platby 
za nájom priestorov boli súčasťou rozpočtu zriaďovateľa. 

 
(v tis. Sk) 

NÁKLADY 
Rok 2006 Rok 2007 Rozdiel    2007 

- 2006 

Náklady 

PZS PČ Spolu PZS PČ Spolu  

Spotreba materiálu 

 

9 075 131 9 206 10 182 193 10 375 1 169 

Spotreba energií 

 

3 119 938 4 057 3 437 273 3 710 -347 

Opravy a údržba 

 

954 14 968 956 1 957 -11 

Cestovné 

 

36 - 36 50 - 50 14 

Ostatné služby 

 

2 071 313 2 384 2 486 58  2544 160 

Osobné náklady 

 

33 250 927 34 177 40 049 472 40 521 6 344 

Dane, poplatky, 

pokuty, penále 

 

92 18 110 150 - 150 40 
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Ostatné náklady 

 

620 225 845 1 285 36 1 321 476 

Odpisy 

 

194 - 194 569 - 569 375 

Daň z príjmov - 117 117 - 121 121 

 
4 

Spolu 49 411 2 683 52 094 59 174 1 033 60 318 8 224 
 

Celkové zvýšenie nákladov v roku 2007 o 8 224 tis. Sk (o 15,8%) bolo hlavne z dôvodu medziročného nárastu 
osobných nákladov o 6 344 tis. Sk (o 19,1%) a spotreby materiálu o 1 169 tis. Sk (o 12,7%).  
Hospodársky výsledok za rok 2007 bol + 1 218 tis. Sk.  
Nezávislá audítorka Ing. M. Miháliková, CSc. uskutočnila audit účtovnej  závierky so záverom, že poskytuje 
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu RN, n. o., a na výsledky jej hospodárenia za daný rok, a to v 
súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. (Podrobné informácie o hospodárení RN, n. o., budú vo Výročnej 
správe za rok 2007.) 
 

 

ZMENY V ROKU 2007 

� od 17.1. 2007 bol poverený vedením RN, n. o., MUDr. Ivan Vojtáš; 
� od 1.5.2007 sa začala poskytovať dopravná zdravotná služba aj pre poistencov VšZP; 

� prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast bolo rozhodnutím Banskobystrického 
samosprávneho kraja ukončené s účinnosťou od 01.07.2007;  

� od 16.7.2007 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa RN, n. o., Mgr. Michal Hasara; 
� rozšírenie prístrojového vybavenia napr. o lampu Bioptron, Neurodyn, biochemický analyzátor 

Olympus,  volumetrickú infúznu pumpu, fetálny monitor, defibrilátor Responder, monitor vitálnych 
funkcií – 2 ks; 

� doplnenie vozového parku nákupom automobilu Mercedes; 
� prestavba chirurgického oddelenia; 
� dobudovanie nadštandardnej izby na internom oddelení; 
� dobudovanie apartmánov na gynekologickom oddelení; 
� oprava a údržba vstupnej haly spojená s vybudovaním lekárne. 

 
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 Námestí sv. Trojice č. 14 v Banskej 
Štiavnici. Predsedom predstavenstva sa od 31.12.2004 stala Silvia Ondrišová. Za Mesto Banská Štiavnica, 
uznesením MsZ zo dňa 29.12.2006 bol za člena predstavenstva vymenovaný 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. 
Spoločnosť v roku 2007 pokračovala v rekonštrukcii historického domu na Námestí sv. Trojice. Stavebné práce 
sa realizovali v rozsahu 2,5 mil. Sk, pod ktoré spadajú mokré stavebné procesy, rekonštrukcia strechy, pracovná 
omietka pre skvalitnenie vzhľadu vnútorného areálu budovy, rekonštrukcia historických kamenných portálov v 
sume 700 tis. Sk, dobudovanie vnútorných omietok prednej časti traktu budovy a mnohé ďalšie stavebné úpravy 
malého charakteru. 
V roku 2006 boli v spoločnosti urobené zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti, ktoré sa presunuli aj do 
roku 2007, na základe čoho bola vykonaná reštrukturalizácia spoločnosti pre jej lepší chod. Ukončenie 
reštrukturalizačných postupovej plánované do septembra 2008, keď spoločnosť bude fungovať novým 
systémom, ktorý sa premietne do nových podnikateľských projektov a činností a tiež do lepšej hospodárskej 
činnosti. 
Činnosti Joergesov dom, a. s., sú rozdelené nasledovne: 
Inštitút pre výchovu a vzdelávanie, ktorého úlohou je vzdelávať mládež a dospelých v oblasti hotelierstva 
a gastronómie, pripravovanie kurzov pre prácu v zahraničí a organizovanie súťaží. 
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Gastrocentrum, ktorého úlohou je zabezpečovanie firemného stravovania pre stravníkov v Banskej Štiavnici 
a tiež Banskej Bystrici a Zvolene. Zabezpečovanie cateringových služieb pre oblasť stredného Slovenska. 
Vzdelávanie študentov hotelovej akadémie v oblasti gastronómie. 
Účtovné oddelenie, ktorého hlavnou činnosťou je vedenie účtovníctva spoločnosti, správy budov na Nám. sv. 
Trojice a taktiež správa budovy na Drieňovej ul. v ktorej sídli Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n. o. 
a Vysoká odborná škola gastronómie a hotelierstva Joergesov dom, n. o., a tiež účtovné a ekonomické služby pre 
tretie osoby. 
V budúcnosti plánujeme vytvoriť ďalšie strediská , ktoré budú zabezpečovať činnosti spoločnosti a vytvárať 
zdroje pre ďalšie investície v rozsahu sprevádzkovania historickej budovy na objekt kultúrno-spoločenský, 
ktorého smerovanie bude v rozsahu malého penziónu s reštauráciou, kaviarňou, malou kongresovou sálou 
a divadlom pre 80 ľudí, malým námestíčkom pre potreby kaviarne a organizovania malých divadelných 
a hudobných festivalov a prevádzkovateľov malého banského diela a galérie. 
Ďalším zvyšovaním zdrojov z činností chce spoločnosť aj v ďalších rokoch  investovať do zvyšovania kvality 
vzdelávania a materiálneho zabezpečenia na hotelovej akadémii, poskytnúť možnosť financovania školného aj 
študentom, ktorí majú nadanie, ale nemajú finančné prostriedky na financovanie školného, podpora miestnych 
hotelovo-gastronomických služieb v meste formou vzdelávania obyvateľov mesta Banská Štiavnica.    
Spoločnosť Joergesov dom, a. s., ktorého akcionárom je aj Mesto Banská Štiavnica, sa snaží pozitívne 
vplývať na podnikateľské prostredie Banskej Štiavnice, zvyšovať vzdelanosť v oblasti gastronómie 
a hotelierstva, propagovať Banskú Štiavnicu v povedomí obyvateľov Slovenska. Je tiež členom Združenia 
turizmu Banská Štiavnica, členom Združenia podnikateľov Slovenska a členom Švajčiarsko-slovenskej 
obchodnej komory.  
 

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 
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 1 402 800 Sk. 
Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v menovitej hodnote 12.000,- Sk. 
Akcionármi spoločnosti sú: Dexia Kommunalkredit Bank: 84,4,0 %, slovenské mestá a obce: 12,86 %, fyzické 
osoby: 1,1%, právnické osoby: 1,73 %. 
K 31. 12.2007 mala Dexia banka Slovensko, a. s. 53 pracovísk a 771 zamestnancov. 
   
5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s. r. o., Žiar nad 
Hronom  
 
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 29.12.1997. Spoločnosť má 8 členov. Vklad Mesta Banská 
Štiavnica je 34.000,- čo predstavuje 12,5 % základného imania. Základné imanie je 272 000 Sk. 
Konateľkou spoločnosti je Ing. Katarína Veselá. 
Mesto Banská Štiavnica zastupuje v dozornej rade Ing. Jozef Ivanič. 
Predmetom činnosti tejto spoločnosti je 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. Spoločnosť za ostatné dva 
roky nevyvíjala žiadnu činnosť a v priebehu r. 2008 by mala byť začatá jej likvidácia. 
 
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 na rok 2003 vo výške 5 000 Sk. 
Sídlom združenia je Obecný úrad Štiavnické Bane. 
Cieľom združenia je  rozvoj miestnej demokracie, partnerstva, spolupráce a ľudských zdrojov, obhajoba 
záujmov a propagácia regiónu, podpora pre vytváranie podmienok na oživenie ekonomiky regiónu, rozvoj 
cestovného ruchu, obnova a oživenie kultúrneho dedičstva a dosiahnutie vyššej občianskej vybavenosti 
a angažovanosti občana pre veci verejné.     
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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 je Ing. Ján Krčula. 
Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., riadi Predstavenstvo spoločnosti a kontroluje dozorná rada  
Hlavnou činnosťou podniku je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. 
Nadväzuje na takmer 600-ročnú vodohospodársku tradíciu na území, v ktorom vykonávame vodohospodárske 
činnosti. Jej svedectvom sú stredoveké vodovody pre mestá Kremnicu, Banskú Štiavnicu a Banskú Bystricu, 
ktoré boli budované v 15. a 16. storočí.  
15. januára 2006 začala svoju činnosť v rámci zmluvy o nájme a prevádzke na poskytovanie služieb v oblasti 
výroby a distribúcie vody a v odvádzaní a čistení odpadových vôd, uzatvorenej so Stredoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou, a. s., (STVS, a.s.) Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (StVPS, a. s.) 
StVPS, a. s.,  v súčasnosti zásobuje  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. 
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. 
Keďže mestá a obce, ako akcionári materskej spoločnosti, nedisponujú dostatočnými finančnými zdrojmi, 
rozhodla sa STVS, a.s., pre voľbu strategického partnera. V medzinárodnom výberovom konaní bola vybraná 
francúzska spoločnosť VEOLIA VODA, člen skupiny VEOLIA ENVIROMENT.   
 
   
 

ČASŤ III. 
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA  

 
Demografia obyvateľov 
 
 
Počet obyvateľov k 1.1.2007 bol                             10 439 
                                  z toho:  mužov                         5 282 
                                               žien                             5 157 
 
Mesiac/text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zomrelí 12 9 7 15 13 7 10 17 14 12 11 17 

Narodení  9 4 5  5 15 9 10 9 10 12 10 5 

Odsťahovaní 21 9 19 17 15 8 16 13 11 9 17 6 

Prisťahovaní 15 13 14 7 5 13 8 18 10 26 16 10 

Spolu: 10430 10429 10422 10402 10394 10401 10393 10390 10385 10402 10400 10392 
 
Počet obyvateľov k 31.12.2007             10 392 
           z toho mužov                                 5 266 
                       žien                                    5 126  
 
 
 
 
 
Pohyb obyvateľov v roku 2007 podľa pohlavia:    
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     V roku 2006 sa znížil počet obyvateľov mesta o 29 
     a v roku 2007 o 47, t.j.  mesto zaznamenáva klesajúcu 
     tendenciu v počte obyvateľov.     

 
Strany, hnutia, občianske združenia 
V roku 2007 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 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 rada Slobodného fóra  predseda Ing. František Majerský 
Okresná organizácia SRK   predseda Ján Ličko      
Mestská organizácia SRK   predseda Miroslav Bartoš  
 
 
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, a to podľa nasledovných osobitných predpisov: 
 

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov, a to: zákon č. 
529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov. 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov ( vodný zákon) a súvisiacich zákonov, a to: zákon č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z. ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd 
a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných 
vôd. 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 
587/2004 Z. z.  a podľa súvisiacich zákonov, a to: zákon č. 237/2002 Z. 
z. o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov. 

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona 246/2003 Z. z.  
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 
a súvisiace zákony: zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými 
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších právnych predpisov  

Text Muži Ženy   Spolu 
Zomrelí 79 65 144 
Narodení 51 52 103 
Odsťahovaní 65 96 161 
Prisťahovaní 77 78 155 
Rozdiel -16 -31 -47 
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Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
 
V roku 2007 bolo na Obvodnom úrade  v  Banskej Štiavnici 4 090 zaevidovaných záznamov, z   toho 1 120 
zaprotokolovaných spisov.   
K problematike bezpečnosti v územnom obvode boli Obvodným úradom životného prostredia v Banskej 
Štiavnici preložené nasledovné podklady, podľa jednotlivých úsekov vykonávanej štátnej správy za okres 
Banská Štiavnica: 
 
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 krízovej situácie zabezpečiť ich ochranu a podľa potreby 
monitorovanie kvality vôd:  
1. Banská Štiavnica – vdj. Červená studňa 2 x 650 m³ a vdj. 1 x 650 m³ - prepojenie na Pohronský skupinový 
vodovod 
2. Banská Štiavnica – vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo 
3. Banská Štiavnica – VN Rozgrund  
4. Úpravňa vody Rozgrund – toho času mimo prevádzky  
5. Banská Štiavnica, Svätý Anton  – DVZ Antol, 
6. Svätý Anton – obecný vodovod    
6. Banský Studenec – ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, vodovod    
7. Prenčov – vodovod pre obec Prenčov, miestne pramene  
8. Obec Vysoká – vodovod, vodojem 
9. Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem 
 
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné významné vypúšťania odpadových vôd, resp. firmy 
zaobchádzajúce so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami/recipient: 
1. AKUTRADE, s.r.o., Banská Štiavnica – septik, 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 , výpust  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 06 Zvolen, Žiar nad 
Hronom, rovnako ako aj prevádzkovatelia vodných stavieb prevádzkujú vodné stavby v svojej správe v zmysle 
prevádzkového a manipulačného poriadku vodných stavieb. Povinnosť vypracovať manipulačný poriadok 
vodnej stavby je zakotvená v ustanoveniach § 57 vodného zákona. 
Firmy, ktoré zaobchádzajú so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, sú povinné v zmysle § 39 ods. 
3 vodného zákona mať vypracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 
nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Havarijný plán 
schvaľuje v zmysle § 62 ods. ods. 6 písm. a) vodného zákona SIŽP. 

 
Úsek štátnej správy  odpadového hospodárstva: Tento úsek vykonáva štátnu správu podľa zákona č.223/2001 
Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov a súvisiacich zákonov, a to zákona č.529 /2002 Z. z. 
o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a zákona č.17/2004 
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov. 

Okres Banská Štiavnica má spracovaný POH do roku 2005 v súlade s POH Slovenskej republiky a POH 
Banskobystrického kraja.   
         V rámci okresu Banská Štiavnica boli podľa hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2007 
vyprodukované nasledovné množstvá odpadov:  
 
 
 
OSTATNÉ  ODPADY: 
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Množstvo odpadov pôvodca: 33 334,987 t 
 
Množstvo odpadov držiteľ:  

 
_ 
 

Množstvo odpadov zber:  617,171 t 
 
Množstvo odpadov zhodnotenie:  

 
16 187,600 t 

 
Množstvo odpadov zneškodňovanie:  

_ 
 

Celkové množstvo odpadov: 50 139,758 t 
 
NEBEZPEČNÉ  ODPADY: 
 
Množstvo odpadov pôvodca: 

 
93,467 t 

 
Množstvo odpadov držiteľ:                                                                                                                                                                                                  

 
442,531 t 

 
Množstvo odpadov zber:  
 

 
17,700 t 

 
Množstvo odpadov zhodnotenie: _ 
 
Množstvo odpadov zneškodňovanie: 

 
_ 

Celkové množstvo odpadov: 553,698 t 
 
        Z pohľadu produkcie nebezpečných odpadov sa medzi najväčších producentov v okrese Banská 
Štiavnica zaraďujú tieto: AKUTRADE, s.r.o., Banská Štiavnica, FOUR Trade, s.r.o., Žiar nad Hronom, 
prevádzka Banská Štiavnica, ROTOBALANCE, s.r.o., Banská Štiavnica.   
         Každý pôvodca odpadu, ktorý nakladá s nebezpečným  odpadom,  má vypracovaný POH, ktorý je 
schválený úsekom odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch. Má vypracovaný aj havarijný 
plán a vytvorené podmienky na bezpečné zhromažďovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy.    
Zastarané pesticídy sa v okrese Banská Štiavnica nenachádzajú. 
V okrese Banská Štiavnica sa nachádza 1 skládka na skládkovanie nie nebezpečného odpadu.   
 
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia: Do pôsobnosti Obvodného úradu životného prostredia v Banskej 
Štiavnici patria nasledovné veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia nachádzajúce sa v okrese Banská 
Štiavnica: 
  
Počet prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia:           1  
Počet prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia:        35  

 
Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií   znečisťujúcich látok  je 

spoločnosť ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ stredného ZZO (TZL, 
SO2, NOx, CO, ∑C) a Dinas Banská Belá ,a.s., Banská Belá, prevádzkovateľ 2 stredných ZZO (TZL, SO2, NOx, 
CO, ∑C) a 1 veľkého ZZO (TZL).  
Prevádzkovateľ Dinas Banská Belá, a.s., Banská Belá zatiaľ nemá schválený súbor technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len S-TPP a TOO), 
v ktorom by boli uvedené prípady možných únikov ZL pri haváriách a vážnom a bezprostrednom ohrození alebo 
zhoršení kvality ovzdušia.  
Spoločnosť ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, nemá povinnosť mať schválený S-TPP 
a TOO, nakoľko ide o prevádzkovateľa stredného ZZO. 
 
Ostatné ZZO z hľadiska sledovaných záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia a potenciálnej možnosti vzniku 
havarijných a nebezpečných stavov sú bežné a menej významné. 
Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. h)  zákona č. 478/2002 Z. z. 
o ochrane ovzdušia v znení neskorších 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. 
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Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgán štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny vykonáva štátnu správu podľa zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody 
a krajiny a podľa súvisiacich zákonov, a to: zákona č. 15/2005 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov, 
zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z.    
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné chránené územia: 
CHKO Štiavnické vrchy /platí druhý stupeň ochrany prírody a krajiny/ - územie celého okresu   
 
Národná prírodná rezervácia:                Sitno 
Prírodné rezervácie:   Kamenný jarok  

Jabloňovský Roháč 
Holík 
Gajdošovo 

Prírodné pamiatky:   Žakýľske pleso 
Chránené areály:   Banskoštiavnická kalvária 

Michalštôlnianske rašelinisko 
Banskoštiavnická botanická záhrada 
Jurajova štôlňa 
Arborétum Kysihýbeľ 

Chránené stromy:   Lipy pri bývalej strelnici 
Lipy na Hornej Rovni 
Smrekovce na Hornej Rovni 
Gaštan jedlý v Štiavnických Baniach 

Stupeň a spôsob ich ochrany vyplýva zo zákona o ochrane prírody a krajiny. 
 
 Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie: V zmysle zákona  č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je tunajší  
úrad príslušným orgánom štátnej správy vo veci posudzovania vplyvov činnosti stanovených v prílohe zákona a 
vydávania vyjadrení na všetky plánované činnosti pred vydaním akéhokoľvek rozhodnutia povoľujúceho orgánu 
podľa osobitných predpisov.  
 
Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR 
S CHKO ŠV) 
Správa CHKO ŠV sídli v budove na Radničnom námestí č. 18. V prízemí tejto budovy je zriadené Informačné 
stredisko NATURA 2000, v ktorom návštevník dostane informácie o navrhovaných územiach európskej siete 
chránených území. Pracovníci S CHKO ŠV vypracovali v roku 2007 174 odborných stanovísk pre konanie 
orgánov štátnej správy a samosprávy. Uskutočnili 8 prednášok a besied ako pre študentov a žiakov štiavnických 
škôl, tak aj širokú verejnosť. V rámci „Dní techniky“ zorganizovali „Deň otvorených dverí Správy CHKO 
Štiavnické vrchy“, ktorého sa zúčastnili žiaci a študenti základných a stredných škôl. Správe CHKO Štiavnické 
vrchy patrí aj rehabilitačná stanica živočíchov. V roku 2007 tu bolo rehabilitovaných 43 živočíchov, z ktorých 
bolo 29 úspešne vrátených naspäť do prírody. S CHKO ŠV vlastní aj Náučný chodník Milana Kapustu po Žile 
Terézia. 
Na Správe CHKO Štiavnické vrchy pracovalo v roku 2007 do 1.mája dvanásť zamestnancov, od 1.6.2007 - 10 
zamestnancov v nasledovnom zložení: 

- Riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy 
- THP pracovník 
- Anorganik, informatik 
- Botanik 
- Zoológ 
- Krajinár 
- Lesník 
- 3 strážcovia 

 
Mesto Banská Štiavnica, ako aj jeho kataster,  sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy 
(CHKO ŠV) a z hľadiska ochrany prírody je zaradený podľa zák. NR SR č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody 
a krajiny v druhom (druhý najnižší) stupni ochrany. V meste a blízkom okolí sa nachádzajú tieto osobitne 
chránené územia s vyšším stupňom ochrany : Chránený areál (CHA) Banskoštiavnická kalvária 
CHA Banskoštiavnická botanická záhrada 
Prírodná rezervácia Kamenný jarok (k. ú. Banky) 
CHA Michal štôľnianske rašelinisko 
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CHA Arborétum Kysihýbeľ 
Chránené stromy – Lipy na mestskej strelnici. 
Do územia okrajovo zasahujú navrhované územia európskeho významu Sitno (časť Počúvadlianske Jazero) 
a Suť (k. ú. Banky). 
 
         
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici  

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. Podľa územnej organizačnej štruktúry ÚPSVaR má vytvorené samostatné 
Detašované pracovisko v Žarnovici, s vysunutým pracoviskom Nová Baňa a Detašované pracovisko v 
Žiari nad Hronom, s vysunutým pracoviskom v Kremnici. Uvedená štruktúra pracovísk zabezpečuje 
priblíženie štátnej správy na úseku zamestnanosti a sociálnej pomoci občanom jednotlivých regiónov územnej 
pôsobnosti úradu. 

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.  

K  31. 12. 2007 má Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny v Banskej Štiavnici fyzický počet  177 
zamestnancov, z toho 148 žien. Z celkového počtu 177 zamestnancov má 101 vysokoškolské vzdelanie, 72 
stredoškolské vzdelanie s maturitou a 4 zamestnanci stredoškolské vzdelanie bez maturity. Vo vekovej štruktúre 
je 20 zamestnancov vo veku do 30 rokov, 55 zamestnancov vo veku 30-40 rokov, 50 zamestnancov vo veku 40-
50 rokov a nad 50 rokov veku je 52 zamestnancov. 

Podľa územného členenia na ÚPSVaR v B. Štiavnici (okres B. Štiavnica) pracuje 75 zamestnancov, v okrese 
Žarnovica 43 a v okrese Žiar nad Hronom 59 zamestnancov. 

V súčasnosti je ÚPSVaR 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. 

Vývoj nezamestnanosti 
V stave k 31.12.2007 evidoval ÚPSVaR v Banskej Štiavnici v absolútnom počte  5 864 uchádzačov o 
zamestnanie (ďalej len UoZ), z tohto počtu bolo  5 491 disponibilných UoZ, ktorí môžu bezprostredne po 
predložení ponuky vhodného voľného prac. miesta nastúpiť do zamestnania. Evidovaná miera 
nezamestnanosti (z dispon. počtu UoZ) dosiahla 12,77 % (medziročné zníženie o 1,66 %). V porovnaní s 
rovnakým obdobím minulého roka sa za ÚPSVaR znížil absolútny počet UoZ o  648 osôb (menej o 10,0 %).  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici evidoval k 31.12.2007 v okrese Banská Štiavnica 
v absolútnom počte  1 139 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ), čo je v porovnaní so skutočnosťou k 
31.12.2006  menej  o  128 UoZ (pokles o 10,1 %). 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 
31.12.2007 dosiahla  13,36 %, čo je v porovnaní so skutočnosťou. k 31.12.2006 (l5,43 %)  pokles o  2,08 %. 
Dosiahnutou evidovanou mierou nezamestnanosti sa okres zaraďuje na 8. miesto z 13 okresov 
Banskobystrického kraja (nižšiu mieru nezamestnanosti dosahujú okresy Detva, Žiar nad Hronom, Brezno, 
Zvolen a Banská  Bystrica). V rámci SR obsadzuje okres ku koncu roka 2007 mierou nezamestnanosti  19. 
miesto zo 79. okresov SR.  

S trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2007 je evidovaných v absolútnom počte celkom  
664 uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2006 je evidovaných menej o 77 UoZ 
(pokles o 10,4 %). Tento pokles nezamestnanosti je o 0,4 % nižší ako zaznamenaný pokles za okres Banská 
Štiavnica.  
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Evidovaná miera nezamestnanosti za mesto Banská Štiavnica v stave k 31.12.2007 dosiahla 12,32 %, čo je 
za rok 2007 pokles o 1,95 %. Percentuálne tento pokles predstavuje 13,7 %. V porovnaní s evidovanou mierou 
nezamestnanosti za okres Banská Štiavnica je miera nezamestnanosti v meste nižšia o  1,04 % a v porovnaní 
s evidovanou mierou nezamestnanosti za SR v stave k 31.12.2007 ( 7,99 % ) je miera nezamestnanosti v 
meste vyššia o 4,33 %. Vývoj základných ukazovateľov nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica v 
porovnaní s vývojom v okrese je nasledovný : 

 

Mesto Banská Štiavnica mierou nezamestnanosti z absolútneho počtu UoZ 13,48 % v porovnaní 
s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR dosahuje druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti 
(mesto Kremnica 7,37 %, mesto Nová Baňa 11,71 %, mesto Žiar nad Hronom 12,03 % a mesto Žarnovica 17,97 
%). Mesto Banská Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu zaznamenáva k 31.12.2007 
celkom 58,3 %-tný podiel na počte UoZ evidovaných v okrese Banská Štiavnica a  11,3 %-tný podiel 
z počtu všetkých UoZ za ÚPSVaR v Banskej Štiavnici. 

Vývoj nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica za jednotlivé roky 2004 - 2007 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, 2006 a 2007 za mesto Banská Štiavnica a 
poskytuje nasledovný graf : 
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Štruktúra uchádzačov o zamestnanie  za mesto Banská Štiavnica v stave k 31. 12. 2007. 

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

 

Z absolútneho počtu  664 UoZ v stave k 31.12.2007 za mesto Banská Štiavnica je menej mužov 279 (podiel 
42,0 %) a viac žien 385 (podiel 58,0 %). V medziročnom porovnaní došlo k pomerne rovnakému zníženiu 
počtu nezamestnaných : u mužov ( - 38 ) a u žien ( - 39 UoZ).  Ku koncu roka eviduje ÚPSVaR z 
obyvateľov mesta Banská Štiavnica 52 UoZ uvoľnených z organizačných dôvodov od rôznych 
zamestnávateľov. V medziročnom porovnaní tento počet zaznamenal pokles o  20 osôb (o 27,8 %). Počet 61 
UoZ - občanov ZP poklesol za rok 2006 o 2 osoby (zníženie o  3,2 %).  

Najväčšiu skupinu evidovaných UoZ podľa dĺžky evidencie v okresnom meste Banská Štiavnica tvoria 
evidovaní do 1 roka  371 UoZ (55,9 %-tný podiel), od 1 do 2 rokov  116 UoZ  (17,5 %-tný podiel) a nad 2 
roky je v evidencii  177 UoZ  (26,7 %-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.  
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V roku 2007 boli za okres Banská Štiavnica realizované alebo sa začali realizovať aktivity národných 
projektov (NP) a nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) pre  1 658 UoZ vo finančnom objeme   16 
mil. 855 tis. Sk.  

Z aktivizovaných 1 708 UoZ cez NP a APTP (štatisticky sledovaných UoZ podľa pohlavia a kategórie 
znevýhodnení UoZ) bolo aktivizovaných 968 žien (56,7 %) a  740 mužov (43,3 %). Z celkového počtu 
aktivizovaných 1 708 UoZ bolo  1 375 znevýhodnených UoZ (80,5 %). Zo skupiny znevýhodnených UoZ 
najväčšiu početnosť zaznamenali dlhodobo nezamestnaní  1 219 UoZ (88,7 %), vo veku nad 50 rokov  412 UoZ 
(24,1 %) a  53 UoZ - absolventov škôl  ( 3,9 %). 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  1 359 UoZ, z toho bolo 1 246 UoZ  poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Na realizáciu aktivačnej 
činnosti UoZ boli použité finančné prostriedky v objeme  3 mil. 958 tis. Sk.  

• Vzdelávania a prípravy na trh práce sa v okrese za rok 2007 zúčastnilo celkom 29 UoZ pri finančných 
nákladoch  54 tis. Sk. .  

• Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) podľa §-u 49 v rámci NP 1 bol poskytnutý 85 UoZ 
pri finančných nákladoch 6 mil. 637 tis. Sk. Priemerný príspevok bol vo výške  78 084,- Sk.  

• Príspevok zamestnávateľom na zamestnávanie znevýhodnených UoZ (§ 50) bol poskytnutý na 
zamestnanie 19 UoZ v celkovom finančnom objeme  1 868 tis. Sk, na týchto miestach bolo v roku 2007 
umiestnených 26 UoZ.  

• Na absolventskej praxi bolo aktivizovaných 34 UoZ - absolventov škôl v rámci NP 9. Na realizáciu 
absolventskej praxe boli vynaložené finančné prostriedky v objeme  335 tis. Sk. Priemerne na 1 UoZ 
na absolventskej praxi boli vynaložené náklady v objeme 9 850,- Sk. 

Realizovaná sociálna pomoc. 

Ku koncu roka 2007 ÚPSVaR v Banskej Štiavnici evidoval 6 011 poberateľov dávok v hmotnej núdzi 
spolu so spoločne posudzovanými osobami. Ich podiel k počtu obyvateľov k 31.12.2007 v porovnaní s rokom 
2006 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 poklesol za 
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici  o  1,17 % a dosahuje 6,53 %. Vyšší podiel ako podiel za celý ÚPSVaR 
dosahujú okresy B. Štiavnica (7,73 %) a Žarnovica (6,79 %). Okres Žiar nad Hronom dosahuje podiel 5,96 % 
(nižší podiel o 0,57 %). V medziročnom porovnaní (k 12/2006) je zaznamenaný najvyšší pokles v okrese 
Žarnovica (- 392 poberateľov), pokles zaznamenávajú aj okresy Žiar nad Hronom (- 486 poberateľov) a 
Banská Štiavnica (- 215 poberateľov).  

Vývoj poberateľov DHN spolu s posudzovanými osobami za okres Banská Štiavnica v mesačných stavoch 
za rok 2007 v porovnaní s rokom 2006 znázorňuje nasledovný graf : 
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  Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Banskej Štiavnici evidoval k 31.12.2007 v okrese Banská 
Štiavnica celkom  1 309 poberateľov dávok v hmotnej núdzi so spoločne posudzovanými osobami, z toho 
bolo 791 samotných poberateľov. Príspevky k dávkam v hmotnej núdzi boli v decembri poskytnuté 
2 234 poberateľom, z toho najviac 1 309 poberateľom na zdravotnú starostlivosť, 306 poberateľom 
aktivačného príspevku, 343 poberateľom príspevku na bývanie a 276 poberateľom ochranného 
príspevku.  

V okrese B. Štiavnica bolo k 31.12.2007 evidovaných 2 749 poberateľov štátnych sociálnych dávok, 
z toho je najviac 2 261 poberateľov prídavku na dieťa a 419 poberateľov rodičovského príspevku. 
V mesiaci decembri 2007 bolo poskytnutých 348 peňažných príspevkov na kompenzáciu občanom so ZP, 
z toho najviac 153 príspevkov na diétne stravovanie,143 príspevkov na hygienu a ošatenie a 51 
príspevkov na prevádzku osobného motorového vozidla. 

Za okres Banská Štiavnica boli v roku 2007 v oblasti sociálnej pomoci ÚPSVaR vynaložené finančné 
prostriedky v objeme 94 mil. 130 tis. Sk (o 971 tis. Sk menej ako v  roku 2006), z toho na pomoc 
v hmotnej núdzi 33 mil. 034 tis. Sk, na podporu rodiny 50 mil. 394 tis. Sk, na kompenzáciu sociál. 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 8 844 tis. Sk a na náklady náhradnej starostlivosti o deti 1 
491 tis. Sk. 

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

    Rok 2007 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 priaznivý makroekonomický vývoj slovenskej ekonomiky. 
Dosahovaný hospodársky rast nebol sprevádzaný dostatočnou tvorbou pracovných miest, ktorá sa navyše 
sústreďovala nerovnomerne, čo zvyšovalo regionálnu polarizáciu. 

   V pozitívnom smere na situáciu na trhu práce v regióne ÚPSVaR pôsobili hlavne sezónne práce, 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.   

 
 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica 
Pobočka Štátneho archívu v Banskej Štiavnici po presťahovaní sídli v budove bývalého Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny na Križovatke 4. Komunikačné spojenia na pobočku sú nasledovné: telefón: 045/6920821, 
6920829; fax: 045/6920827; e-mail archiv@sabb-pbs.vs.sk 
K 31.12.2007 pobočka mala v evidencii archívneho dedičstva SR 147 archívnych fondov a zbierok. Spracované 
fondy a zbierky formou archívnych pomôcok ako inventáre, katalógy v r. 2007 študovalo 41 bádateľov, z toho 3 
zo zahraničia. Najviac študovanými boli archívne fondy do roku 1848 (42,4%) a z obdobia rokov 1918 – 1945 
(23%), tematicky sa dotýkajúce najmä dejín umenia a architektúry, dejín hospodárstva, školstva, genealógie, 
historickej topografie, spolkovej činnosti v Banskej Štiavnici a okolí. V rámci odborných archívnych činností 
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pobočka Štátneho archívu posúdila 32 predložených návrhov registratúrnych poriadkov a plánov inštitúcií 
a fyzických osôb, k tvorbe registratúrnych poriadkov a plánov a ich uplatňovaní v praxi zorganizovala 2 
školenia. V priebehu roku 2007 pobočku navštívilo za účelom štúdia archívnych prameňov, vypracovania 
správnych informácií (potvrdenia, výpisy, odpisy, osvedčené kópie) 315 občanov. Podľa požiadaviek inštitúcií 
a obyvateľov pobočka vyhotovila 208 správnych informácií, zväčša osvedčených kópií a potvrdení dotýkajúcich 
sa dokladovania vzdelania pre potreby dôchodkového zabezpečenia, podkladov pre dedičské konania, 
usporiadania majetkovo právnych vzťahov a pod. V pobočke Štátneho archívu v r. 2007 pracovali 3 pracovníci, 
zaradení do stálej štátnej služby, dvaja s vysokoškolským vzdelaním a jeden so stredoškolským, s absolvovaním 
postgraduálneho dvojročného štúdia odboru archívnictva, všetci absolvovali skúšky odbornej spôsobilosti. 
  
Na úseku spracúvania a sprístupňovania archívnych fondov a zbierok, ktorý patrí medzi ťažiskové odborné 
činnosti pobočky Štátneho archívu, sa pokračovalo najmä na plnení dlhodobých úloh spracovania 
a sprístupňovania stredovekých listín, listov a iného príbuzného materiálu najrozsiahlejšieho fondu pobočky 
Štátneho archívu, Magistrátu mesta Banská Štiavnica. V r. 2007sa vyhotovili 2 diely inventárov, historických 
prameňov z obdobia rokov 1519 – 1523, paleograficky a jazykovo náročných (stredoveká latinčina a nemčina). 
V oblasti výskumnej, publikačnej a kultúrno – osvetovej činnosti pobočka Štátneho archívu participovala na 
viacerých prácach. Tie sa dotýkali ukončenia projektu „Nemecké rukopisy a dokumenty z obdobia stredoveku 
a raného novoveku v slovenských archívoch“, ktorý sa realizoval v spolupráci s Inštitútom germanistiky 
Wilhelmovej vestfálskej univerzity v Münsteri. Na medzinárodné sympóziá sa spracovali prednášky: Regióny 
Švajčiarska a Banská Štiavnica v odraze písomností 16. – 18. storočia (sympózium Orbis Helveticorum, 
Smolenice), ďalej prednáška „Výskum nemeckých písomných pamiatok z obdobia stredoveku a raného 
novoveku v slovenských archívoch“ (sympózium Dejiny nemeckého jazyka na Slovensku, Piešťany), prednáška 
„Trendy vývoja produkcie drahých kovov v Kremnici v stredoveku“ (sympózium Kremnica). Spracovala sa časť 
scenára k dejinám Štiavnických Baní do Pamätnej izby obce, pracovníci pobočky pripravili viacero prednášok 
dotýkajúcich sa dejín Banskej Štiavnice a regiónu, ako napr. k 120. výročiu založenia Dielne na výrobu detských 
hračiek v Štiavnických Baniach, prednášku k dejinám obce Vysoká pri príležitosti prezentácie monografie obce 
Vysoká. Značnú časť práce na úseku výskumu a publikačnej činnosti tvorilo dlhodobé spracovanie a prípravná 
práca v v autorskom kolektíve na reprezentačnej publikácii „Portréty komorských grófov a osobností baníctva 
a hutníctva na území Slovenska v 17. – 19. storočí“, ktorá sa prezentovala počas Salamandrových dní začiatkom 
septembra 2007. Publikácia po prvý raz sprístupnila knižnou formou jedinečnú  kolekciu portrétov hlavných 
komorských grófov a osobností spojených s Banskou Štiavnicou, žiaľ jej vydanie, ako to často býva pri prácach 
historikov, archivárov, múzejníkov, nenašlo miesto pre zaradenie do návrhov na ocenenie kultúrnych aktivít 
v meste za rok 2007. 
 
MV SR, Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica 
 
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici (ŠÚBA) aj v roku 2007 vyvíjal svoju činnosť v duchu Zákona 
o archívoch a registratúrach č. 395/2002, teda preberal, evidoval, ochraňoval a sprístupňoval archívne 
dokumenty, vzniknuté činnosťou právnických a fyzických osôb, pôsobiacich v odvetviach baníctva, hutníctva, 
geológie a pod. na celom území Slovenskej republiky. 
Navštívilo ho 84 bádateľov, z toho 12 zahraničných, ktorí vykonali 392 bádateľských návštev. Témy ich štúdia 
boli rozmanité: od dejín hospodárstva, vedy a techniky, až po cirkevné dejiny a riešenie praktických potrieb 
(napr. vplyvy poddolovania). Ďalším záujemcom boli poskytnuté písomné informácie.  
V predarchívnej starostlivosti ŠÚBA bolo zaradených 100 organizácií. V šiestich z nich bola vykonaná kontrola 
správy registratúry a uloženia archívnych dokumentov, tridsaťtri nám predložilo na posúdenie a schválenie 
návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov. S viacerými príslušné pracovníčky konzultovali metodické 
problémy, jedenástim organizáciám schválili registratúrne poriadky a plány. Spolu s organizáciou DEKMAN 
v Banskej Bystrici sme pre pracovníkov podriadených  podnikových archívov a registratúrnych stredísk 
zorganizovali jednodňové školenie. 
K 31. decembru 2007 vykazoval ŠÚBA 313 archívnych fondov o rozsahu 6227 bežných metrov a temer 94 tisíc 
máp a plánov. Dokončené bolo spracovanie 5 archívnych fondov, ku ktorým boli vyhotovené archívne pomôcky 
- inventáre. Pracovalo sa aj na sprístupňovaní ďalších fondov, rovnako ako na vyhotovovaní nemecko – 
slovenskej verzie bansko – hutníckeho odborného slovníka.  
Banské mapy a plány archívneho fondu Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici zo 17. až. 20. stor.  
boli 19. júna 2007 zapísané do zoznamu UNESCO Pamäť sveta a stali sa tak súčasťou najdôležitejšieho 
dokumentárneho dedičstva ľudstva. V roku 2007 sme pokračovali v ich sprístupňovaní klasickou formou aj 
digitalizáciou. Pri príležitosti banskoštiavnického Salamandra sme pripravili výstavu originálov časti týchto 
dokumentov. Ďalšie tematické výstavky pripravili pre účastníkov odborných podujatí alebo exkurzií do ŠÚBA.  
Viacerí odborní pracovníci vykonávali popri sprístupňovaní archívnych dokumentov, predarchívnej činnosti 
a iných základných povinnostiach aj výskumnú, publikačnú a kultúrno-osvetovú prácu. Okrem iného vystúpili 
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na bansko-odborných seminároch (o lomoch, o mineralógii/geológii) a pripravili príspevky na báze archívnych 
dokumentov ŠÚBA aj na ďalšie témy (banská správa, elektrotechnika, zdravotníctvo, cirkev), s ktorými sa tiež 
zúčastnili rôznych domácich i zahraničných podujatí (napr. 3. medzinárodná konferencia Cadipietra/Taliansko, 
6. medzinárodný bansko-historický kongres Schwaz/Rakúsko, 25. výročie založenia Technickej univerzity 
v Miškolci/Maďarsko) . 
Na objektoch, v ktorých je umiestnený (Radničné nám. č. 16 a č. 4, Starozámocká ul. č. 9), zabezpečoval ŠÚBA 
vykonávanie bežných opráv. Na budove na Radničnom nám. 4 bola v súlade s požiadavkami Pamiatkového 
úradu opravená a natretá predná fasáda. 
V septembri 2007 vykonal v ŠÚBA zamestnanec odboru verejného obstarávania sekcie ekonomiky MV SR 
metodickú previerku za roky 2006 a 2007. 
V dôsledku realizácie uznesenia vlády o prepúšťaní pracovníkov v štátnej službe a vo verejnom záujme  boli 
nútení znížiť stav o dvoch pracovníkov a bolo  zrušené aj plánované miesto informatika. Tým bol stav 
zamestnancov ŠÚBA upravený na 16 osôb: riaditeľka (Mgr. Elena Kašiarová) a dve pracovníčky pre 
hospodársko – administratívne činnosti, šesť pracovníkov oddelenia nových fondov, na čele s vedúcou oddelenia 
a zástupkyňou riaditeľky (Mgr. Janka Schillerová) a sedem pracovníkov oddelenia starších fondov (vedúca – 
Mgr. Lucia Krchnáková). 
   
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. 
BEJANÉVE, s.r.o., na Ul. Kammerhofská, krajčírska dielňa, predaj hotových výrobkov. 
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 
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.  
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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 zliatin, 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., Kysihýbeľská  
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. 
Galéria Štiavnický betlehem – predaj drevených hračiek, kníh, suvenírov na Ul. Radničné námestie.   
 
Obchod, služby a cestovný ruch 
V Banskej Štiavnici pôsobí detašované pracovisko odboru  živnostenského podnikania  Obvodného úradu v Žiari 
nad Hronom. ktoré plní úlohy na úseku: živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra, kontroly. 
Mestský úrad v Banskej Štiavnici, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu vydal v roku 2007 58 záväzných 
stanovísk k žiadostiam na vykonávanie podnikateľskej činnosti,  súhlas k umiestneniu prevádzky a schválenie 
predajného a prevádzkového času v meste Banská Štiavnica. Prevádzkovatelia 10 obchodných zariadení ohlásili 
ukončenie činnosti prevádzky na území mesta, v 18 prípadoch došlo k ohláseniu zmeny prevádzkovej doby v 1  
prípade došlo k zmene sídla prevádzky v rámci mesta.  
Z hľadiska rozvoja služieb v oblasti cestovného ruchu, obchodu a služieb  v roku 2007 môžeme ako významné 
spomenúť vznik niektorých nových prevádzok na území mesta: penzión Resla na Ul. Dolná Resla, reštaurácia a 
kaviareň Pod Starým mestom  na Ul. Botanická, kaviareň Green Café na Ul. A. Kmeťa,  kaviareň Divná pani na 
Ul. A. Kmeťa, obchod so suvenírmi, keramikou, umelecko – úžitkovými predmetmi, čajmi na Ul. A. Kmeťa, 
krajčírska dielňa, predaj výrobkov: BEJANÉVE, s.r.o., na Ul. Kammerhofská a v neposlednom rade aj galéria 
Štiavnický betlehem – predaj drevených hračiek, kníh, suvenírov na Ul. Radničné námestie.   
Nakoľko oddelenie Kultúry cestovného ruchu a športu má vo svojej kompetencii aj správu trhoviska na Ul. 
Križovatka,  organizovanie predaja na trhovisku, ako aj príležitostných trhov  na území mesta,  nemožno 
zabudnúť na to, že v roku 2007 došlo po niekoľkoročnej snahe, v spolupráci so súkromným investorom 
k výstavbe novej sociálno – technickej budovy potrebnej na prevádzkovanie trhoviska. V súčasnej dobe prebieha 
proces stavebného konania a následne prebehne proces majetkovoprávneho usporiadania.  
V roku 2007 došlo k zmene oddelenia kultúry a športu na oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu 
s prechodom  zamestnancov na úseku cestovného ruchu, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb z oddelenia 
právneho, správy majetku a podnikateľskej činnosti na novovytvorené oddelenie. Zároveň bola zrušená funkcia 
asistenta primátora mesta a toto miesto bolo v rámci novej organizačnej štruktúry presunuté pod novovytvorené 
oddelenie, kde v rámci svojej pracovnej náplne zabezpečuje činnosti spojené so zahraničným stykom 
s družobnými mestami a zahraničnú spoluprácu v oblasti kultúry a športu.  
Dôvodom zmeny organizačnej štruktúry bola skutočnosť, že je potrebné dbať na rozvoj aktivít cestovného ruchu, 
úsek činnosti kultúry a cestovného ruchu, ktoré sú úzko prepojené, nakoľko turisti vyžadujú pri návšteve mesta 
aj športové a kultúrne vyžitie.  
V roku 2007 sa problematikou týkajúcou sa rozvoja  cestovného ruchu, obchodu a služieb v meste Banská 
Štiavnica zaoberala  Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu, ktorá v priebehu roka uskutočnila aj 
výjazdové rokovania na Počúvadlianskom jazere, kde vyriešila niekoľko dlhodobých  problémov, s ktorými sa 
na ňu obrátilo OZ Sitnianski rytieri, pôsobiace v tejto miestnej časti.  
Za veľkú zmenu môžeme označiť aj zlúčenie dvoch informačných kancelárií, rôznych subjektov  pôsobiacich na 
území mesta. Od 1. júna 2007 funguje v priestoroch Berggerichtu na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici 
Informačné centrum Banská Štiavnica. Informačné centrum vzniklo na základe spoločnej dohody zástupcov 
Mesta Banská Štiavnica a Slovenského banského múzea o zlúčení Mestskej turistickej informačnej kancelárie 
a Informačného centra Geoparku Slovenského banského múzea. Informačné centrum  Banská Štiavnica 
poskytuje informačnú činnosť pre návštevníkov a obyvateľov mesta, zabezpečuje predaj propagačných 
materiálov, fotografií a publikácií o meste a geoparku a jeho okolí, predaj minerálov, suvenírov, poštových 
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známok, kolkov,  parkovacích kariet, poskytuje internetové služby, laminovanie, služby týkajúce sa pravidelných 
autobusových a vlakových spojení a iné. Informačné centrum Banská Štiavnica je otvorené denne v čase od 9.00 
– 18.00 hod. 
V roku 2007 schválilo Mestské zastupiteľstvo vytvorenie  turistického loga a dizajn manuálu mesta Banská 
Štiavnica. Cieľom je vytvorenie novej značky predovšetkým pre potreby cestovného ruchu. Uvedené logo 
nenahrádza, ani nemá ambíciu nahrádzať historické a oficiálne symboly mesta. Bude využívané najmä 
v komunikácii smerom navonok s cieľom vybudovania všeobecne známej značky. Praktická aplikácia dizajn 
manuálu a nového loga začne prebiehať v roku 2008.  
V roku 2007 aktívne pôsobili  na území mesta dve občianske združenia s cieľom zlepšiť podmienky pre rozvoj 
cestovného ruchu, sú to: Združenie turizmu Banská Štiavnica a  Sitnianski rytieri – Počúvadlianske  jazero.  
Mestské zastupiteľstvo v roku 2007 uznesením schválilo v rozpočte mesta finančnú čiastku 2 mil. Sk, na 
propagáciu Banskej Štiavnice v roku 2008. Uvedená čiastka má napomôcť rozvoj propagácie miest. 
V Banskej Štiavnici sa v priebehu roka 2007 organizovalo aj nakrúcanie niekoľkých reklamných šotov 
a krátkych filmových dokumentov. 
 
Sieťové odvetvia  
Vodovod 
V investorstve Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti, a. s.,  Banská Bystrica bola ukončená 
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.  
Po dobudovaní vodovodu bolo zrealizované aj celoplošné asfaltovanie ulíc Obrancov mieru a  Škultétyho. 
 
Tepelná energetika 
Firmou Fabián a Vaňko, s.r.o., Banská Bystrica spracovaný materiál „Koncepcia  rozvoja Mesta Banská 
Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky“, bol posúdený v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v roku 2008 bude zapracovaný do ÚPD obce 
formou doplnku. 
 
Stavebníctvo 
Územný plán 
V roku 2007 bol rozpracovaný Územný plán zóny Počúvadlianske jazero: 

- Prieskumy a rozbory.......................................  321 300, - Sk 
- Zadanie...........................................................    47 600, -  Sk 

Územný plán spracúva spol. ARCHEKO ateliér architektúry urbanizmu a životného prostredia, s.r.o., Banská 
Bystrica. 
 
Cestné stavby 
V roku 2007 sa na území mesta zrealizovali na miestnych komunikáciách nasledovné investičné práce: 
• Asfaltový chodník Ul. Antolská – Svetro - povrchová úprava chodníka od čerpacej stanice Slovnaft po 

prevádzku Svetro, prestavané náklady     225.468,- Sk 
• Oporný múr Zvonová – zrútením oporného múru na Ulici Zvonová došlo k poškodeniu miestnej 

komunikácie. Tento havarijný stav sa riešil v spolupráci so susednou novostavbou , kde mesto združilo 
finančné prostriedky a všetky ostatné náklady vrátane prác uskutočnil majiteľ susednej nehnuteľnosti, 
prestavané náklady 500.000 ,- Sk 

• Asfaltová oprava Ulice Horná Resla - čiastočná opravu úseku v dĺžke 70 m a šírke 4 m Ulice Horná Resla 
v značne strmom teréne, prestavané náklady  150.000,- Sk 

• Asfaltová oprava Ulice Bratská - rekonštrukcia Bratskej ulice - výmena nového asfaltového koberca 
o hrúbke 10 cm na ploche viac ako 3060 m2, vrátane odfrézovania starého podkladu a premiestnenie 
poklopov a uzáverov, prestavané náklady 2.036.092,- Sk /finančné usporiadanie prechádza do roku 2008/. 

• Asfaltová oprava komunikácií častí ulíc Dolná, Zvonová, Pátrovská - zabezpečované boli nevyhnutné 
asfaltové práce na častiach komunikácií na ulici Dolná pod poštou a provizórny chodník pred poisťovňou 
Kooperatíva , vjazd do Ulice Zvonová, komunikácia nad múrom Ul. Zvonová parkovacie nábehy na Ul. 
Pátrovská, L. Svobodu a Ul. SNP, náklady  120.000,- Sk 

• Vybudovanie obrubníkov Ul. SNP – zrealizované boli práce súvisiace s vybudovaním obrubníkov na 
miestnej komunikácii Ul. SNP, lokalita novej IBV, kde v čase prívalových dažďov dochádzalo k vytápaniu 
RD, náklady  96 880, - Sk 
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• Asfaltová oprava a rozšírenie chodníka Drieňová – Ul. L. Svobodu – v úseku od štátnej cesty po 
autobusovú zastávku pod nemocnicou bola zrealizovaná oprava a rozšírenie chodníka s finančným 
nákladom 216 314, - Sk 

 
MsÚ Banská Štiavnica, odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP vypracoval materiál s názvom „Návrh doplnenia 
a zlepšenia dopravného značenia a doplnenia parkovacích miest v meste Banská Štiavnica“, ktorého I. etapa 
bude realizovaná v roku 2008.  
 
Pozemné stavby: 
V investorstve mesta Banská Štiavnica sa zrealizovalo:  
• Rekonštrukcia radnice – silová a oznamovacia elektroinštalácia  - pokračovali práce z roku 2006 na I. a 

II. NP na komplexnej rekonštrukcii vnútorných rozvodov, svietidiel , kúrenia , vykurovacích telies , 
počítačovej a telefónnej siete, prestavané náklady     1. 483.997 ,-Sk  /V prácach je potrebné pokračovať aj 
v roku 2008 na III. NP a výmene hlavných rozvádzačov/. 

• Rekonštrukcia radnice – stavebné a remeselné práce - pokračovali práce z roku 2006 na I. NP a v časti aj 
na II. NP, ako výmena okien , dverí , podláh , nové omietky a maľby , reštaurátorské práce 
a zdravotechnika, prestavané náklady  2.232.654 ,- Sk  

      /V prácach je potrebné pokračovať v stavebných úpravách a reštaurátorských prácach   na II. a III. NP aj 
v roku 2008/.  

• Prestavba skladov na 25 b. j. Povrazník Banská Štiavnica – v roku 2007 pokračovali práce na 
komplexnej rekonštrukcii a prestavbe skladov na 25 bytových jednotiek. Finančné prostriedky boli 
zabezpečené čiastočne z vlastných zdrojov, úverom zo ŠFRB a dotáciou z MV a RR SR, celkové prestavané 
náklady v roku 2007 7.040.322 ,- Sk  /V roku 2008 bude potrebné prestavať ako naviac práce na zateplení 
fasády a vybudovaní prístupovej komunikácie cca 1,7 mil. Sk/. 

• Pamiatková obnova meštianskeho domu Akademická č. 1 - dotačným príspevkom a 5% 
spolufinancovaním mesto zabezpečilo opravu krovu, výmenu poškodenej strešnej krytiny – dreveného 
šindľa, výmenu dažďových žľabov a zvodov, doplnenie zachytávačov snehu,  opravu fasády, komínových 
telies a nátery okien, preinvestované náklady  965 500,- Sk 

• Pamiatková obnova meštianskeho domu A. Kmeťa č.5 - dotačným príspevkom a 5 % spolufinancovaním 
mesto zabezpečilo opravu, doplnenie a náter okien, statický prieskum s návrhom sanácie a statické 
zabezpečenie objektu, preinvestované náklady 286 750,- Sk. 

• Zachovanie historických prvkov odstránením stavebných porúch meštianskeho domu Nám. sv. 
Trojice č.11 - dotačným príspevkom a 5 % spolufinancovaním mesto zrealizovalo opravu a doplnenie 
chýbajúcej strešnej krytiny, doplnenie zachytávačov snehu, doplnenie a opravu dažďových žľabov 
a zvodov, opravu a náter poškodenej fasády, výrobu a osadenie okien na čelnej fasáde, preinvestované 
náklady  514 000,- Sk 

• Teplovod na Ul. Energetikov - novovybudovanou časťou teplovodu bol nahradený úsek teplovodu, ktorý 
bol v havarijnom stave. Náklady na stavbu boli  477 000, - Sk.  

• Generálna oprava komína kotolne K2, Ul. Dolná 32 - havarijný stav komína si vyžiadal jeho generálnu 
opravu, v rámci ktorej bolo urobené vyvložkovanie komínových prieduchov, sanácia poškodeného muriva a 
jeho zateplenie. GO komína bola realizovaná s nákladom 900 000, - Sk.  

 

Technická infraštruktúra        

Zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s odpadovými vodami 
• Vodovod Štefultov a celoplošná oprava komunikácií – Mesto Banská Štiavnica zabezpečilo 

v investorstve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica zhotovenie vodovodných 
prípojok pre Trojičný vrch a Ul. Obrancov Mieru – Suchý tajch, ako aj bezpochyby najvýznamnejšiu akciu, 
a to celoplošné asfaltovanie ulíc Obrancov mieru a Ul. Škultétyho po realizácii vodovodu II .a III. tlakové 
pásmo v časti Štefultov, náklady na realizáciu prác  cca 5 mil. Sk 

• Rekonštrukcia a oprava kanalizácie na ulici Botanická - havarijný stav komunikácie na ulici Botanická 
si vyžiadal rozsiahlu rekonštrukciu pôvodnej kanalizácie . Tieto práce boli rozdelené na dve etapy, 
prestavané náklady v roku 2007  227.861 ,-Sk /I. etapa akcie je dokončená , je potrebné pokračovať v II. 
etape v úseku 60 m , ktorý je potrebné vymeniť, aj s celkovým položením dlažobných kociek, čo by malo 
predstavovať finančné náklady cca 200 000 Sk/ 

• Kanalizácia Ul. Zvonová - kanalizačný zberač v dĺžke 98 m realizovala firma Combin Banská Štiavnica, 
s.r.o.  v mesiaci 11/2007.  Prestavaná čiastka 491 927, - Sk. 

• Kanalizácia Ul. Na Zigmund šachtu - kanalizačný zberač v dĺžke 101 m realizovala firma Combin Banská 
Štiavnica, s.r.o.  v mesiaci 11/2007.  Prestavaná čiastka 377 075, - Sk. 



 64 

 
Ochrana pamiatok 
• Rekonštrukcia radnice -  reštaurátorské práce - prebiehali reštaurátorské práce na II. NP v priestoroch 

kancelárie primátora , sekretariáte a v obradnej sieni, prestavané náklady  250.000 ,-Sk /Reštaurátorské 
práce a archeologický výskum je potrebné urobiť v miestnosti 103 na I. NP v roku 2008/. 

• Záchrana barokovej kalvárie Horná Roveň, Štiavnické Bane – finančné prostriedky, ktoré boli 
vynaložené na záchranu barokovej kalvárie Horná Roveň, poskytlo Ministerstvo kultúry SR formou dotácie 
na reštaurátorský prieskum a návrh, realizáciu reštaurátorských prác a na vypracovanie projektu ozdravenia 
lipovej aleje. Vynaložené finančné prostriedky – 480 000, - Sk.     

 
Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad na území mesta v roku 2007 vydal  

- 63 stavebných povolení 
- 34 povolení na zmenu v užívaní stavieb 
- 24 kolaudačných rozhodnutí 
- 12 nariadení na vykonanie zabezpečovacích prác 
- 5 povolení na odstránenie stavby 
- 49 dodatočných povolení stavieb 
 

Sociálna starostlivosť 
Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi o sociálnej 
pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2007 vykonávali: 

- 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 núdze, a to 

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

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

zanedbávajúcie povinnú školskú dochádzku, ktoré v r. 2007 činili 2.261 tis. Sk. 
 
Pre Kluby dôchodcov bol v r. 2007 poskytnutý finančný príspevok pre: 
Klub dôchodcov Štefultov    115 tis. Sk 
Klub dôchodcov Banská Štiavnica     85 tis. Sk 
Spolu:      200 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 2007 realizované aj menšie stavebné úpravy. 
 
Dňa 27.02.2007 boli prijaté pravidlá pri poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych 
pôžičiek. 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 zabezpečenie 
pohrebného. Celkovo bolo občanom mesta v r. 2007 poskytnutých 111 výpomocí a 9 sociálnych pôžičiek.  
     Čerpanie finančných prostriedkov na  uvedené účely v r. 2007 bolo v celkovej výške 239 tis. Sk. 
Členenie čerpania bolo nasledovné: 
1. Nenávratná sociálna dávka                  41 tis. Sk 
z toho: 
- jednorazové dávky pre dieťa (školské potreby, 
  cestovné, zabezpečenie základných životných potrieb dieťaťa  14 tis. Sk 
  ošatenie, zabezpečenie výživy)  
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- jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých   27 tis. Sk 
   (zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie, 
   zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky,   
   zabezpečenie základných životných potrieb 
2. Bezúročná soc. pôžička na pohreb                  57 tis. Sk 
3. Mesiac úcty k starším                                     130 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:                                                                      740 tis. Sk 
        Z toho:  - štipendiá   118 tis. Sk 
                 - stravné    513 tis. Sk 
  - školské potreby   109 tis. Sk   
 
V r. 2007 bola poskytovaná opatrovateľská služba celkom 39 opatrovaným občanom s celkovými výdavkami na 
opatrovateľskú službu vo výške 2.470 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, terapia hudbou. 
d/  účasť na spoločenskom živote a iné aktivity, ako sú občasné výlety do blízkeho okolia, návštevy múzeí, 
výstav, kultúrnych podujatí, sledovanie televíznych programov, katolícke a evanjelické pobožnosti. 

 
Ďalšou sociálnou prácou v ZSS je spolupráca s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi v predadaptačnej fáze – 
rozprávanie sa o zariadení, jeho režime, príprava klienta pred prijatím. Po nástupe do zariadenia je to spolupráca 
vo fáze adaptácie (prvé tri mesiace častejší kontakt s klientom, pomoc pri adaptácii na nové životné podmienky, 
pomoc pri kontaktovaní sa s ostatnými klientmi v zariadení. Na základe toho sa volí ďalší prístup k jeho 
individuálnym potrebám. Sociálny pracovník sprostredkováva kontakt klienta nielen s jeho rodinou, ale 
i vonkajším prostredím (napr. čítanie z regionálnej tlače, diskusie na aktuálnu tému).  
Dôležitá je i aktivácia obyvateľov mimo zariadenia. Tieto formy aktivácie obyvateľov nie sú zatiaľ dostatočne 
rozvinuté, hlavne z dôvodov imobility a zdravotného stavu obyvateľov. Cieľom všetkých zamestnancov, 
sociálnych pracovníkov i zdravotného personálu je motivovať a stimulovať obyvateľov s prihliadnutím na ich 
možnosti a schopnosti tak, aby oni sami vyvíjali aktivitu, ktorá by ich uspokojovala.  
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Štatistické údaje za rok 2007 Domov MÁRIE Banská Štiavnica               
  

Zariadenie    Povrazník Strieborná Drieňová Spolu 
 

Kapacita    54  28  64  146 
Stav obyvateľov k 1. 1. 2007  52  26  54  132 
Prijatí obyvatelia v r. 2007  24  16  25    68 
      
Odišli     2    0   6    8 
          
Zomreli     24  16   12     52 
Stav obyvateľov k 31.12.2007  50  25   62   137 
z toho muži    16    7   15     38 
           ženy    34  18   47     99 
 
Rozdiel oproti kapacite   -4  -3  - 2    -9  
      
% využitia lôžkovej kapacity  94,4 %  89,3 %  95,3 %  93,0 % 
 
Činnosť Slovenského Červeného kríža, Územný spolok v Banskej Štiavnici 
Opatrovateľská služba 
V priebehu roka 2007 ŠČK opatroval v domácnosti 13 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 2007 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 13 klientov s mentálnym 
a čiastočným telesným postihom vo veku od 6 rokov do 33 rokov.  
Klienti, ktorí sú školopovinní, navštevujú pomocnú triedu. V nej 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 guľôčkovom 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.  

V r. 2007 boli pre klientov DSS v prázdnych priestoroch budovy vytvorené pracovné dielne, kde sa môžu podľa 
svojich schopností realizovať a zapojiť sa do činnosti na rozvoj ich osobnosti a zručnosti. 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 v roku 2007 pre občanov mesta Banská Štiavnica 
Výkon činností Odboru sociálnych vecí a rodiny v rámci organizačnej štruktúry ÚPSVA R zabezpečujú 
organizačne podriadené útvary, 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                  2240 poberateľov 
 
Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa:   
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Ide o výchovu dieťaťa, ktorá nahrádza výchovu rodičov/pestúnska starostlivosť a náhradná osobná starostlivosť 
Pestúnska starostlivosť :                                                                                        17 detí/13 hodín 
§ 45 (sociálnoprávna ochrana detí a kuratela v zariadení)                                     13 detí/10 hodín  

            
Rodičovský príspevok :                          413 poberateľov  
Príspevok na pohreb :  V roku 2007 bolo vyplatených     204 príspevkov 
Príspevok pri narodení dieťaťa :  
                                        V roku 2007 bolo vyplatených v meste B. Štiavnica 175 príspevkov 
 
Pomoc v hmotnej núdzi 
Dávka v hmotnej núdzi a príspevky :      769 poberateľov 
Náhradné výživné:           12 poberateľov 
 
Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/diéta/:     156 poberateľov 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/hygiena/:     141 poberateľov 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/prevádzka osob.motor.vozidla/:   54 poberateľov 
PP na osobnú asistenciu:           3 poberatelia  
PP na prepravu:            3 poberatelia   
PP za opatrovanie:                                         101 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 2007. 
Počet  evidovaných rodín 923, počet detí 1312, počet plnoletých občanov 25. 
Sociálna kuratela sa vykonáva pre 49 detí. 
Pracovníci sa zúčastnili   spolu 235 súdnych pojednávaní vo veciach maloletých detí a trestných konaniach proti 
mladistvým. 
Pracovníci vykonali u 320 prípadov 435  šetrení – terénnu sociálnu prácu v prirodzenom prostredí. 
V ústavnej starostlivosti je umiestnených 18 detí 
Bol poskytnutý a vyplatený pre  19 plnoletých občanov na uľahčenie resocializácie po návrate z výkonu trestu 
alebo väzby resocializačný príspevok spolu vo výške  27.129.- 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 2007 sme zrealizovali 
jedno z opatrení uvedeného zákona, a to formou prijatých priorít, kde jednou z našich priorít bolo 
zorganizovanie výchovno- rekreačných programov pre deti s poruchami správania pre 55 detí, z toho za okres B. 
Štiavnica 15 detí vo výške 386 599,- Sk, program podpory rodinného správania a pre deti v hmotnej núdzi.  Boli 
zrealizované tri tábory,  ktorých za územný úrad ÚPSVaR  B. Štiavnica sa zúčastnilo 89 detí, z toho za okres B. 
Štiavnica  25 detí.  Boli použité finančné prostriedky štátneho rozpočtu pre 89 detí vo výške 496 705.- Sk- 
 
Školstvo 
Správa o stave školstva v školskom roku 2006/2007 
Mesto Banská Štiavnica – školstvo  
Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom 3 základných škôl, ktorých súčasťou  sú školské kluby detí 
a zariadenia školského stravovania,  4 materských škôl / so školskými jedálňami/, Základnej umeleckej školy  
a Centra voľného času. 
Všetky uvedené zariadenia, okrem dvoch materských škôl, majú právnu subjektivitu.   
 
Základné školy 
Z troch základných škôl len  v ZŠ Jozefa Horáka nenastal pokles počtu žiakov /mierny nárast/, čo jej umožnilo 
hospodáriť nielen s vyrovnaným rozpočtom, ale aj s prebytkom. Časť týchto finančných prostriedkov bola 
použitá na doplnenie a zmodernizovanie zariadenia školy /IKT, internetová čajovňa, multimediálna učebňa 
informačných a komunikačných technológií a pod. / 
ZŠ Jozefa Kollára nedostatočné normatívne financovanie poskytnuté štátom, v dôsledku  mierneho zníženia 
počtu žiakov  dofinancovala z vlastných príjmov školy, ktoré  vďaka dobrému manažmentu predstavujú čoraz 
vyššiu  príjmovú položku v rozpočte školy.   Čiastkou cca 300 tis. Sk z týchto príjmov taktiež škola prispela na 
vybudovanie futbalového miniihriska, ktoré vzniklo v areáli školy  vďaka finančnej spoluúčasti mesta a SFZ. 
Najvyšší pokles žiakov zaznamenala ZŠ Andreja Sládkoviča, čo spolu s nedostatočným naplnením vlastných 
príjmov a vysokými  prevádzkovými  nákladmi  na školu viedlo k nutnosti prijatia racionalizačných opatrení 
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v podobe zníženia počtu zamestnancov, rokovanie s VÚC o navrátení stravníkov Gymnázia Andreja Kmeťa 
a iné. Napriek týmto opatreniam muselo mesto pristúpiť k finančnej dotácii škole  v sume 670 000,- Sk z rezervy 
na originálne kompetencie.  Mestské zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo vyradenie tejto školy zo siete škôl SR  
k 30.6.2008, pri zabezpečení výchovy a vzdelávania jej žiakov v ďalších školách na území mesta v rámci platnej 
legislatívy.  
   
ZŠ Andreja Sládkoviča, Gwerkovej-Göllnerovej č.9 
Riaditeľ školy:  Mgr. Peter Koštial 
Počet žiakov: 184,  prospelo 163, t.j.  neprospelo 19       
Počet tried:       11  
Počet zamestnancov:  32, z toho  19  pedagogických, 2 vychovávateľky ŠKD, 1 asistentka učiteľa 
 
ZŠ v školskom roku 2006/07  poskytovala  vzdelanie s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ako aj 
vzdelanie žiakom s vývinovými poruchami a chybami učenia v 9.ročníku v počte 4. Škola sa zapájala do 
športových, výtvarných, ako aj vedomostných súťaži a olympiád. Výrazne sa angažovala v oblasti 
environmentálnej výchovy , keď bola spoluorganizátorom  odovzdávania certifikátu Zelená škola zástupcom 52 
škôl z celého Slovenska. Žiaci a učitelia školy monitorovali čierne skládky v okolí banskoštiavnických tajchov, 
spolupracovali s TS pri separovanom zbere. Škola vydávala vlastný časopis Zelenáčik. Z 13 záujmových 
krúžkov bol najväčší záujem o prácu v turistickom, volejbalovom a žurnalistickom krúžku. 
V oblasti edukačnej boli prínosom asistentky učiteľa/zlepšenie výsledkov u slabších žiakov.  
Žiaci 9.ročníka pokračovali v štúdiu predovšetkým na SOŠ  - 19 žiakov. 
  
ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského č.17 
Riaditeľ školy :  Mgr.Ján Maruniak 
Počet žiakov:     496, prospelo 491, 5 žiakov neprospelo 
Počet tried :        20 
Počet zamestnancov : 45, z toho 32 pedagogických / 3 vychovávateľky ŠKD/ 
 
Škola pokračovala v skvalitňovaní edukačného procesu presadením projektu Infovek, zriadila multimediálnu 
učebňu a Internetovú čajovňu,  ktorú môžu vo večerných hodinách navštevovať aj rodičia a rodinní príslušníci 
detí bezplatne. Digitálne štúrovstvo, systémom LEGO DACTA a iné súvisia s ďalšou  realizáciou  
informatizácie  výchovy a vyučovania. Zvýšená pozornosť sa venovala výučbe anglického a nemeckého jazyka 
aj obmieňaním a modernizáciou učebných pomôcok, didaktickej techniky a IKT. 
Škola bola úspešná o. i. v projekte Otvorená škola oblasť športu, čím získala   nemalú finančnú dotáciu, ktorú 
použila tak, ako iné dotácie získané v početných malých grantoch na rozvíjanie hlavného cieľa školy – dať 
deťom príležitosť dosiahnuť v maximálnej miere zdravie a vzdelanosť. Získať pre budúcnosť dosť energie, 
schopnosti a zodpovednosti viesť zdravý spôsob života, ale aj zviditeľnenie školy v regióne. 
Žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku  pokračujú prevažne v štúdiu na  SŠ, GMN a SOU. 
 
ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu č.40 
Riaditeľka školy:  PaedDr.Nadežda Dobrovičová 
 
Počet žiakov:        228,  neprospelo 13 žiakov 
Počet tried:            11 
Počet zamestnancov: 32, z toho 22 pedagogických /3 vychovávateľky ŠKD/ 
 
Škola  zabezpečovala  edukáciu vekových skupín 1. a 2.stupňa ZŠ.  V rámci profilácie  výučby  bol jej rozšírený 
program zameraný na rozvoj ekologických disciplín a zvýšenú starostlivosť o prípravu a dobrú úroveň v oblasti 
informatiky, výpočtovej techniky. Talentovaným deťom boli vytvorené dobré podmienky na zapájanie sa do 
predmetových  olympiád a súťaží. Škola mala rozšírené vyučovane cudzích jazykov. Veľa priestoru poskytovala  
krúžkovým a voľnočasovým aktivitám  / 10 záujmových krúžkov/svojich žiakov. Dobre pracoval ŠKD/ 3 
oddelenia, 82 žiakov/ prípravou a organizovaním pútavých a pestrých podujatí. Regionálne a environmentálne 
výchovné ciele predstavovali žiakom  cez projekt REGIO, v oblasti poznávania tradícií, osobností, okolia, ale aj 
šetrenie prírody, energií, separácie odpadu. 
Škola pokračovala v organizovaní výtvarnej  súťaže  Kollárova Štiavnica, hokejovom a šachovom turnaji. 
Po skončení povinnej školskej dochádzky žiaci pokračujú v štúdiu najmä  na  SOŠ a GMN  
 
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4 
Riaditeľ školy:  Pavol Macák 
Počet žiakov:    340 v  odboroch : hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, neprospel 1 žiak  
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Počet tried .       19 
Počet zamestnancov: 18 z toho 14 pedagogických.  
ZUŠ poskytovala vzdelanie formou individuálneho, ako aj skupinového vyučovania. 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. V školskom roku 2006/07 žiaci 
a pedagógovia školy uskutočnili 59 akcií organizovaných školou. Spolupracovali s CMK Rubigal, Slov. 
vodohospodárskym podnikom, MsÚ, OZ Margarétka –postihnuté deti, SBM ,CVČ, Domovom dôchodcov, 
Galériou J. Kollára, základnými a strednými školami v meste. Škola vypracovala úspešný projekt na opravu 
strechy, ktorý bol zrealizovaný do konca roka 2007. 
Silnú stránku školy predstavoval podiel učiteľov a žiakov na kultúrnom dianí v meste, uplatňovanie 
progresívnych metód a v nemalej miere aj interiér školy,   sídliacej v pamiatkovo chránenej budove, udržiavaný 
na veľmi peknej úrovni. 
Absolventi ZUŠ sa dobre uplatnili v študijných odboroch  stredných škôl umeleckého zamerania, na 
konzervatóriách a vysokých školách , ale aj v rôznych amatérskych súboroch. 
 
Centrum voľného času, L.Svobodu č.40 
Riaditeľ CVČ:    Mgr. Marián Berešík 
Počet žiakov.      218 
Počet krúžkov:    18 
Počet zamestnancov: 5  z toho 3 na plný úväzok,  vedúci záujmových útvarov: 8 – všetci spĺňali kvalifikačné 
predpoklady 
CVČ sídli v priestoroch ZŠ J. Kollára a záujmové útvary sa vyučovali okrem tohto priestoru aj na ZŠ, kde 
pôsobia vedúci ZÚ. 
CVČ v školskom roku 2006/07 organizovalo a absolvovalo 134 príležitostných akcií, z toho 48 víkendových 
s počtom 4688 zúčastnených , z toho 4189 detí, 49 okresných, regionálnych a krajských kôl súťaží pre ZŠ a SŠ. 
Už tradične najviac vystúpení pre verejnosť absolvoval tanečný súbor TEXASKY, ktorý sa okrem domácej 
prezentácie zúčastnil na zahraničnej súťaži v Českej republike s umiestnením na prvých miestach. 
Leteckým dňom sa dobre prezentoval Letecký modelár. Strelecký krúžok zvíťazil v silnej konkurencii okresného 
kola. Dobré výsledky dosahovali aj iné záujmové útvary, napr. strelecký, ktorý je členom  Regionálneho SPZ 
V ZH. 
Finančné prostriedky od rodičov /50.,Sk mesačne/ boli použité výhradne na aktivity spojené s konkrétnym 
záujmovým útvarom, ako je nákup spotrebného materiálu, náklady na vycestovanie  a pod.. 
Centrum voľného času vytváralo pre deti a mládež dobré podmienky na zmysluplné trávenie voľného času 
a možnosti uplatnenia sa v oblasti, ktorá ich zaujíma, či už to bol šport, technika, prírodoveda, kultúra. 
 
Materské školy  
Mesto je zriaďovateľom 4 MŠ, z ktorých 2 majú právnu subjektivitu a  2 sú bez nej. Všetky materské školy 
v meste poskytovali  celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou 
od 6 do 7 rokov, s možnosťou poldenného pobytu. Prevádzková doba MŠ je od 6.hodiny ráno  do 
16.hod.popoludní, v prípade potreby až do 17.hodiny. Rodičia prispievali na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s prevádzkou školy sumou  od 100 do 200.,Sk.  Rodiny v hmotnej núdzi  na túto úhradu neprispievali. 
Taktiež strava pre tieto deti bola  len za symbolickú sumu. 
Cieľom pedagogických pracovníkov materských škôl  bola  predškolská edukácia – proces výchovy 
a vzdelávania zacielený na kultiváciu /rozvíjanie a formovanie/ dieťaťa . Materské školy plnením svojich cieľov 
postupne deti uvádzali do reality sveta, sledujúc harmóniu rozvoja všetkých stránok  ich osobnosti . MŠ 
využívali aj služby logopedickej poradne. 
Napriek spoločným cieľom každá materská škola sa vyznačovala svojimi vlastnými aktivitami, individualitou:  
  
Materská škola, Ul.1.mája č.4 /Križovatka/ 
MŠ s právnou subjektivitou 
Riaditeľka školy:  Marta Gašparová 
Počet detí:            121 
Počet tried:           6 
Počet  zamestnancov:  23, z toho 13 pedagogických 
MŠ, ktorá mala vo svojom programe základy vyučovania  anglického jazyka,  bola zapojená do národnej siete 
škôl podporujúcich zdravie, v rámci ktorej venovala zvýšenú pozornosť deťom s narušenou komunikačnou 
schopnosťou. Pri výchove emocionálnej gramotnosti MŠ využívala  program LEGO-DACTY. Zvýšená 
pozornosť bola venovaná zaškoleniu čo najväčšieho počtu detí v prípravnom oddelení pred vstupom do ZŠ. 
V školskom roku 2006/07  MŠ poskytovala aj služby menšiemu počtu detí do 3 rokov. V spolupráci so ZŠ J. 
Horáka boli staršie deti oboznamované so základmi práce s PC. 
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Materská škola, Bratská č.9/ Drieňová/ 
MŠ s právnou subjektivitou 
Riaditeľka školy:  Jana Kruteková 
Počet detí:            102 
Počet tried:           5 
Počet zamestnancov:  21, z toho 11 pedagogických 
MŠ, ktorej prioritou bola pohybová výchova, zriadila vo svojich voľných priestoroch telocvičňu, ktorú bude 
postupne, v rámci svojich finančných možností vybavovať novým športovým náradím.  
V rámci projektu Škola budúcnosti  boli deti oboznamované s anglickým jazykom. Estetické a citové vzťahy detí 
k prírode, aj k sebe samému  si deti tejto škôlky utvárali aj cez projekt  Škola podporujúca zdravie. 
 
Materská škola, Mierová č.2 /Pod Kalváriou/ 
MŠ bez právnej subjektivity 
Riaditeľka : Janka Trilcová 
Počet detí:   40 
Počet tried: 2 
Počet zamestnancov: 6, z toho 3 pedagogickí 
MŠ je držiteľom certifikátu o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike a ciele 
a úlohy s tým spojené plnili počas celého roka, využívajúc aj vynikajúce možnosti pekného prostredia škôlky. 
Deti boli vedené k otužovaniu pravidelnými  návštevami sauny. MŠ bola zapojená do  dvojfázového projektu  
Bezpečná komunita, ktorej cieľom je naučiť deti ako predchádzať rizikám a uvedomovať si nebezpečné situácie.  
 
Materská škola, Námestie padlých hrdinov č.9 /Štefultov/ 
MŠ bez právnej subjektivity 
Riaditeľka MŠ:  Eleonóra Luptáková 
Počet detí:  17 
Počet tried: 1 
Počet zamestnancov :  3, z toho 2 pedagogickí 
MŠ umiestnená v účelovej budove so školským dvorom a záhradou. Cieľom MŠ bolo vychovávať prosociálne 
deti , schopné zosúladiť svoje záujmy s deťmi v kolektíve, vychovávať ich k rasovej znášanlivosti . Osobitná 
pozornosť bola preto venovaná deťom zo slabšieho sociálneho prostredia a rómskym deťom. Škôlka sa zapájala 
do rôznych aktivít, ako  Malý beh trate mládeže, oslavy Dňa matiek a pod. Zariadenie dobre spolupracovalo 
s rodičmi, ktorí sa podieľali  aj na  zlepšení a skrášlení interiéru, aj exteriéru škôlky. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť so zameraním na environmentálnu výchovu bola zrealizovaná dôsledne aj vďaka   
vlastnému programu „Ovocníčkovia“.  
 
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Banskobystrického samosprávneho kraja 
Gymnázium Andreja Kmeťa, G.-Göllnerovej č.6 
Riaditeľ školy:  PaedDr. Milan Klauz 
Počet žiakov:    402 
Počet tried:        15                           
Výučba cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský 
Účasť školy v projektoch: Škola UNESCO, INFOVEK, SOCRATES- Comenius I. / Voda-zázrak života/ 
Materiálno-technické vybavenie školy bolo na dobrej úrovni, do budúcnosti bude potrebné riešiť zabezpečenie 
telovýchovných priestorov. 
 
Stredná lesnícka škola, Akademická č.16 
Riaditeľ školy:  Ing. Rudolf Valovič, CSc. 
Počet žiakov:   306 
Počet zamestnancov:  92, z toho 33 pedagogických 
Študijné odbory:  lesníctvo, lesná prevádzka, krajinná ekológia, lesníctvo a lesnícky manažment 
SLŠ v B. Štiavnici bola ohodnotená medzinárodným auditom kvalifikovanej vzdelanostnej inštitúcie IES so 
sídlom v Londýne ratingom A – špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou. Projektom „Certifikate“ 
získala škola oprávnenie vydávať medzinárodné certifikáty svojim absolventom. 
Dobré meno škole robili sokoliari, ktorí sa každoročne zúčastňujú učebných praxí v Dánsku, Holandsku, 
Nemecku, Rakúsku a v minulom roku aj  v Kanade. 
Škola bola vybraná za SR do projektu LEONARDO pre spoluprácu s lesníckymi školami  EÚ. 
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SPŠ Samuela Stankovianskeho, Akademická č. 13 
Riaditeľ školy:   Ing. Ján Totkovič 
Počet žiakov:     213 
Počet tried:         10 
Študijné odbory: biotechnológia a farmakológia, chemická informatika, technické a informačné služby, 
                            konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na papier, staré tlače a knižné väzby, 
                             odevný dizajn, modelovanie a navrhovanie odevov, propagačné výtvarníctvo. 
Do budúcnosti chce škola rozvíjať najmä technologické odbory, z umeleckých odborov  najmä konzervátorské 
a reštaurátorské práce, kde niektoré odbory,  ako knižné väzby, sú jediné svojho druhu v SR. 
Od septembra 2008 bude škola zintegrovaná so SPŠ S.Mikovíniho, so sídlom v doterajšom priestore školy 
S.Stankovianskeho, pod spoločným riaditeľstvom. 
 
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická č.11 
Riaditeľka školy:  RNDr. Mária Gubrianska 
Počet žiakov:        297 
Škola poskytovala vzdelanie v odboroch geodézia, kartografia a kataster,  polytechnika, konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo . 
Modernizáciu študijných odborov realizovali o. i. aj v rámci projektov ESF : Tretie tisícročie SPŠ S. Mikovíniho 
I + II,  v projekte Nájdi správnu cestu k úspešnej kariére a v Letnej týždennej škole kariérneho poradenstva. 
Záujmové a voľnočasové aktivity mohli žiaci školy realizovať prostredníctvom  mnohých záujmových útvarov, 
od geodetického, SOČ cez športové a iné.  
 
Združená stredná škola obchodu a služieb,  Špitálska č.4 
Riaditeľ školy: do 30.9.08 RNDr.Pavol Bačík,   od 1.októbra 2008   PhDr.Viera Gregáňová 
Počet žiakov:     465 
Počet zamestnancov: 96, z toho 56 pedagogických 
Učebné odbory: obchod a podnikanie, odevníctvo, stavebníctvo, spoločné stravovanie, cestovný ruch, cukrár, 
krajčír, murár, kaderník, hostinský, výroba konfekcie, stavebná výroba 
Škola vyvíjala aktivity zamerané na prezentáciu školy na verejnosti v podobe účasti na mnohých súťažiach 
v oblasti gastronómie, barmanstva, odevnej tvorby a pod., kde jej žiaci dosahovali výborné výsledky. 
Táto škola bola veľmi aktívna aj na úseku výchovy mimo vyučovania, keď navštívila mnohé divadelné 
a športové podujatia, výstavy, exkurzie a výlety v rámci celého Slovenska. 
 
Stredné odborné učilište lesnícke,  Šoltésovej č.5 
Riaditeľka školy:  Ing. Andrea Bednářová  
Počet žiakov:    190 
Počet pedagogických pracovníkov: 31 
Učebné odbory: mechanik-opravár, opravár lesnej techniky, mechanizátor lesnej výroby, lesné hospodárstvo, 
dopravná prevádzka, umelecko-remeselné spracovanie dreva. 
Škola sa prezentovala na verejnosti  aktivitami ako: Beh na lyžiach – Memoriál D. Višňovca,  výstavou 
rezbárskych prác, účasťou  žiakov na súťažiach SOU lesníckych v odborných zručnostiach , predvádzaním lesnej 
techniky apod.  
 
Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  KŠÚ 
 
Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11 
Riaditeľka:  Mgr.Beata Rafajová 
Počet žiakov: 45 
Škola poskytovala vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom svojich 
kvalifikovaných pedagógov . ŠZŠ spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradňou na úrovni 
diagnostiky,  poradenstva a vzdelávania. 
 
Pedagogicko-psychologická poradňa, Dolná č.2 
Riaditeľka:     PaedDr. Ivica Moravčíková 
Počet odborných zamestnancov:  5 
PPP poskytovala komplexnú, interdisciplinárnu a odbornú psychologickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú 
a preventívnu starostlivosť deťom a žiakom od 2 do 16 rokov. Jednalo sa o starostlivosť v oblasti  optimalizácie 
ich osobnostného , vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania a talentu, eliminovania 
porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom 
poskytovala PPP poradenské služby. 
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Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Kammerhofská č.1 
Zriaďovateľ:  Arcibiskupský úrad Trnava 
Riaditeľ:  Mgr. Karol Palášthy 
Počet žiakov :  100  /Katolícke gymnázium/ 
                         163 / Cirkevná ZŠ/ 
 
Súkromné školy 
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12 
Zriaďovateľ:  Joergesov dom 
Riaditeľka:      Ing. Jaroslava  Marušková, Csc. 
Škola poskytovala 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 
 
Školský úrad 
Zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. 
Odborne zabezpečoval úlohy a činnosti v oblasti školstva, vo veciach odborných činností a poradenstva 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva  
o. i. 

- rozhodoval v druhom stupni vo veciach , v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je  
Mesto zriaďovateľom 

- kontroloval dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania 
- vydával organizačné pokyny riaditeľom škôl a poskytoval odbornú a poradenskú činnosť školám 

a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica.  
 
Kriminalita 
Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica je organizačne začlenené pod Okresné riaditeľstvo PZ Žiar nad 
Hronom, pričom pôsobí a plní svoje úlohy v celom okrese 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. 
 
V roku 2007, v dobe od 1. 1. do 31. 12. 2007, bolo na OO PZ Banská Štiavnica štatisticky vykázaných 348 
trestných činov. Z tohto počtu bolo 222 trestných činov objasnených. 
  
V roku 2007 stúpol nápad TČ v služobnom obvode OO PZ B. Štiavnica a výsledkom toho bolo, že v roku 2007 
sme zaznamenali zvýšenie trestnej činnosti oproti roku 2006 o 37 skutkov. Keď porovnáme výsledky v počte 
objasnených prípadov, tak v roku 2007 policajti OO PZ B. Štiavnica oproti roku 2006 zvýšili objasnenosť 
trestnej činnosti o 26 skutkov. V roku 2007 policajti OO PZ B. Štiavnica spolu objasnili 222 trestných činov, čo 
predstavuje 63,79 % objasnenosť trestnej činnosti v okrese Banská Štiavnica. 
  
Čo sa týka štruktúry trestnej činnosti v roku 2007, tak najväčší podiel predstavujú majetkové trestné činy 
s počtom 165 trestných činov, z ktorých bolo 74 objasnených. V roku 2006 bolo evidovaných 143 trestných 
činov, z toho bolo 64 objasnených. V prípade majetkovej kriminality sme zaznamenali nárast spáchaných 
trestných činov a to o 22 skutkov. Škoda, ktorá bola spôsobená touto trestnou činnosťou predstavuje sumu 
7.300.300,- Sk. 
Pri majetkovej trestnej činnosti najviac bolo spáchaných trestných činov krádeží vlámaním, a to 79, z ktorých 
bolo 28 objasnených. Evidujeme aj 12 prípadov krádeží vlámaním do bytov, z ktorých bolo 7 objasnených. 
Špecifickou oblasťou sú krádeže motorových vozidiel. V roku 2007 bolo spáchaných 7 takýchto trestných činov, 
z ktorých boli 4 objasnené. 
Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo spáchaných 20 trestných činov, z ktorých bolo 19 objasnených. Vražda 
v roku 2007 v našom služobnom obvode nebola spáchaná. Nebola spáchaná ani lúpež. Oproti roku 2006 v roku 
2007 došlo k poklesu násilnej trestnej činnosti, a to o 16 trestných činov. 
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V roku 2007 neevidujeme žiadny trestný čin znásilnenia. Mravnostné trestné činy boli v počte 2 skutky a ku 
dnešnému dňu policajti OO PZ objasnili 1 prípad. 
Ekonomická trestná činnosť je v roku 2007 zastúpená 45 prípadmi, z ktorých 22 prípadov policajti OO PZ 
objasnili.  
Z uvedených čísel vyplýva, že policajti OO PZ dosahujú dobré výsledky v objasňovaní závažných trestných 
činov, hlavne násilnej, mravnostnej, ale i ekonomickej kriminality. Problémy pretrvávajú hlavne u majetkovej 
kriminality, kde sú páchané hlavne trestné činy krádeže a krádeže vlámaním v chatových a rekreačných 
oblastiach, no i v tejto oblasti sa podarilo objasniť 74 skutkov, čo predstavuje 44,85 % objasnenosť tejto 
majetkovej trestnej činnosti. V porovnaní s ostatnými Obvodnými oddeleniami PZ, a to Žiar nad Hronom, 
Kremnica, Žarnovica a Nová Baňa sú to najlepšie výsledky na úseku majetkovej kriminality. 

 
Policajti OO PZ B. Štiavnica v rámci všetkých Obvodných oddelení PZ Okresného riaditeľstva PZ Žiar nad 
Hronom v roku 2007 dosiahli najlepšiu celkovú objasnenosť trestnej činnosti a OO PZ Banská Štiavnica tak 
skončilo na 1. mieste s percentom objasnenosti 63,79 %. 
Aj v roku 2008 bude odhaľovanie, objasňovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov jednou z hlavných 
úloh Obvodného oddelenia PZ Banská Štiavnica. 
Na úseku priestupkov evidujeme v roku 2007 celkovo 611 priestupkov, v roku 2006 to bolo 670. Najväčší počet 
priestupkov v počte 353 bolo proti majetku. Na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke bolo 
zistených 188 priestupkov, 147 priestupkov bolo proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu, 19 
priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Tieto priestupky sú zisťované hlavne 
pri kontrolách maloletých a mladistvých osôb v reštauračných a zábavných podnikoch. Nie je výnimkou pri 
kontrole zistiť osoby vo veku 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 počet prípadov bol zaznamenaný na úseku jazdy vodičov pod vplyvom alkoholu. Policajti OO PZ B. 
Štiavnica v roku 2007 kontrolou zistili 71 skutkov, keď vodiči viedli motorové vozidlo po požití alkoholu. 

 
Ďalších 1428 priestupkov bolo riešených na mieste blokovo. Išlo o priestupky na úseku cestnej premávky 
a verejného poriadku. 

 
Na úseku dopravnej nehodovosti konštatujeme, že došlo k nárastu dopravných nehôd oproti roku 2006. V roku 
2007 bolo spôsobených 154 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast oproti roku 2006 o 16 dopravných nehôd. 
Pri nich boli 3 osoby usmrtené, 5 osôb ťažko zranených a 35 ľahko zranených. Škoda pri dopravných nehodách 
predstavovala sumu 10.776.300,- Sk. 
Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd patrí spôsob jazdy, porušenie základných povinností vodiča 
a rýchlosť jazdy. Na základe štatistických ukazovateľov najčastejšie k dopravným nehodám dochádza v čase od 
09.00 hod. do 10.00 hod. a od 17.00 hod. do 18.00 hod. a v rámci týždňa je to piatok. Počas dokumentovania 
dopravných nehôd bolo u 16 vodičov zistené požitie alkoholu, čo je 100 % nárast oproti roku 2006. OO PZ B. 
Štiavnica vzhľadom na zvýšenú dopravnú nehodovosť bude dôsledne kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky, a tak predchádzať následkom, ktoré dopravná nehodovosť prináša. 

 
I napriek tomu, že personálne nie je naplnený 100 % stav policajtov, Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica 
v roku 2007, v rámci štatistických ukazovateľov výslednosti práce dosiahlo výsledky, ktoré ho v rámci 
Okresného riaditeľstva PZ Žiar nad Hronom radia na 1. miesto zo všetkých obvodných oddelení. Medzi prioritné 
úlohy bude naďalej patriť zníženie kriminality v služobnom obvode, zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti 
a hlavne ochrana života, zdravia a majetku občanov.  

 

Požiarna ochrana  
Dobrovoľný hasičský zbor v B. Štiavnici, Ul. A. Sládkoviča č. 15 
Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich 
zakladateľských generácií /v Banskej Štiavnici vznikol dňa 24.7.1873/, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií 
nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej a náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie 
človeka, vedení láskou k blížnemu svornosťou a bratstvom, sme členmi humánnej organizácie  -  Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej 
verejnosti aj každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi 
a živelnými pohromami. 
Sídlo: sídlom Dobrovoľnej požiarnej ochrany je hlavné mesto SR – Kutuzovova 17, Bratislava.  
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Pôsobnosť: vzťahuje sa celé územie Slovenskej republiky. 
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky /ďalej len DPO SR/ je jednotným, účelovým, humánnym, 
politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov. 
Hlavným cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR 
a v duchu stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi. 
Dobrovoľný hasičský zbor je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť 
rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení 
a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach. DHZ pomáha vytvárať pre dobrovoľnú 
hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. 
Z poverenia orgánov obce plní úlohy obecného hasičského zboru. DHZ pracuje na úseku zásahovej činnosti 
a technickej pomoci, na úseku protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom, na úseku odbornej 
prípravy, školenia a výcviku, previerok pripravenosti DHZ, na úseku spolupráce so samosprávou, úsek výchovy 
detí a mládeže, úsek civilnej ochrany, úsek verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti a na úseku zveľaďovania 
dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi. 
Orgány DHZ: Výročná členská schôdza DHZ, Členská schôdza DHZ, výbor DHZ a revízna komisia DHZ. 
   
Dobrovoľný hasičský zbor v Banskej Štiavnici so sídlom v hasičskej zbrojnici, Ul. Andreja Sládkoviča  
č. 15. 
 Na čele organizácie je 9 členný výbor DHZ v zložení: Vladimír Poprac-predseda, Pavol Poprac-veliteľ, 
Miroslav Krkoška -veliteľ hasičskej jednotky, Tomáš Zábudlý-preventivár, Ing. Vladimír Kotilla – vodič AVIE 
31, Ing. Marián Šínsky-tajomník, Pavol Pivarčí-strojník, Júlia Popracová-referentka mládeže a žien, Dana 
Ozanková –org.referent. Revízna komisia: Soňa Ivaničová, Matej Havran a František Bedeš. 
Naša organizácia má ku dňu 27. decembra 2007 72 členov, z toho 27 žien. Od poslednej výročnej schôdze 
konanej dňa 26.12.2006 sme sa navždy rozlúčili s našimi členmi: Karolom Kartíkom, zaslúžilým členom DPO 
SR  Jozefom Letkovičom, Ing. Mariánom Lichnerom, CSc., Dagmar Čunderlíkovou, Eduardom Ernekom, 
Martinom Bokrošom a Ladislavom Sikulom. 
Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 
15 odst. 1 písm. b zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa  
zriadil  mestský hasičský zbor ďalej len MHZ/. 
Schválením požiarneho poriadku mesta Banská Štiavnica dňa 3. augusta 2005 uznesením MsZ č. 115/2005 
Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica poverilo plnením úloh Mestského hasičského zboru Dobrovoľný 
hasičský zbor v Banskej Štiavnici so sídlom na požiarnej zbrojnici v B.Štiavnici, Ul. Andreja Sládkoviča 15. 
Identifikačné údaje: veliteľ zásahového hasičského družstva: Miroslav Krkoška, bytom Banská Štiavnica,  
Ul. A.Sládkoviča 11. Vodič hasičského vozidla Ing. Vladimír Kotilla, Námestie sv. Trojice č. 15. Strojník Pavol 
Pivarči, Ul. A.Sládkoviča č. 14. Zástupca veliteľa družstva Tomáš Zábudlý, Ul. Novozámocká 15, členovia: 
Radovan Buzalka, Ul. Mládežnícka 2, Michal Bokroš,  Ul. L.Svobodu 15, Ing. Martin Šínsky, Ul. L.Svobodu 9, 
Jakub Zachar, Ul. J.I.Bajzu 303/4, Zdenko Soldán, Ul. A.Sládkoviča č. 3, Viliam Krkoška, Ul. Šobov 11, Tibor 
Penička, Štiavnické Bane 409. Počet členov 11. Počet has. družstiev 1. 
Materiálno -technické vybavenie:  hasičská technika: Hasičské motorové vozidlo AVIA 31, rok výroby 1980. 
PPS-12 /prenosná požiarna striekačka/ rok výroby 1978. Základná zásahová: výstroj a výzbroj. Hasičské prívesy: 
1. Spojovacia technika: vysielačky. 
Mestský hasičský zbor v zastúpení Dobrovoľným hasičským zborom je výkonným orgánom Mestského 
zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákona NR č. 314/2001 Z.Z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a všeobecne záväzných nariadení mesta. 
Predmet činnosti: Dobrovoľný hasičský zbor vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných 
pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat 
a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie. 
Výjazdy zásahového družstva k požiarom za rok 2007: 
12.6.2007: - výjazd k požiaru Píla, časť Šobov, horelo uskladnené odpadové drevo, výjazd: 13.00 hod., posádka: 
Miroslav Krkoška, Patrik Weiss a Tomáš Zábudlý. 
6.7.2007:  – výjazd k požiaru bývalého ŠM družstva, v obci Podhorie: požiar haly. Výjazd: 18.30 hod., príchod 
22.00 hod., posádka: Miroslav Krkoška, Radovan Buzalka, Michal Bokroš, Patrik Weiss, Pavol Pivarči. 
27.7.2007:  – výjazd k požiaru obchodných priestorov, staré ihrisko – terajší Market. Požiar budovy. Posáda: 
Ing. Martin Šínsky, Miroslav Krkoška, Pavel Pivarčí, Patrik Weiss, Michal Bokroš, Zdenko Soldan, Zábudlý 
Tomáš, Glézl Milan. Mimo služby aj náš člen Vladimír Poprac ml. dokázal, že je profesionál, ako sa patrí, veď 
pracuje v DHZ už ako Plameniak od 8 rokov. 
24.12.2007 – výjazd k požiaru kontajnera pri cintoríne Frauenberg. Výjazd: 13.30 hod. Posádka: Miroslav 
krkoška, Pavol Pivarčí a Tomáš Zábudlý. 
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Výbor DHZ v Banskej Štiavnici na svojom zasadnutí dňa 10. augusta 2007 schválil mimoriadne povýšenie 
členov zásahového družstva v hasičskej hodnosti o jeden stupeň. Výbor DHZ na svojom novembrovom 
zasadnutí preveril zazimovanie PPS-12, že bola dňa  22.5.2007 vykonaná STK v Žiari nad Hronom na 
hasičskom motorovom vozidle AVIA 31. Je zabezpečený výstroj a výzbroj mužstva. Je potrebné riešiť zastaranú 
motorovú hasičskú striekačku PPS-12, ďalej výbor zobral na vedomie prípravu pripravenosti zásahového 
družstva, previerky pripravenosti dňa 28.7.2007 vo Sv. Antone. Výjazd zásahového družstva v roku 2007 na 
praktické cvičenie bol v počte 21. Vyúčtovanie PHM za rok 2007 spracoval Vladimír Poprac, predseda DHZ 
a odovzdal na prevzatie p. Vlaste Počarovskej, pracovníčky MsÚ v Banskej Štiavnici. 
Hasičské previerky:  
Dňa 9.6.2007 Krajská previerka pripravenosti DHZ v Hliníku nad Hronom, 14.7.2007 pohárová hasičská súťaž 
v Štiavnických Baniach, 28.7.2007 pohárová hasičská súťaž vo Svätom Antone, o pohár Antona Kružlica. 
12.8.2007 pohárová hasičská súťaž v obci Brehy pri príležitosti 100 rokov založenia DHZ. 18.8.2007 pohárová 
hasičská súťaž v obci Podhorie. 
Teoretická príprava ako aj školenie preventivárov sa koná každú nedeľu o 14.00 hod. v zasadačke DHZ Banská 
Štiavnica, Ul. A. Sládkoviča 15.  
Oblasť preventívno-výchovná 
Výbor DHZ spracoval pokyny k preventívno-výchovnej činnosti pre jarné obdobie, k zabezpečovaniu ochrany 
lesov pred požiarmi, ako pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu 2007/2008. Bol spracovaný plán 
preventívnych protipožiarnych kontrol v našom meste na rok 2008. Výbor DHZ skonštatoval, že posledné 
školenie preventivárov bolo dňa 22. januára 2005. Školenie vykonal požiarny technik mesta Banská Štiavnica p. 
Ľubomír Lovas. Posledné preškolenie bolo v mesiaci november 2007 na Hasičskej stanici Hasičského 
a záchranného zboru v Banskej Štiavnici za účasti členov DHZ Miroslava Krkošku, Tibora Peničku, Viliama 
Krkošku a Michala Bokroša. Od 15.8.2007 je v platnosti nová vyhlášky Min. vnútra SR č. 401/2007 Z.z. 
o komínoch. Najčastejšou príčinou požiarov vo vykurovacom období je najmä: nevedomosť a nedbalosť 
občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka vykurovacích telies a komínov, deti bez dozoru, nedodržanie 
najzákladnejších požiarno-bezpečnostných predpisov. 
Práca s mládežou: 
Vedúca mládeže Juliana Popracová, Valika Zábudlá, Pavol Poprac, Tomáš Zábudlý, Miroslav Krkoška Michal 
Bokroš, Tibor Penička a Vladimír Poprac účinne pomáhali pri  cvičení Plameniakov a výsledok sa dostavil na 
okresnej súťaži Plameň 2007 vo Veľkej Lehote dňa 26.5.2007 /sobota/ . Na štadióne sa stretli žiaci základných 
škôl vo veku od 8 – 15 rokov, mladí hasiči z 3 okresov: Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Za 
účasti predstaviteľov OV DPO v Žiari nad Hronom a starostky obce odovzdali účastníkom zaslúžené ocenenie 
za dosiahnuté výsledky. 1. miesto Veľká Lehota, 2. miesto Banská Štiavnica, 3. miesto Svätý Anton, 4. miesto 
Voznica, 5. miesto Banská Belá, 6. miesto Malá Lehota, 7. miesto Kremnica, 8. miesto Janova Lehota.  Srdečne 
blahoželáme našim Plameniakom za úspešnú reprezentáciu nášho mesta: 
Veliteľ: Dávid Vareca, Patrik Vareca, Tomáš Vareca, Radka Kalabová, Veronika Chovanová, Mária Chovanová, 
Lukáš Krkoška, Tomáš Malatinec a Vladimír Golian ml. 
Poďakovanie okrem súťažiacich patrí vedúcim kolektívom a členom DHZ, pretože bez ich podpory venovanej 
v desiatkach hodín pri cvičeniach by si súťažiace kolektívy neodniesli poznatky o práci požiarnej ochrany 
a hlavne zážitky z požiarneho útoku s vodou. 
Verejno-prospešná činnosť 
Brigádnická  činnosť v garážach, oprava PPS-12, AVIE 31. Odpratávanie snehu okolo zbrojnice, brigáda na 
Kalvárii, asistenčné služby v amfiteátri, ako aj pri kultúrno-spoločenských podujatiach. 
Plán úloh na rok 2008 je skoro podobný, len bude rozšírený o oslavu 135. výročia založenia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiavnici zo dňa 24. júla 1873. Oslava výročia je plánovaná na dni  27. júna 2008 – 
vysvätenie sošky sv. Floriána, prijatie u primátora a slávnostné zasadnutie DHZ v zasadačke Klubu  dôchodcov. 
28. júna 2008 previerka pripravenosti DHZ na štadióne v Banskej Štiavnici, začiatok o 9.00 hod. Obed 
v Penzióne na Kopci. 
 
Kultúra a šport 
Kultúra 
Hlavnými úlohami, ktoré zabezpečoval Mestský úrad – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu (ďalej 
OKCRŠ) v oblasti kultúry, boli: 
• Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 
• Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry 
• Prevádzka Mestskej knižnice 
• Správa mestského rozhlasu 
• Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu 
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Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 
Kultúrne podujatia, na ktorých sa OKCRŠ podieľalo, môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 
1. Organizované OKCRŠ 
a. Kino Akademik a Filmový klub Oko 
Predstavenia v kine Akademik a filmovom klube Oko navštívilo v roku 2007 1 523 divákov počas 58 
premietaní. Priemerná návštevnosť tak bola 26 divákov na predstavenie, čo je výrazný pokles oproti 
predchádzajúcemu roku o 20 divákov na predstavenie. Najviac divákov navštívilo premietania filmov Ratatouille 
a Parfum. 
Celkový vývoj v oblasti kín na Slovensku je problematický, keďže malé kiná sú znevýhodňované oproti 
multiplexom, ktoré v premiére uvádzajú všetky tituly, rastie čierny trh a viaceré tituly sa aj do oficiálneho DVD 
predaja dostávajú skôr, ako v minulosti. Veľký pokles je spôsobený aj tým, že v roku 2006 boli na návštevu kina 
využívané kultúrne poukazy, čo výrazne zdvihlo návštevnosť najmä u mladej generácie. V prospech návštevníka 
nášho kina hrá len prijateľná cena lístka na dolnej hranici akceptovanej distribútorom a blízkosť pre domácich 
obyvateľov. Zachovanie premietaní v kine považujeme napriek uvedenému poklesu za dôležité, keďže ide aj 
o duchovný rast a výchovu domácich obyvateľov. 
b. Letné kino Amfiteáter 
V letnom kine sa v roku 2007 premietlo 19 filmov s návštevnosťou 2 006 divákov, čo je v priemere o 32 divákov 
viac, ako v roku 2006. Najúspešnejšími boli predstavenia Shrek 3 a Vratné lahve. Nárast oproti minulým rokom 
je spôsobený aj skutočnosťou, že do filmového leta sa dostali viaceré očakávané filmové hity z roku 2007. 
c. Schemnitzfest 
Podujatie sa skladalo zo štyroch akcií, ktoré spolu navštívilo zhruba 150 návštevníkov. Išlo o koncerty 
amatérskych skupín Guitar Trio, Skrz Head, Fervido a satirické pásmo poézie. Podujatia sa konali  10. – 13.7. 
2007 v podnikoch v Banskej Štiavnici. Zvláštnou časťou podujatia bol koncert pri jazere Počúvadlo za účasti 
viac ako 500 divákov (Horkýže slíže, Chiki-liki-tua, Janko Lehotský). 
d. Živé šachy 
Tretí ročník podujatia opäť zaujal a pritiahol do Banskej Štiavnica 4 000 nadšených účastníkov stredovekého 
trhu, programu a šachovej partie hranej so živými figúrkami (konanej 15.7.). Táto akcia je na Slovensku 
výnimočná a ojedinelá a v kontexte s Majstrovstvami Slovenska v šachu nadobudla aj vyšší rozmer.  
Celý program osviežili vystúpenia hudobných skupín s dobovou hudbou, šermiarske a divadelné vystúpenia 
a ohňová šou. 
e. Festival world music 
Prvý ročník minifestivalu navštívilo zhruba 200 divákov. Na podujatí vystúpili slovenskí i zahraniční 
predstavitelia folk a world music.  
f. Nezabudnuté remeslá 
Ďalší ročník podujatia, v ktorom sa na Námestí sv. Trojice propagovali tradičné výrobky a ľudové umenie 
a hudba, sa konalo 4. augusta. Navštívilo ho okolo 3 000 návštevníkov. Hlavným zámerom podujatia je dať 
priestor ľuďom, ktorí sa venujú tvorbe kvalitných umelecko – remeselných predmetov a ich predaju. Aj tento 
ročník akcie potvrdil, že o podobný druh podujatí je veľký záujem. 
g. Salamandrové dni 
Mestské slávnosti sa konali v dňoch 7.-8. septembra 2007. Okrem oficiálneho programu celoštátnych osláv 
baníctva, hutníctva, geológie a naftárstva čakal návštevníkov historický Salamandrový sprievod za účasti viac 
ako 300 postáv a dvojdňový program na Námestí sv. Trojice. V ňom okrem iných vystúpili držitelia Aurela 
Zuzana Homolová a skupina Družina, prvá slovenská Superstar Katarína Koščová a mediálne známa hudobná 
skupina Sendreiovci. 
Dvojdňový program napriek nepriazni počasia navštívilo viac ako 8 000 návštevníkov.  
h. Batoh Mikulášskych prekvapení 
Tradičná akcia bola pripravená  s výraznou pomocou Informačného centra mladých a Študentského parlamentu. 
Do priestorov Rubigallu zavítali stovky mladších i starších, aby si vychutnali predvianočnú atmosféru doplnenú 
o ukážky zručností študentov a remeselníkov. 
i. Výstavy 
V  roku 2007 oddelenie KCRaŠ usporiadalo osem výstav. 
1.1.– 12.3. –Jozef Kaminský – profesionálne tvorba neprofesionálna. Zaujímavé olejomaľby amatérskeho 
umelca z Bardejova, ktorý sa pri návštev Banskej Štiavnice nechal týmto mestom inšpirovať a vytvoril súbor 
obrazov s tematikou štiavnických zákutí s názvom výstavy   “So spomienkou na Jozefa Kollára „. 
14.3 – 15.4. – Život Anny Frankovej – výstava sa uskutočnila v rámci týždňa boja proti rasizmu, spojená 
s lektorskými textami a autentickými spomienkami na život v koncentračnom tábore. 
4.5 – 30.5. – šperky zo striebra ,medi a ušľachtilej ocele z tvorby absolventov školy úžitkového výtvarníctva 
v Kremnici. 
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1.6. – 10.7. –„Svetové dedičstvo očami detí XIV.ročník“. Tvorba detí z celého sveta zobrazila kultúrne dedičstvo 
v ich poňatí. Pohľadnicové formáty s rôznymi námetmi popretkávané detskou fantáziou dodali miniatúrnym 
dielam punc originality. 
12.7 – 31.7 –„Šachovnice sveta“ V rámci akcie Animatus Lusus sa uskutočnila výstava šachovníc z celého sveta 
a šachovej literatúry. 
25.8 -26.9 –„Tomáš Szabo“- suchý a mastný pastel. Výstava  mladého amatérskeho umelca, ktorý sa na 
potulkách po  Amerike a zvyšku sveta nechal inšpirovať rôznymi zaujímavosťami a nám svoje pocity 
sprostredkoval svojimi maľbami rôznymi technikami.  
27.9 – 23.12 – čipka Jarmila Wolfová –„Nežná krása nití“ vytkaná rukami šikovnej ženy, ktorá zobrazila svoj 
snový svet a spojila rôzne materiály .Vytvorila tak symbiózu dreva, skla, keramiky zjemnené tou 
najušľachtilejšou čipkou.  
V oblasti výstavníctva je najväčším problémom chýbajúca výstavná miestnosť. Tú momentálne supluje Trámová 
miestnosť Rubigallu, ktorá je ale zároveň aj pracovným priestorom pre rôzne stretnutia, rokovania a kultúrne 
akcie. 
j. Ostatné 
22.9.2007   Dodo Šošoka a priatelia/Carlo Sacchi Quartet/  
Koncert jazzovej legendy, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Starého zámku v Rytierskej sále a ktorý bol 
venovaný pamiatke herečky Adely Gáborovej. 
25.9.2007   Festival vážnej hudby – Pontes 
Koncert špičkového telesa z Prahy – Virtuosi di Praga so sólistami, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Kostola sv. 
Kataríny. Zazneli sóla sakrálnej aj svetskej hudby.  
5.10.2007   Venujme viac času našim deťom  
 Akcia, ktorá svojou myšlienkou poukazovala na obrovskú zaneprázdnenosť rodičov v súčasnom modernom 
a rýchlom živote. Stretnutie rodičov a detí naplnené športovými a výtvarnými aktivitami  v základnej škole na 
Drieňovej. 
 18.10.2007   Zelená škola 2007 
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v spolupráci s mestom Banská Štiavnica organizoval slávnostné 
odovzdávanie certifikátov Zelená škola za uplynulý ročník 2006/2007. 
Dňa 18.10.2007 dostali certifikáty Zelená škola zástupcovia 52 škôl z celého Slovenska, za prítomnosti 
významných hostí. Slávnosť sa konala v dopoludňajších hodinách na Starom Zámku a pokračovala o 14.30 hod. 
školskou kampaňou Svet bez chudoby, organizovanou Základnou školou A. Sládkoviča v Banskej Štiavnici.   
V tento deň  boli pre obyvateľov a návštevníkov mesta pripravené aj informačné stánky o environmentálnej 
výchove na Námestí sv. Trojice v čase od 13.00 hod do 15.30 hod. 
25.10.2007 Arteterapia: z okraja do stredu  
Oddelenie KCRaŠ sa zapojilo do festivalu,ktorý usporiadalo banskobystrické“ Divadlo z Pasáže“ a participovalo 
na štyroch podujatiach v Banskej Štiavnici. 
10.11.2007 Akademici v Banskej Štiavnici  
Pri príležitosti výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom 
zorganizovalo  podujatie  „Akademici v  Banskej Štiavnici II“, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 10. novembra 2007. 
Zišli sa na ňom zástupcovia a študenti baníckych škôl  nielen zo Slovenska,ale aj maďarského Miskolca 
a Šoprone. 
  
2. Spoluorganizované OKCRŠ 
a. Štiavnický hudobný tajch 
Tradičnou úlohou OKCRŠ na tomto podujatí bola pomoc pri lokálnej propagácii, technickej realizácii projektu 
a zabezpečení Amfiteátra. Akcia prezentujúca ľudovú hudbu bola dobre navštívená a celý program sa stretol 
s pozitívnym prijatím publika. 
b. Jazznica 
Prvý ročník festivalu bol úspešný. Zamestnanci oddelenia zabezpečovali lokálnu propagáciu a technickú 
výpomoc na mieste konania akcie. Džezový festival sa v dôsledku nepriazne počasia musel presunúť 
z Amfiteátra do Kostola sv. Kataríny, čo mu ale dodalo čaro a zvýšilo hudobný zážitok diváka. Ten si mohol 
vypočuť okrem iných aj Annu Mariu Jopek a Avishai Cohen Trio. 
c. Festival peknej hudby 
Aj v  prípade tohto podujatia plného kvalitných vystúpení v oblasti klasickej hudby išlo najmä o pomoc pri 
propagácii podujatia  a jeho technickom zabezpečení. Počas festivalu sa slávnostne do života uvádzal klavír, 
ktorý venovala firma Ski centrum,s.r.o. Na festivale vystúpili umelci zo Slovenska, Česka, Írska, Malty a iných 
krajín. 
d. 4 živly 
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Filmový festival 4 živly využíva najmä priestory kina Akademik a Amfiteátra. Počas festivalu boli k dispozícii 
naši premietači, podujatie sme pomáhali propagovať na lokálnej úrovni a na základe dohody s Pivovarom 
Steiger sme zabezpečili sponzorskú pomoc pri organizácii záverečnej párty. Vrcholom podujatia pre verejnosť 
bolo  polnočné premietanie legendárneho filmu Upír z Nosferatu v priestoroch Starého zámku so živým 
hudobným sprievodom. 
e. Capalest 
Festival Capalest aj v roku 2007 ponúkol širokú paletu divadelných, hudobných a poetických predstavení. Medzi 
najzaujímavejšie patrili poetické pásmo k výročiu M. Válka, koncert Anjeli v kostole, či Marína v podaní 
Zuzany Krónerovej, Jána Kožucha a Jean-Luc Debattica. 
OKCRŠ na podujatí participovalo technickou výpomocou a poskytnutím zázemia. 
Partneri – sponzori: 
Organizovanie kultúrnych podujatí pod patronátom Mesta Banská Štiavnica nie je realizovateľné len 
z mestských – verejných zdrojov. V roku 2007 sme preto hľadali možnosti na získanie ďalších, vonkajších 
zdrojov. Prvé úspechy sa dostavili prostredníctvom Dohody o partnerstve s Pivovarom Steiger, a.s., ktorý 
podporil ako generálny partner Kultúrne leto. Ďalšiu podporu sme získali z firmy Ski centrum Banská Štiavnica, 
ktorá darovala mestu klavír v hodnote viac ako 500 tis. Sk. Podporné prostriedky sa podarilo získať aj z grantov 
Ministerstva kultúry. Reklamné kampane k podujatiam nám pomáhali zrealizovať Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, a.s.,a Rádio Expres. Považujeme za potrebné vyzdvihnúť týchto, aj ďalších podporovateľov 
kultúry v našom regióne. Ide takmer vždy o pomoc nezištnú. Ceníme si ju o to viac, že prichádza veľmi často 
z prostredia mimo Banskej Štiavnice. Veríme, že na postavených základoch začneme budovať silné sponzorské 
zázemie pre podujatia v našom meste a regióne. 
Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry 
OKCRŠ spravuje objekty Rubigallu, Amfiteátra, kultúrny dom Štefultov a kino Akademik. V objekte Rubigallu 
boli vykonávané počas roka len základné údržbárske práce.  Objekt nebol od svojho sprístupnenia pre oddelenie 
Mestského úradu maľovaný, nevyhovujúce sú WC v prízemí budovy, existujú problémy s vodou zatekajúcou do 
stien objektu a je potrebná rekonštrukcia podkrovia. V budúcnosti bude potrebné spracovať kompletnú 
projektovú dokumentáciu, ktorá vyrieši budúcnosť a funkčnosť objektu, slúžiaceho aj pre rôzne súbory a iné 
aktivity. 
V roku 2007 bola v objekte Amfiteátra vykonaná zásadná investícia, keď bolo vymenené pódium, 
zrekonštruované núdzové osvetlenie a hromozvody. Napriek tomu vyžaduje celý objekt výraznejšie investície 
a najmä intenzívnejšie využívanie. 
Kultúrny dom Štefultov je už niekoľko rokov v zlom technickom stave. V krátkej dobe je potrebné rozhodnutie, 
o jeho ďalšej budúcnosti vyčlenením alebo získaním prostriedkov na rekonštrukciu, návrhom na prenájom alebo 
predaj. V súčasnej dobe a podobe neexistuje totiž reálne využitie tohto priestoru, ktoré by spĺňalo všetky 
podmienky súčasnej aj budúcej bezpečnosti a efektívnosti využívania. 
V kine Akademik bola rovnako vykonávaná základná údržba, vymaľovanie vstupného vestibulu.  
Problémom v prípade objektov v centre mesta je, ako pre väčšinu domov v centre, kriminalita. Počas roka došlo 
k niekoľkým poškodeniam budov Rubigallu a Amfiteátra. Cieľom zlodejov boli najmä plechy a odkvapové rúry. 
Ako vo väčšine prípadov, ani tu nedošlo k odhaleniu páchateľov. 
 
Prevádzka Mestskej knižnice 
Mestská knižnica sa nachádza na Námestí sv. Trojice, v priestoroch Rubigallu 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 k 31.12.2007 24602 knižných jednotiek. Z toho na odd. pre dospelých je 18281 kníh a na 
odd. pre deti sa nachádza 5986 knižných jednotiek. V roku 2007 bolo za čitateľov knižnice zapísaných 1122 
obyvateľov nášho regiónu a študentov. Knižnicu v priebehu roka navštívilo 15386 používateľov. Vypožičala  
32948 knižných jednotiek, z toho 8354 odbornej literatúry pre dospelých, beletria tvorí 12251 kníh, odborná 
literatúra pre deti 2061 a beletria pre deti 6328 kníh. Výpožičky periodík boli 3954. V roku 2007 sa pre knižnicu 
získalo 469 nových knižných jednotiek, z toho 316 titulov kúpou a 153 sme získali darom. Knižnica pripravila 
88 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, z toho 18 tvorí informačná príprava pre žiakov 
a študentov škôl. Z väčších podujatí je treba spomenúť: Prezentácia knihy Sám v cudzích mestách autora Antona 
Hykischa, Noc s Andersenom – najusilovnejší čitatelia našej knižnice mohli prežiť nezabudnuteľnú noc 
v knižnici, literárno-vedomostná súťaž Ak vieš- odpovieš, kde si svoje vedomosti porovnali žiaci základných 
škôl nášho okresu, Výtvarná súťaž venovaná výročiu narodenia švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej pod 
názvom Pippi Dlhá Pančucha, Vyhodnotenie čitateľskej súťaže Osmijanko, slávnostné pasovanie prváčikov za 
čestných čitateľov knižnice, 100 kníh Tatra banky, Literárna loď a pod. Pravidelne sa stretávajú malí čitatelia 
v čitateľskom klube detského oddelenia našej knižnice. Pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl sa  
pripravuje Informačná príprava v našej knižnici. 
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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 
114 titulov kníh. V priestoroch knižnice si čitatelia majú možnosť prečítať dennú tlač a rôzne časopisy, (17 
titulov,  z toho2 časopisy boli zahraničné). Z dochádzajúcich periodík knihovníčky robia kartotéku regionálnych 
článkov. 
V priestoroch knižnice čitatelia využívajú aj 3 PC, ktoré slúžia na vyhľadávanie titulov v on-line katalógu 
knižnice a tiež používatelia môžu surfovať po internete, resp. napísať si rôzne práce. Knižnica poskytuje aj 
reprografické služby zo svojho knižničného fondu.    
Správa mestského rozhlasu 
Vyhlasovanie v rozhlase má na starosti OKCRŠ, údržbu rozhlasu a technické práce súvisiace s jeho prevádzkou 
realizujú Technické služby, m. p. 
Na údržbu rozhlasu bolo v minulom roku použitých 70 tisíc Sk. Vedenie Mestského rozhlasu je zastarané 
a rovnako ako v prípade kultúrneho domu Štefultov bude potrebné v krátkej dobe prijať zásadné rozhodnutie 
o ďalšej budúcnosti rozhlasu. Investície do budovania nových častí a obnovy problematických úsekov totiž môžu 
dosiahnuť výšky niekoľko stotisíc korún. 
Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu 
Medzi ďalšie aktivity OKCRŠ v oblasti kultúry patrili správa a aktualizácia úradných tabúľ mesta, spolupráca na 
viacerých aktivitách a súťažiach pre školy (My sa nevieme sťažovať nahlas, Keď vieš, odpovieš, Sládkovičova 
Štiavnica, výstava Salamander a pod.). Úlohou oddelenia je aj prenájom a zabezpečovanie priestorov za ktoré 
zodpovedá. Oddelenie samostatne realizuje časť grafických podkladov, ktoré využíva k svojim akciám 
a v prípade potreby poskytuje túto službu aj spolupracujúcim organizáciám.  
 
Ocenenia za činnosť v kultúre v roku 2007 
Komisia kultúry pri Mestskom zastupiteľstve nominovala v ocenenia za prínos v kultúre v roku 2007 v troch 
kategóriách, z ktorých občania mesta hlasovaním vybrali víťazov. Nominovanými boli a víťazmi sa stali: 
Kategória Jednotlivec: Mária Petrová, Pavol Maruščák, Ľudmila Blašková, Lubomír Lužina, Jarmila 
Simonidesová. Víťaz: Mária Petrová 
Kategória Kolektív: Základná umelecká škola, Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok, Dychová hudba 
Sitňanka, Živena, Texasky. Víťaz: Texasky 
Kategória Podujatie: Živé šachy, Jazznica, Festival kumštu, remesla a zábavy, Škola v múzeu, Jozef Horák: 
Séria podujatí. Víťaz: Animatus Lusus - Živé šachy. 
 
Slovenské banské múzeum 
Aj v roku 2007 pokračovalo SBM vo svojich bohatých aktivitách, ako je zhromažďovanie, spravovanie a 
sprístupňovanie zbierok, dokumentácia histórie Banskej Štiavnice a jej okolia, propagácia baníctva, mineralógie 
a geológie, riešenie výskumných úloh a publikovanie v laickej, či odbornej tlači. Okrem toho SBM poskytuje 
odborné konzultácie v súlade so svojím zameraním, buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív, ktoré sú 
prístupné aj externým bádateľom. Najdôležitejšou činnosťou smerom k bežnému návštevníkovi múzea je 
organizovanie krátkodobých výstav a rozširovanie stálych expozícií. Pre návštevníkov je zabezpečený lektorský 
výklad, ako aj možnosť zakúpenia propagačných materiálov. SBM pokračovalo aj v projekte Škola v múzeu, 
ktorý podporuje environmentálnu a regionálnu výchovu žiakov a študentov.  
Okrem vlastných aktivít sa Slovenské banské múzeum zapája aj do celoslovenských, alebo medzinárodných 
podujatí. V roku 2007 naše múzeum participovalo na vytváraní sprievodného programu medzinárodného 
filmového festivalu Envirofilm, spolupracovalo na príprave výstavy ALMA MATER – Banská Štiavnica. 
Európsky význam baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a zapojilo sa do Národného  programu 
záchrany a transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu.  
Keďže táto správa je určená najmä pre širokú verejnosť, sústredíme sa v nej na expozičnú, výstavnú a 
vzdelávaciu činnosť múzea v uplynulom roku. Od roku 2003, keď ku stálym expozíciám pribudla aj 
zrekonštruovaný priestor dedičnej odvodňovacej štôlne Glanzenberg, má Slovenské banské múzeum sedem 
stálych expozičných priestorov. Najnavštevovanejšou expozíciou zostáva Banské múzeum v prírode, nazývané 
aj Skanzen. Skladá sa z dvoch výstavných priestorov, pričom jeden sa nachádza na povrchu a druhý pod zemou, 
v bani. Povrchová expozícia predstavuje návštevníkom rôzne typy tradičných architektúr, ktoré boli typické pre 
banskú činnosť. V areáli nájdete ťažnú vežu, šachtu, požiarnu zbrojnicu, kováčsku dielňu, či strojovňu 
s vodostĺpcovým ťažným strojom. Okrem nich sa na povrchu nachádza nová expozícia o geologickej skladbe 
Slovenska. Podzemná expozícia ponúka prehliadku kedysi funkčnej bane, jej najstaršie časti pochádzajú zo 17. 
storočia.  
Ďalšia expozícia, ktorá sa venuje baníctvu a jeho histórii na Slovensku, je umiestnená v historickej budove 
Kammerhofu na Kammerhofskej ulici č. 2 v Banskej Štiavnici. Okrem  tradičnej múzejnej činnosti usporiadali 
v roku 2007 pracovníci tejto expozície v spolupráci niektorými lokálnymi a celoslovenskými organizáciami a za 
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finančnej podpory Environmentálneho fondu konferenciu Nerastné bohatstvo v lomoch - I.časť - lomy na 
strednom Slovensku. Z prednášok, ktoré odzneli na konferencii, bol vydaný zborník, ktorý je v predaji 
v Kammerhofe.  
Veľmi atraktívnou zostáva aj návšteva Starého zámku. Do zoznamu jeho stálych expozícii v minulom roku 
pribudla pútavá výstava historických hodín a zvonov vo vstupnej veži a expozícia väzenia a mučiarne vo veži 
tzv. Himmelreichu, ktorý je súčasťou opevnenia hradu a v minulosti slúžil aj ako väzenie.  
Okrem doplnenia stálych expozícií bola verejnosti sprístupnená aj nová dlhodobá výstava s názvom Kalvária 
v azyle. Výstava predstavuje unikátnu zbierku originálov barokových drevených reliéfov z Banskoštiavnickej 
kalvárie. Kolekcia reliéfov je doplnená plnohmotnými plastikami, ktoré pochádzajú z toho istého komplexu. 
Cieľom premiestnenia originálov je ich ochrana jednak pred nepriazňou počasia, ale najmä pred vandalmi, či 
zlodejmi. Architektonický komplex kalvárie má byť čoskoro doplnený fotografiami reliéfov a do budúcnosti sa 
uvažuje o umiestnení kópií reliéfov, ktoré môžete vidieť dnes iba na Starom zámku.  
Krátkodobejší charakter mala tradičná výstava s názvom Vianoce na Starom zámku. Výstava bola príznačne 
otvorená v deň sv. Mikuláša s programom pre postihnuté deti z Hrabín. Na výstave boli prezentované tradičné 
banícke betlehemy a maľované salaše.  
 Ku stálej expozícii protitureckých bojov na Novom zámku pribudla výstava približujúca históriu Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiavnici.  
Mineralogická expozícia v budove tzv. Berggerichtu na Námestí sv. Trojice ponúkla v roku 2007 svojim 
návštevníkom okrem stálej expozície Systematickej geológie a Nerastných surovín Slovenska aj tri dočasné 
výstavy.  
Výstavný cyklus otvorila ALMA MATER, výstava venovaná slávnej Baníckej akadémii, ktorá bola prvou 
vysokou školou technického zamerania na svete. Na tejto výstave spolupracovalo SBM so Štátnym ústredným 
banským archívom v Banskej Štiavnici, s Lesníckym múzeom v Šoproni ako aj so Strednou lesníckou školou a 
Strednou priemyselnou školou S. Stankovianskeho, ktorých archívne materiály boli prezentované na výstave.  
Ďalšia výstava s názvom Jed v prírode bola bezplatne sprístupnená v priestoroch Informačného centra. Výstava, 
ktorá bola privezená zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, bola 
originálne doplnená o jedovaté nerasty zo zbierkového fondu oddelenia geológie.  
Výstava Nerastné prvenstvá Slovenska spojená s odborným mineralogickým seminárom bola zrealizovaná pri 
príležitosti 80.výročia založenia Štátneho banského múzea Dionýza Štúra ako priameho predchodcu 
Slovenského banského múzea. Prvenstvá nerastnej ríše Slovenska si môžete ísť do Berggerichtu pozrieť ešte do 
konca marca 2008. Seminár bol venovaný slovenským typovým minerálom a iným raritným druhom nerastov 
z nášho územia. Seminár bol finančne podporený Environmentálnym fondom Ministerstva životného prostredia 
SR. Väčšina jeho prednášok bola uverejnená v zborníku s rovnomenným názvom.  
Galéria Jozefa Kollára každoročne ponúka okrem hodnotnej stálej expozície aj niekoľko zaujímavých výstav. 
Prvá dočasná výstava v roku 2007 v Galérii J. Kollára predstavila tvorbu akademického maliara prof. Stanislava 
Balka, nositeľa Európskej ceny Franza Kafku. Výstava zaznamenala pozitívne ohlasy nielen zo strany odbornej 
verejnosti, ale aj zo strany slovenských médií. Pozvánku na výstavu odvysielalo Rádio Slovensko, Devín, rádio 
Regina, či rádio Lumen. Tlačová správa sa objavila aj v denníku Pravda.  
K pravidelným a veľmi obľúbeným výstavám patrí výber z práce súťažnej prehliadky detskej a študentskej 
tvorby s ekologickým zameraním. V poradí už deviaty ročník zorganizovalo Slovenské banské múzeum 
spoločne s Pohronským osvetovým strediskom – pracoviskom Banská Štiavnica, Slovenskou agentúrou 
životného prostredia a Mestom Banská Štiavnica. Návštevníkov výstavy  zaujali vystavené dielka svojou 
bezprostrednosťou, nábojom fantázie, originalitou a úprimnosťou výpovede i materiálovou rôznorodosťou. 
Počas trvania výstavy, ktorá je zaradená medzi podujatia Envirojari, sa v Galérii Jozefa Kollára  uskutočnili 
prednášky a besedy, ktoré boli realizované v spolupráci so SAŽP a ochrancami prírody.  
Objekty a kresby poprednej slovensko-americkej výtvarníčky Zuzany Rudavskej boli predmetom výstavy, ktorá 
bola verejnosti sprístupnená v júni 2007 a potrvala do konca augusta. Na výstave bolo prezentovaných l6 
objektov a 19 kresieb, ktoré vznikli v rokoch 1992 – 2006.  Odozvy na výstavu v médiách i v tlači vysoko 
vyzdvihovali rozsiahlosť talentu Zuzany Rudavskej, umelecké hodnoty jej tvorby, ako aj počin Slovenského 
banského múzea – Galérie Jozefa Kollára predstaviť túto výnimočnú autorku v  Banskej Štiavnici. Poukázali na  
objavnosť inštalácie výstavy v historických priestoroch i na optimálny spôsob  nainštalovania výtvarných diel. 
O úspechu výstavy svedčí aj jej reinštalácia v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (20.9. – 20.10. 2007).   
Kópia neskorogotického oltárneho obrazu – tabuľovej maľby tzv. Rožňavskej metercie bola príznačne otvorená 
počas Salamandrových dní. Obraz je pre históriu baníctva veľmi významný, nakoľko popri ústrednom motíve sv. 
Anny Samotretej zachytáva proces dobývania a spracovania drahých kovov v období vzniku tohto diela, t.j. 
v prvej tretine 16. storočia. Maľba bola doplnená 13 panelmi o histórii stredovekého baníctva a hutníctva, ako aj 
vybranými zbierkovými predmetmi Baníckeho múzea v Rožňave. 
Posledná minuloročná výstava predstavila dielo estónskeho maliara a grafika Jaaka Adamsona, ktorý žije od 
roku 1980 v Kremnici. Na svojej druhej výstave v Banskej Štiavnici sa predstavil komornými prácami 
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zameranými na prírodné krásy a na dominanty troch baníckych centier – Banskej Štiavnice, Hodruše 
a Kremnice. 
Okrem výstavnej činnosti usporiadala Galéria v minulom roku seminár o živote a diele Antona Schmidta (1706 
Viedeň – 1773 Banská Štiavnica), významného rakúskeho maliara domestifikovaného na Slovensku, v prostredí 
Stredoslovenských banských miest. Podnetom bolo zreštaurovanie Schmidtovho oltárneho obrazu Nanebovzatia 
Panny Márie z roku 1742, zo zbierok SBM,  prvým známym maliarovým dielom, ktoré sa nachádza na 
Slovensku. Seminára sa zúčastnilo 72 poslucháčov z múzeí, galérií, pamiatkových úradov a škôl. Bolo 
prednesených 9 odborných príspevkov, ktoré budú publikované v pripravovanom zborníku.   

 V minulom roku pokračovalo SBM v programe Škola v múzeu, ktorý pozostáva z troch nosných projektov. 
Projekt s názvom Čo nám tu zanechalo baníctvo organizujú pracovníci Kammerhofu pre žiakov tunajších škôl. 
S deťmi a učiteľmi prejdú trasu, na ktorej ich upozornia na technické a historické pamiatky súvisiace 
s baníctvom. Podujatie býva ukončené atraktívnym ryžovaním zlata, keď sa deti oboznámia s náradím – 
ryžovacou panvicou a samy si vyryžujú zlatenku. Vzhľadom na prácu s vodou býva táto akcia organizovaná 
v jarných a letných mesiacoch.  
Projekt Živá galéria koordinovali pracovníci Galérie J. Kollára. Pozostával z niekoľkých praktických prednášok 
určených žiakom, ako aj širšej verejnosti, súčasťou bolo aj kreslenie v expozícii podľa diel E. Gwerka a J. 
Kollára. Pomocníkom projektu sú dve špeciálne pomôcky – omaľovánka pre deti zo škôlky a pracovný zošit Po 
stopách Jozefa Kollára. V rámci projektu Živá galéria  sa uskutočnilo 30 podujatí, na ktorých  sa zúčastnilo 613 
účastníkov. 
Najobľúbenejším projektom v rámci programu Škola v múzeu sú tvorivé remeselno-výtvarné dielne s názvom 
Hráme sa na remeselníkov. V rámci tvorivých dielní sa účastníci pod odborným vedením skúsených lektorov 
venujú tradičným remeselným a výtvarným technikám  i oživovaniu starých štiavnických,  takmer zabudnutých 
remesiel. Detské práce  z Kammerhofskej dielničky  boli prihlásené do XV. celoslovenskej súťaže a výstavy 
„Deti a tradičná ľudová tvorba“ v Ružomberku. Na I.ročníku súťaže výtvarno-remeselnej tvorby detí „V krajine 
remesiel“ organizovanej ÚĽUV-om získala Zuzka Beňadiková za košík z trávy čestné uznanie v kategórii 
nádoba/škatuľka. Projekt je určený nielen pre škôlkarov a žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre širokú 
verejnosť. Dielne Školy v múzeu navštívilo v roku  2007 spolu  1.940 účastníkov. Stúpol záujem základných a 
materských škôl. Svojich priaznivcov si získali aj dielne určené pre verejnosť a letné prázdninové dielne 
na nádvorí Kammerhofu. 
Slovenské banské múzeum už pravidelne organizuje aj iné podujatia, ktoré výrazne obohacujú kultúrny život 
mesta Banská Štiavnica.  
Medzi najúspešnejšie radíme nočné prehliadky na Starom zámku, ktoré sa už tradične organizujú počas 
prázdninových mesiacov a cez Salamander. Minulý rok sa konal už piaty ročník divadelných nočných 
prehliadok, ktoré navštívilo dovedna 1200 návštevníkov. O program sa postarala skupina historického šermu 
Bojník z Prievidze. Podujatie bolo propagované v mnohých rozhlasových a tlačových médiách a stretlo sa s 
pozitívnymi ohlasmi.  
Iniciatíva za živé mesto v spolupráci so Slovenským banským múzeom a mestom Banská Štiavnica usporiadala 
v priestoroch Starého zámku už 10. Ročník obľúbeného podujatia Festival kumštu, remesla a zábavy. Nosnou 
témou minuloročného podujatia bola hlina. Tomu bol prispôsobený aj výber remeselníkov a ukážky práce 
hrnčiarov. Okrem toho bolo podujatie sprevádzané bohatým kultúrnym programom.  

Tradičným sa stáva aj bazár (ne)potrebných vecí, ktorý sa koná vždy v prvý piatok a sobotu od júna do augusta a 
v septembri počas Salamandrových dní na nádvorí Kammerhofu. Do zbierkového fondu Slovenského banského 
múzea sme prostredníctvom bazára v minulom roku získali drevené dvere s pôvodnými kovaniami z Dekýša. 
Novinkou roku 2007 bolo, že Slovenské banské múzeum sa zapojilo do Európskeho týždňa vedy a techniky. Dňa 
14. novembra ponúklo vybrané expozície pre návštevníkov za symbolické vstupné. S korunovou vstupenkou 
z expozície Banskej techniky ste mohli  navštíviť Mineralogickú expozíciu, štôlňu Michal a povrchovú 
expozíciu Banského múzea v prírode, zadarmo. V tomto podujatí by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcich 
rokoch, nakoľko sa stretlo so širokou odozvou a veľkým záujmom najmä z radov banskoštiavnických škôl.  

Tradičným zimným podujatím bol „Štyavnycký vjanočný jarmok“, ktorý sa koná každoročne v decembri na 
nádvorí Kammerhofu. Okrem tradičných remeselných výrobkov a iných darčekových predmetov ponúka 
možnosť zakúpenia vianočných pochúťok a typických štiavnických jedál. Atmosféru Vianoc navodil aj bohatý 
kultúrny program: The Komets, štiavnická vokálna skupina predniesla vianočné koledy, vianočný program 
predstavili malí koledníci z Cirkevnej základnej školy, Živý betlehem zahrali obľúbení štiavnickí ochotníci 
a folklórna skupina z Prenčova obohatila sobotňajší program vystúpením Ako na jarmoku a na Luciu bývalo.  
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Slovenské banské múzeum sa zapojilo aj do úspešných kultúrnych podujatí, ktoré sú organizované v našom 
meste, ako je Cap á l’Est, európsky festival poézie, divadla a hudby, Festival peknej hudby, či filmový festival 4 
živly.  
Vzhľadom na obmedzený rozsah tohto príspevku nie je možné vymenovať všetky aktivity múzea v roku 2007. 
Snažili sme sa vybrať a priblížiť iba tie, ktoré by mohli zaujať širšiu verejnosť. O ďalších projektoch, o vedeckej, 
či publikačnej činnosti múzea sa môžete viac dozvedieť z pripravovanej Výročnej správy SBM za rok 2007, 
ktorá bude onedlho prístupná aj na múzejnej internetovej stránke www.muzeumbsk 
 
Pohronské osvetové centrum Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica 
POS pripravilo v roku 2007 nasledujúce kultúrne a spoločenské podujatia. 
Ilustrujeme povesť J. Horáka  -  regionálna výtvarná súťaž so zahraničnou účasťou 
Horákova Štiavnica  -  regionálna literárna súťaž so zahraničnou účasťou    
1. 2. 2007  ZŠ J. Horáka, jedáleň SOU lesníckeho B. Štiavnica   
Pri  príležitosti  100. výročia narodenia spisovateľa Jozefa Horáka.  Za účasti primátora mesta a  predsedu 
Kultúrnej komisie pri mestskom zastupiteľstve. 
Spoluusporiadatelia: Mesto Banská Štiavnica, ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica, Živena, MO MS  Banská 
Štiavnica, Mestská. knižnica Banská Štiavnica 
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Salamander 2006  - súťažné práce vystavené počas Salamandrových dní 2007   
Vyhodnotenie sa konalo 19. 2. 2007 v priestoroch Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu. 
Múzy v Kammerhofe  – 1. 3. 2007, Kammerhof Banská Štiavnica 
Prezentácia činnosti a tvorby banskoštiavnických autorov a interpretov poézie, prózy, hudby, výtvarného 
umenia... V spolupráci s SBM B. Štiavnica a s PhDr. B. Bachratým, CSc. 
Art pódium 2007  -  14. 3. 2007, DM pri ZSŠ obchodu a služieb B. Štiavnica 
Program mladých talentov / poézia, hudba, tanec, vlastná tvorba, folklór, miešanie nápojov, umelecká úprava 
ovocia a zeleniny... Za účasti primátora Mesta Banská Štiavnica a poslanca mestského zastupiteľstva P. Ivašku. 
My sa nevieme sťažovať nahlas - súťaž + vernisáž+výstava – 19. 4. 07 Galéria J. Kollára B. Štiavnica, výstava 
trvala do konca mája 2007  
Výtvarná súťaž so zahraničnou účasťou, zameraná na ochranu prírody, ekológiu a envir.  výchovu 
Spoluusporiadatelia: SBM – Galéria J. Kollára Banská Štiavnica, Slovenská agentúra ŽP – CPEP v Banská 
Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 
Náckova Štiavnica  -  13 . 4.  2007, Pražovňa Banská  Štiavnica 
Súťažná prehliadka v prednese náckovských vtipov a príhod a sprievodné podujatia (Náckov výjazd,  kvíz zo 
znalosti „štiavničtiny“, čítanie „Zo života starých baníkov...) 
Spolu usporiadatelia: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Živena, Mesto Banská Štiavnica  
Štiavnická gitara  -  29. 4. 2007, ZUŠ B. Štiavnica – nesúťažná gitarová prehliadka gitaristov regiónu a 
seminár pre učiteľov gitarovej hry 
Hlavný usporiadateľ – ZUŠ B. Štiavnica 
Dialóg kultúr   -  22. 5. 2007, Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu  (Rubigall), Banská Štiavnica 
Posedenie pri slovenskej a ruskej poézii a hudbe za účasti ruských poetov J. Širokovovej – Tambovcevovej a L. 
Osepjana, hlavného redaktora ruského časopisu Mecenat i mir, ktorý prezentuje aj činnosť banskoštiavnických 
autorov /Podracká, Bujnová, Lichnerová...ad./, spojené s malým literárnym kvízom. Okrem autorov účinkovali 
banskoštiavnickí interpreti poézie a hudby 
Spoluusporiadatelia: Živena – spolok slovenských žien v Banská Štiavnica v spolupráci s PhDr. Norou 
Bujnovou, CSc. 
Budenie sitnianskych rytierov – 22 .6. 2007, Počúvadlo (odvoz-dovoz Štiavničanov autobusmi) 
Vystúpenia autorov a interpretov hudby, tanca, spevu pri  o t v o r e n í    s e z ó n y pri jazere Počúvadlo 
a sprievodné podujatia 
Spoluusporiadatelia: OZ Sitnianski rytieri, miestni podnikatelia v časti Počúvadlo Jazero, Mesto Banská 
Štiavnica, Živena  
Jozef Horák – Život a dielo v premenách času  -  19. - 20. 9. 2007 
Vedecký seminár v roku 100. výročia narodenia spisovateľa Jozefa Horáka a sprievodné podujatia /odhalenie 
pamätnej tabule na Podhorí, návšteva miest spojených so životom J. Horáka, návšteva Sitna – dominantnej 
lokality v tvorbe J. Horáka.., vydanie publikácie zo seminára /v r. 2008/ 
Spoluusporiadatelia: Mesto Banská Štiavnica, ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica, Živena, Mestská knižnica  Banská 
Štiavnica, MO MS  Banská Štiavnica 
Čo čas dával a bral  -  27. 9. 2007, MsÚ B. Štiavnica, Rubigall 
Autorský večer venovaný tvorbe bývalého evanj. farára v Banská Štiavnica Daniela Šovca a prijatie autora u 
primátora Mesta Banská Štiavnica – pri príležitosti nedávneho životného jubilea autora 
Spoluusporiadatelia: Živena, Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu 
Prezentácia nových kníh banskoštiavnickej  autorky  Dany Podrackej  Morfeus    a   Persona  -  11. 10. 
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2007, Kaplnka Kammerhofu, B. Štiavnica 
Spoluusporiadatelia: Živena, SBM Banská Štiavnica 
Od srdca k srdcu  -  5. 11. 2007,  Hotel Grand Matej Banská Štiavnica 
Prítomný primátor Mesta B. Štiavnica a člen Kultúrnej komisie p. N. Kaník 
Vystúpenia členov Zväzu telesne postihnutých a ich hostí – ZUŠ, Texasky, výstavka. 
Spoluusporiadatelia: ZO Zväzu telesne postihnutých  Banská Štiavnica, Hotel Grand – Matej  Banská Štiavnica 
Nielen rokmi je človek mladý  - Koncert pre seniorov 
29. 10. 2007, Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica 
Hlavný usporiadateľ: Živena – spolok slovenských žien  Banská Štiavnica 
Miro Jilo – Moje srdce  - 8. 11. 2007, Kammerhof Banská Štiavnica 
Vernisáž výstavy výtvarných prác z  Celoslovenského tvorivého stretnutia rómskych detí – 3 rómske deti 
reprezentovali Banskú Štiavnicu – s. PhDr. B. Bachratým 
V spolupráci s SBM  Banská Štiavnica 
Farby a nálady jesene  v poézii, hudbe a výtvarnom umení – 8.11.2007, Kammerhof  
Prezentácia činnosti a tvorby autorov a interpretov nášho mesta a hostí / J. Bernáthová,I. Lukáč, D. Kabina, I. 
Kabinová, M. Petrová, M. Bucholcerová, Z. Turáneková, P. Turáneková, B. Bachratý... Hosť – D. Benčová z 
Odboru Cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva BBSK – recitácia a detská  folkórna skupina Červenô jabĺčko 
zo Sv. Antona 
Spoluusporiadateľ: SBM v Banská Štiavnica, v spolupráci s PhDr. Bohumírom Bachratým, CSc. 
 Najkrajšia dovolenková fotografia – celoslovenská súťaž + vernisáž + výstava + vyhodnotenie +  dvakrát 
zasadnutie prípravného výboru a poroty... Vyhlásenie súťaže : máj 2007, uzávierka : 15. 10. 2007,  vyhodnotenie 
a vernisáž : 9. 11. 2007, výstava trvala do: 9.12.2007, následne sa plánuje výstava zo súťažných prác vo 
výstavných priestoroch VÚC BBSK v B. Bystrici /a na MŽP SR v Bratislave./  
I. kategória súťaže – Pamiatky UNESCO vo fotografii – cenu venovalo Mesto Banská Štiavnica, primátor 
Mesta Banská Štiavnica udelil ceny aj za najlepšie fotografie s tematikou Banská Štiavnica regiónu... 
Člen poroty – podpredseda Kultúrnej komisie p. P. Ivaška, vernisáž za účasti primátora Mesta B. Štiavnica a 
podpredsedu KK p. Ivašku 
Inšpirácie spod Sitna  -  literárna súťaž z vlastnej tvorby pre všetky vekové kategórie 
Hlavný usporiadateľ: Živena – spolok slovenských žien Banská Štiavnica 
Salamander 2007  - vyhodnotenie  výtvarnej  súťaže  sa bude konať v r. 2008 
Súťažné práce budú vystavené počas Salamandrových dní 2008 
Predstavujeme vám...   
Beseda so spisovateľom Ivanom Laluhom a prezentácia jeho novej knihy „Alexander Dubček – úvahy, 
spomienky, komentáre“ a so synom A. Dubčeka Ing. Petrom Dubčekom.  
Pre študentov banskoštiavnických stredných škôl a záujemcov z radov širokej verejnosti. 
Kino Akademik Banská Štiavnica, spoluusporiadateľ: Mesto Banská Štiavnica a MO MS v Banská Štiavnica 
 
OZ Salamandra 
Počas  roka 2007 členovia OZ Salamandra pripravili  pre svojich spoluobčanov niekoľko podujatí. Z dôvodu 
minuloročnej miernej zimy sa na začiatku roka neuskutočnilo niekoľko podujatí (hokejový turnaj, maškarný ples 
na ľade). Prvou väčšou akciou, ktorú sme pripravili, bol Medzinárodný deň detí. Podujatie sa uskutočnilo 
začiatkom júna v areáli pohostinstva Blarazíni a stretlo sa s mimoriadnym ohlasom. Akcie sa zúčastnilo do 100 
detí. Chceli by sme vyzdvihnúť Lenku Krnáčovú a zároveň sa jej poďakovať za osobnú angažovanosť na 
príprave programu pre deti. 

Najväčšou akciou, ktorú OZ v roku 2007 pripravilo, boli Štefultovské slávnostné dni 2007. Akcia bola 
organizovaná pri príležitosti Štefultovského pútu a trvala 5 dní. Podujatia sa počas celého priebehu zúčastnilo 
približne 2500 obyvateľov a návštevníkov 

Akciou Suchý tajch naše združenie pomohlo pri obnovení areálu Suchý tajch na Štefultove. Najväčšiu zásluhu 
na tejto akcii mal Jozef Blaškovič, ktorý z tohto areálu vybudoval športovo oddychovú zónu. Slávnostné 
prestrihnutie pásky vykonal viceprimátor Ing. Juraj Čabák dňa 5.8.2007. Zároveň bol organizovaný aj 
minifutbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 8 družstiev, pričom jedno tvorili poslanci Mestského zastupiteľstva.  

OZ Salamandra pomáhalo aj pri organizovaní a zabezpečení konania festivalu CAPaLEST – cesta vidiekom. 
V miestnej časti Štefultov sa konali v dňa 11.8.2007 dve nasledovné podujatia: 

Marionetové divadlo „O kukučke, ktorá prestala kukať“ 

Koncert tradičnej folklórnej hudby v kostole sv. Anny. 

Ďalšou aktivitou združenia bolo vynesenie pamätnej tabule MUDr. Térymu na chatu v Malej studenej doline 
nesúcu jeho meno. Slávnostného odhalenia tabule za zúčastnili primátor Banskej Štiavnice a Vysokých Tatier 
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Mgr. Pavol Balžanka a Ing. Ján Mokoš poslanci MsZ Ing. arch. Peter Mravec, Ing. Miriam Blaškovičová, Ing. 
Slavomír Palovič ako aj  14 obyvateľov zo  Štefultova a turistický zájazd gymnázia Banská Štiavnica.  

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, OZ Salamandra pripravilo, tradičné husacie hody na Sitnianskej. Združenie 
pre záujemcov zabezpečilo vstup do Ignác štôlne v dome pána Mariana Bačíka na Sitnianskej. Veľkou zásluhou 
za zdarný priebeh mal pán Marian Bačík, ktorý veľmi srdečne privítal fárajúcich vrúcnym pohostením.  

V súvislosti s vynesením pamätnej tabule MUDr. Térymu predseda OZ Salamandra inicioval stretnutie vo veci 
obnovy turistického chodníka cez Štefultov. Stretnutia sa zúčastnil predseda značkárskej komisie KST pán Doc. 
Arnošt Guldan a predseda pobočky KST v Banskej Štiavnici Róbert Melcer a dvaja aktívni značkári Jozef 
Radiansky a Peter Jancsy. Na stretnutí sa dohodlo, že sa zrealizuje obnova chodníka, pričom pán Guldan 
navrhoval, aby tento chodník dostal pomenovanie po MUDr. Térym.  

Mikulášsky batoh 

Dňa 7.12.2007 po 17.00 hod. zavítal do Hasičskej zbrojnice v Štefultove sv. Mikuláš s čertom a anjelom. Na 
príchod Mikuláša čakali deti od 15.00 hod. a čas si krátili rôznymi hrami a pesničkami. Mikulášovi povedalo 
básničku alebo pesničku presne 50 detí, ktoré boli odmenené Mikulášskym balíčkom. Niektoré deti boli aj 
v sprievode rodičov, ktorým sa podávalo varené víno. Okrem balíčkov mali deti na stoloch pripravené aj 
občerstvenie. Opäť najväčšou zásluhou na aktívnom vyplnení času s deťmi mala Lenka Krnáčová. Poďakovanie 
patrí aj Ing. Jánovi Mojičkovi, Jánovi Kružlicovi a Nikolke Kandovej.  

V závere roka 2007 OZ zabezpečilo vyliatie ľadovej plochy a korčuľovať sa začalo 26.12.2007. Veľké 
poďakovanie za vylievanie patrí Michalovi Maruniakovi. 

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou napomohli pri organizovaní podujatí pre svojich 
spoluobčanov. Poďakovanie patrí aj Mestu Banská Štiavnica ako aj primátorovi Mgr. Pavlovi Balžankovi za 
pochopenie a pomoc. Dúfame, že aj tento rok sa nám podarí zorganizovať podobné akcie a pripraviť zaujímavé 
podujatia pre nás všetkých.  

 
Zahraničná spolupráca 
Organizácia miest svetového dedičstva (OMSD) 

Správa o svetovom dedičstve a aktivitách s ním spojených za obdobie 09/2005 – 03/2007 za mesto Banská 
Štiavnica pre  Regionálny sekretariát OMSD v Budapešti; 

9. svetový kongres a 8. Valné zhromaždenie  OMSD, Kazaň, Ruská federácia. Téma „Dedičstvo a ekonomika“ 
(„Ako môže záchrana dedičstva prispieť k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju mesta pri zachovaní jeho 
kultúrnej identity?“)   19. – 23.6.2007 – účasť oficiálnej delegácie Banskej Štiavnice. 

Svetové dedičstvo – očami detí 2007 

výtvarná súťaž pre detí z miest svetového dedičstva vo veku do 15 rokov, 13. ročník, 1198 prác z viac ako 50 
škôl v 21 mestách svetového dedičstva v 13 krajinách (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, 
Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Uzbekistan a Slovenská 
republika). Výstava otvorená 1.6.2007.  

Akademici v Banskej Štiavnici II 

Pri príležitosti 6. výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Banskej akadémie 
v B.Štiavnici Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom 
zorganizovali  podujatie  „Akademici v  Banskej Štiavnici II“, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 10. novembra 2007.  

Ide o  určité pokračovanie prvej etapy podujatia, keď banský hunt,respektíve klát dreva študenti Univerzity 
z Miškolca a Západomaďarskej univerzity zo Šoprone úspešne dotlačili v auguste 2006 do Banskej Štiavnice 
a ktoré v októbri 2006 boli umiestnené v historických budovách Akadémie. Cieľom tlačenia hunta a klátu bolo 
pripomenúť si založenie baníckej školy v roku 1735, založenie Akadémie Máriou Terézou v roku 1762 a 5. 
výročie „Deklarácie“ právnych nástupcov Baníckej a lesníckej akadémie 6 fakúlt/univerzít z Miškolca, Šoprone, 
Košíc, Zvolena, Ostravy a Leobenu. Iniciatíva vyšla z maďarskej strany, boli to  študenti Univerzity v Miškolci a 
Západomaďarskej univerzity v Šoproni.  

Z pozvaných hostí sa podujatia v tomto roku zúčastnili okrem iných aj poslanec NR SR prof. RNDr. László 
Miklós, DrSc., vedúci Inštitutu hornického inženýrstvi Hornicko-geologicke fakulty VŠB – TU Ostrava prof. 
Ing. Pavel Prokop, CSc., prodekan bývalej Baníckej fakulty Univerzity v Miškolci dr. Tamás Ormos, prodekan 
Lesníckej fakulty Západomaďarskej univezity v Šoproni prof. Dr. Ferenc Lakatos,   rektor TU vo Zvolene prof. 
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Ing. Ján Tuček, CSc., dekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., dekan BERG 
fakulty TU v Košiciach prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. 

Predbežne bolo dohodnuté, že podujatie „Akademici v Banskej Štiavnici III“ sa uskutoční v októbri 2008.   

Partnerské mestá  
Hlavné témy medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami: 
Hünenberg (Švajčiarsko) 

� fotografická výstava „Potulky po Hünenbergu“ otvorená v Banskej Štiavnici 9. júna 2007 za 
prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v  Slovenskej republike  JE 
Josefa Areggera a 29 člennej delegácie oficiálnych predstaviteľov a občanov  Hünenbergu; 

� delegácia doviezla so sebou prebytočné kancelárske potreby, ktoré boli rozdelené do štiavnických škôl; 
� na základe pozvania futbalisti FO Sitno Banská Štiavnica navštívili Hünenberg, kde 18. augusta 2007 

odohrali priateľský zápas s miestnym FC Hünenberg;  
� žiaci ZŠ Jozefa Horáka pokračovali v dopisovaní so žiakmi z Hünenbergu; 
� umelecké dielka z obchodu „Diela a dielka“ sa predávali v Hünenbergu počas tamojšieho 

predvianočného trhu;  
� aktuálne informácie z Hünenbergu získane  z Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie 

ohľadom Kohézneho miliardového fondu/pre Slovenskú republiku 67 miliónov CHF. 
 
Moravská Třebová (Česká republika) 

� účasť žiakov ZŠ Jozefa Horáka na súťaži „Pod modrou oblohou“ a víťazstvo jednej žiačky; 
� návšteva oficiálnej delegácie Banskej Štiavnice na otvorení Dní slovenskej kultúry v Moravskej 

Třebovej 19. – 21.4.2007; 
� účasť Banskej Štiavnice na oslavách 750. výročia založenia Moravskej Třebovej  14. – 16.6.2007 – 

oficiálna delegácia, dychová hudba „Sitňanka“, sokoliari; 
� návšteva oficiálnej delegácie Moravskej Třebovej na podujatí „Živé šachy“ 13. – 15.7.2007 v Banskej 

Štiavnici; 
� účasť 8 mladých ľudí z Banskej Štiavnice na letnom tábore „Setkaní mládeže Moravská Třebová 2007“ 

16. – 23.7.2007; 
� návšteva oficiálnej delegácie Moravskej Třebovej na Salamandrových dňoch 2007 v Banskej Štiavnici 

7. – 9.9.2007; 
� návšteva oficiálnej delegácie Banskej Štiavnice na festivale „Biskupický kaléšek“ v Moravskej 

Tŕebovej 5. – 7.10.2007; 
� hokejisti Banskej Štiavnice navštívili Moravskú Třebovú, kde 15.12.2007 odohrali priateľský zápas 

s miestnymi hokejistami.  
 
Olsztynek (Poľsko) 

� návšteva delegácie mesta a  Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Banská Štiavnica v Olsztynku pri 
príležitostí 110. výročia založenia DHZ v Olsztynku 3. – 6.52007;  

� návšteva oficiálnej delegácie Olsztynku  na podujatí „Štiavnický hudobný tajch“ v Banskej Štiavnici 
22. – 25.6.2007.  
 
Ptuj (Slovinsko) 

� spolupráca pri podpore kandidatúry Ptuja na Európske hlavné mesto kultúry 2012; 
� 3 zástupcovia Banskej Štiavnice na „Krátkej študijnej návšteve Slovinska“ organizovanej Slovinskou 

národnou agentúrou programu Mládež v akcii v spolupráci so Združením miest Slovinska 4. – 9. júna 2007. 
Recipročným výsledkom by mal byť výstup/projekt pre mládež v roku 2008;  

� pri príležitostí Dňa štátnosti Slovinska bežci z Banskej Štiavnice navštívili Ptuj v dňoch 22. – 
25.6.2007,  kde sa zúčastnili Behu partnerských miest; 

� dve pozvania pre oficiálnu delegáciu k  nim a jedno pozvanie pre oficiálnu delegáciu k nám neboli 
akceptované. 
 
Soproň (Maďarsko) 

� v roku 2007 sa mala recipročne podpísať Dohoda o partnerstve (podpísaná v Šoproni v marci 2006), ale 
nové vedenie mesta Šoproň zmenilo názor a chce podpísať len jednostupňovú dohodu. 
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ŠPORT 
Športová a telovýchovná činnosť v Banskej Štiavnici svojím rozsahom a úspešnosťou v roku 2007 nadviazala na 
dobré výsledky z predchádzajúceho obdobia. 
  
1. Stručný prehľad športových aktivít a úspechov jednotlivých športových klubov v Banskej Štiavnici. 
1.1 Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica 
Umiestnenie družstiev v roku 2007:  
Dospelí: v V. lige dosiahli 1.miesto, Dorast: v IV. lige dosiahli 9. miesto, St. žiaci: v III.lige dosiahli 9. miesto a 
Ml. žiaci v III. lige dosiahli 6. miesto. Najlepším strelcom V. ligy            je Michal Kminiak.  
Výbornú prácu odviedli tiež tréneri: V Poprac, Emil Ivanič, Weis, Košárnik, ďalej pán Hirschner, D. Orčík, M. 
Hudák, I. Beňo, M. Švidroň, J. Lupták, M. Bukňa.       
Od roku 2005 je Futbalový klub správcom štadióna a v rámci možností sa realizovala       aj vnútorná 
rekonštrukcia priestorov, šatní, zasadačky, rozhlasovej miestnosti, miestnosti    pre rozhodcov.  
Usporiadal IV. ročník turnaja dorasteneckých družstiev – „Memoriál Mariána Bosáka“, kde obsadili 4. miesto.  
1.2 Plavecký klub Banská Štiavnica 
PK má celkovo 36 členov (z toho 12 aktívnych plavcov) + mladí plavci v predškolskom veku v prípravke. 
V roku 2007 dosiahol PK B. Štiavnica najlepšie výsledky vo svojej histórii, pretože nikdy predtým nedosiahli 
plavci toľko titulov majstrov sveta ako v tomto roku.  
Denisa Tenkelová získala 9 prvých, 5 druhých a 2 tretie miesta na Majstrovstvách Slovenska žiakov. Podľa 
bodovacích tabuliek FINA získala najviac bodov. Monika Maruniaková           sa umiestnila v disciplínach, ktoré 
plávala v prvej desiatke pretekárok.  
Marián Adamský získal 12 prvých, 2 druhé a 2 tretie miesta na Majstrovstvách Slovenska žiakov. Marek 
Konečný, Michal Ivanič a Dávid Hriňák sa umiestnili v prvej desiatke pretekárov vo svojich disciplínach.  
Na oblastných majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti sa pravidelne všetci aktívni pretekári umiestňovali na 
prvých miestach, po prípade medzi prvými tromi pretekármi.  
1.3 Plavecký oddiel TJ Sitno Banská Štiavnica 
V roku 2007 formou základného a zdokonaľovacieho výcviku naučil plávať 19 detí a mládež.  Na jar uskutočnil 
športovo-zábavné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 49 detí. Zúčastnili sa pretekov o Banskobystrický pohár 
s jedným víťazstvom. 
1.4 Stolnotenisový klub RANSAN Banská Štiavnica 
Je tradičným zástupcom mesta v dlhodobých súťažiach usporiadaných Slovenským stolnotenisovým zväzom. Už 
15 rokov hrá regionálnu súťaž, v ktorej hrajú zástupcovia okresov Banská Štiavnica, Žarnovica  Žiar nad 
Hronom. V I. triede regionálnej súťaže v roku 2007 aj napriek finančným problémom obsadili 8. miesto. Hráči 
sa pravidelne zúčastňovali turnajov usporiadaných v rámci regiónu. Pravidelne v klube dostávajú príležitosť 
mladí talentovaní hráči, ktorí potom môžu svoje majstrovstvo ďalej rozvíjať.  
1.5 Volejbalový oddiel mužov STJ Drieňová Banská Štiavnica 
Družstvo mužov dosiahlo výborný záver roka 2007, v II. lige obsadilo 1. miesto. 
Oddiel zorganizoval aj tradičné volejbalové turnaje a to: Veľkonočný turnaj, Turnaj o pohár primátora mesta 
a vianočný - Štefanský turnaj. 
1.6 Klub moderného trojboja Banská Štiavnica 
Športovci klubu dosiahli viacero úspešných výsledkov počas celej sezóny v súťažiach slovenského pohára 
i ďalších súťažiach celoslovenského charakteru. V šprint triatlone dosiahli 2. miesto, vo viacboji všestrannosti 
dosiahli 1. miesto, v akvatlone dosiahli 2. miesto, v biatlone – Cena Banskej Bystrice dosiahli 2 x 1. miesto a 1 x 
2. miesto a v Slovenskom pohári v triatlone dosiahli 5. a 8. miesto.  
K najlepším športovcom klubu patria:   
Tomáš Nemčok, kategória muži – MSR v šprint triatlone, Senec – 2. miesto, MSR v akvatlone, Nitra – 4. miesto, 
Slovenský pohár za rok 2007 – 5. miesto, Banskobystrický pohár v plavárni – 1. miesto, Beh Ústavy SR 
v Banskej Štiavnici – 7. miesto.  
Vladimír Nemčok, veterán – MSR vo viacboji všestrannosti, Topoľčany – 1. miesto,  
MSR v akvatlone, Nitra – 2. miesto.  
1.7 KARATE  klub Banská Štiavnica 
Sezónu 2007 hodnotia ako podpriemernú. Hlavným problémom fungovania klubu bolo nedostatok vhodného 
miesta na trénovanie. Vysoké finančné požiadavky za využívanie priestorov – telocviční sú pre oddiel neúnosné, 
čo má zásadný vplyv na kvalitné fungovanie klubu. Aj napriek zlým podmienkam Karate klub dosahoval 
výsledky, o čom svedčia traja slovenskí reprezentanti: Erik Kotora, Mária Svorníková a Ján Krátky, no pre 
nedostatok podmienok nebolo možné ďalšie napredovanie.  
1.8 TJ Sitno Rekreačný aerobik Banská Štiavnica 
Pod vedením skúsených a zanietených cvičiteliek pokračoval tento telovýchovný odbor v uskutočňovaní 
pravidelných aerobických cvičení v telocvični spojených za priaznivého počasia  s pohybovými aktivitami 
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v prírode na bicykli alebo na bežkách.  Pri desiatkach akciách sa vystriedali stovky nadšencov pravidelného 
športovania.  
Zorganizovali napr. : Aerobik a bežky, Aerobik na bicykli, Deň plný aerobiku... 
Každoročne sa im podarí do telocvične prilákať ženy rôznych vekových kategórií, a to nielen z Banskej 
Štiavnice, ale aj z B. Belej, Štefultova, Štiavnických Baní, ako aj študentky stredných škôl. Cvičenie nerobia na 
podnikateľskej úrovni, ani jedna z cvičiteliek nie je platenou cvičiteľkou.  
1.9 Športový atletický klub Banská Štiavnica 
Úspešne zorganizoval tradičné a významné športové podujatia, a to:  
- 27. ročník Cestného behu Trate mládeže Hronská Breznica – Banská Štiavnica, v ktorom štartovalo 52 
pretekárov,  
- 26. ročník Malého behu Trate mládeže, v ktorom štartovalo 108 pretekárov v kategórii žiactva,  
- Majstrovstvá Slovenska v cestnom behu na 20 km,  
- volejbalový turnaj mix družstiev,  
- 14. ročník Drieňovského okruhu,  
- 6. ročník Behu ústavy SR, kde štartovalo 68 pretekárov. Pretek odštartoval prezident SR Ivan 
Gašparovič.  
Funkcionári ŠAC-u spolupracovali aj pri organizácii iných atletických podujatí.  
1.10 Klub „Horáčik“ pri ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica 
V klube bolo zaregistrovaných 15 členov. Klub obnovil svoju registráciu v notárskej komore ako OZ, oprávnenú 
poberať 2 % z dane obyvateľstva. Zorganizovali už 9. ročník Memoriálu Ladislava Kristu vo viacboji 
všestrannosti, ktorého sa zúčastnilo 7 základných škôl okresu. Klub bol spoluorganizátorom Majstrovstiev 
banskobystrického kraja v bedmintone. K najlepším športovcom klubu sa zaraďujú Michal Kubík, Dominik 
Palášthy a Daniel Matis.  
1.11 Slovenský cykloklub Hámrik Banská Štiavnica 
Klub zorganizoval X. ročník Banskoštiavnického horského cyklomaratónu dňa 4.8.2007 za účasti 300 pretekárov 
s medzinárodnou účasťou. Cyklomaratón mal za dobrého počasia výborný priebeh a organizáciu. 
1.12 Horolezecký klub SITNO Banská Štiavnica 
Klub neorganizoval pravidelné súťaže. Jednotliví členovia sa venujú športu individuálne.  
1.13 Klub slovenských turistov Banská Štiavnica 
Turistické aktivity boli zamerané na akcie v regióne ako aj v iných častiach republiky. V priebehu zimy sa 
zúčastnili viacerých lyžiarsko-turistických akcií, a to: 41. Zimného zrazu turistov – Martin; Lyžiarsky prechod 
Pohronským Inovcom; Zimný prechod pohorím Vtáčnik, spojený s výstupom na Vtáčnik.  
Ďalšie turistické akcie: Výstup na Pustý hrad vo Zvolene; Splav rieky Hron; Výstup    na najmladšiu sopku – 
Putikov vŕšok; jesenný výstup na Vtáčnik; Nočný prechod Štiavnickým pohorím; Výstup na Kapitulské bralá...  
Okrem uvedených akcií sa členovia klubu zúčastnili 54. Letného zrazu turistov a historicko-spoločenskej akcie – 
Dobýjanie Kremnického hradu.  
Vykonali niekoľko vysokohorských výstupov: výstup na Kriváň, Kôprovský štít, Rysy, Popradské pleso... 
Spracovali podklady pre piate vydanie turistickej mapy Štiavnické pohorie.  
Zabezpečili kompletnú výrobu a dodanie značenia pre bežecké lyžiarske trasy v sedle Červená studňa.  
Spravujú DOM TURISTOV.  
1.14 Strelecký klub LIBA Banská Štiavnica 
Zúčastnili sa 17 podujatí, ktoré organizoval Zväz technických športov v regióne Banská Štiavnica a Žarnovica 
a 3 pretekov, ktoré organizoval Slovenský strelecký klub.       Na týchto streleckých pretekoch sa zúčastnilo 26 
pretekárov z Banskej Štiavnice, ktorí          sa umiestnili na popredných miestach.  
Najúspešnejšími strelcami za rok 2007 boli Igor Lipták a Peter Lipták 
1.15 Arm Wrestling klub Banská Štiavnica 
Aj v roku 2006 dosiahli pretekári klubu úspešné športové výsledky v rámci celoslovenských, medzinárodných 
súťaží a na majstrovstvách sveta. Výborné celoslovenské umiestnenie dosiahli aj noví mladí reprezentanti 
klubov. 
 
2. Činnosť komisie športu a mládeže 
 
Na úspešnej realizácii celoročnej športovej činnosti v našom meste sa podieľala  aj Komisia športu a mládeže pri 
Mestskom zastupiteľstve, a to nasledovným spôsobom: 
• príprava a pravidelné vyhodnocovanie akcií podľa „Športového kalendára mesta“,  
• vypracovanie návrhu na pridelenie finančných prostriedkov na základe podaných projektov,  
• komunikácia s oddielmi a pomoc pri riešení problémov, 
• spolupráca pri organizovaní športových súťaží a akcií, 
• zaoberala sa rekonštrukciou a údržbou starých a plánom výstavby nových športových zariadení, 
• príprava podkladov pre vyhodnocovanie najlepších športovcov mesta za rok 2007. 
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Na činnosť oddielov, klubov, TJ a na organizovanie športových akcií v roku 2007 Komisia športu a mládeže 
rozdelila na základe podaných projektov finančnú sumu       440 000 SK. V 1. kole rozdelili pre 20 žiadostí sumu 
vo výške 371 000 Sk, v 2. kole rozdelili pre 12 projektov sumu vo výške 69 000,- Sk.  
Komisia športu a mládeže stále presadzovala bezplatný vstup do telocviční pre dlhodobo reprezentujúce kluby 
v Banskej Štiavnici v ligových súťažiach. S pomocou pána primátora a iných budú mať niektoré kluby 
v priebehu roka 2008 vstup do telocvične na sídlisku Drieňová bezplatný.  
 
2.1  Výsledky ankety o najlepšieho športovca roku 2007.  
Volili sa športovci, kolektívy a funkcionári, ktorí reprezentovali v roku 2007 Banskú Štiavnicu. Pretekári, ktorí 
sú Štiavničania, avšak reprezentujú iné mesto, neboli do tejto ankety zaradení.  
V kategórii najlepší jednotlivec za rok 2007 sa zvolilo 12 pretekárov: (bez poradia) 
Denisa Tenkelová, Marián Adamský, Bohuš Melicherčík, Daniel Matis, Tomáš Nemčok, Igor Lipták, Marián 
Šurka ml., Roland Grega ml., Radoslav Dobrovič, Roman Tenkel, Alena Holá, Ján Vojenčák.  
V kategórii najlepší kolektív za rok 2007 sa zvolili 3 športové kolektívy: (bez poradia) 
Futbalový klub SITNO, STKM – Stolný tenis, Armwrestling.  
V kategórii najlepší fukcionár za rok 2007 za zvolili 3 funkcionári: (bez poradia)  
Ing. Martina, Miroslav Osvald, Dušan Kalman.   
Binderova Cena „nádeje“: (cena pre tých najmladších, ale najdravších športovcov na povzbudenie športových 
talentov).  
Lukáš Židík, Jakub Longauer, Matej Ernek, Šimon Ernek, Marek Farbiak, Miroslav Hudák, Barák Nino, 
Dominik Palášthy, Peter Lupták ml., Dávid Hriňák, Martin Lupták, Bronislava Kosmelová.  
 
Manažér pre rozvoj mesta 
 
Mesto Banská Štiavnica sa aktuálne ocitá v neľahkej situácii. Jeho tradičná ekonomická báza (baníctvo, textilná 
výroba, potravinárska výroba) sa pred viac ako 10timi rokmi zrútila.  
Hoci v meste panuje zhoda o potrebe rozvoja cestovného ruchu ako ťahúňa ekonomického rozvoja mesta 
a regiónu, ktorý má veľký potenciál tvorby pracovných miest, cestovný ruch funguje sezónne a vyžaduje vysoké 
investície. Aj pri jeho dynamickom rozvoji však mesto musí hľadať a podporovať alternatívne ekonomické 
aktivity, ktoré mu prinesú rozvoj a prosperitu jeho obyvateľov.  
Vzhľadom na ťažkú dostupnosť mesta a regiónu, jeho polohu mimo hlavných dopravných trás, zlú kvalitu 
cestnej siete a otázne fungovanie železničného spojenia rozvoj tradičných výrobných odvetví má v meste 
a regióne len malú perspektívu, obzvlášť v odvetviach, ktoré sú náročné na logistiku.  
Na druhej strane však mesto ponúka prostredie, ktoré pôsobí inšpirujúco a ktoré priťahuje tvorivých ľudí – či 
z oblasti kultúry alebo aj vedy. Svojím spôsobom mesto môže obnoviť svoju niekdajšiu slávu ako centra vedy 
a kultúry – pokiaľ k tomuto cieľu bude postupovať systematicky a premyslene. Mesto a región sa môže stať 
centrom kreativity, ktoré priťahuje ľudí, ktorí tvoria vysokú pridanú hodnotu.  
 
Od začiatku roka 2007 sú úlohy manažéra pre rozvoj mesta zabezpečované externe – na základe zmluvy so 
spoločnosťou Development Services, s.r.o., pričom tieto služby vykonáva Marek Kapusta, konateľ spoločnosti.  
Zameranie projektov vychádza najmä z programového vyhlásenia primátora mesta a z aktuálnych výziev, 
nakoľko v roku 2007 začalo nové programovacie EÚ, na ktoré je nadviazaný aj manažment štrukturálnych 
fondov.  
 
Grantový program Ministerstva kultúry SR – Obnovme svoj dom 
Počas uplynulých dvanástich mesiacoch boli vyhlásené dve výzvy grantového programu Ministerstva kultúry SR 
Obnovme svoj dom, ktorý umožňuje vlastníkom pamiatkovo chránených objektov opakovane získavať 
prostriedky na obnovu najcennejších stavebno-technických prvkov pamiatkových objektov. Projektový manažér 
v spolupráci s pracovníkmi MSÚ (najmä Oddelením výstavby, rozvoja mesta, územného plánovania a ochrany 
prírody – p. Adelou Prefertusovou a Spoločným stavebným úradom – p. Vierou Gondočovou) vypracoval 
a podal štyri projekty do GS Obnovme svoj dom 2007 v celkovej hodnote 2 635 000 Sk, z ktorých boli 
podporené tri objekty v celkovej hodnote 1 610 000 Sk.  
V GS Obnovme svoj dom 2008 spolupracoval projektový manažér pri príprave šiestich projektov v celkovej 
hodnote 16 573 100 Sk, tri projekty sú schválené, výška nenávratného finančného príspevku bude upresnená po 
podpise zmluvy.  
 
Účelové dotácie Ministerstva financií SR 
V priebehu roka 2007 vypracoval tri projekty v celkovej hodnote 1 350 000 Sk, pričom podporené boli dva 
projekty v hodnote 450 000 Sk.  
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Regionálny operačný program – Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 
Jedným z prioritných projektov MSÚ pripravovaný intenzívne od začiatku roka 2008 je projekt „Rekonštrukcia 
Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici“, v celkovom investičnom náklade takmer 35 mil. SK. 
Pôvodný zámer Mesta Banská Štiavnica ako zriaďovateľa ZŠ bolo pripraviť a zrealizovať komplexnú 
rekonštrukciu ZŠ Horáka v predpokladanej hodnote cca 60 mil. Sk, po vyhlásení podmienok výzvy na podávanie 
projektov však boli spresnené pravidlá a obmedzenia, týkajúce sa maximálnej hodnoty projektu v pomere ku 
počtu žiakov školského zariadenia, čím bola maximálna výška projektu znížená na necelých 35 mil. Sk. Projekt 
bude predložený Implementačnej agentúre dňa 13.5.2008,  pričom výsledok bude oznámený do 100 dní od 
podania projektu.  
 
Regionálny operačný program – Opatrenie 4.1 Regenerácia sídel 
Strategická územno-plánovacia dokumentácia 
Historické centrum mesta chronicky trápia problémy s pomalým a komplikovaným vybavovaním investičných 
zámerov, parkovaním a organizáciou dopravy, a so stanovením vízie rozvoja centra mesta. Územný plán sídla 
schválený MZ v roku 2006 určil ako jednu zo svojich priorít vypracovanie územného plánu zóny Banská 
Štiavnica – stred. Problematika rozvoja a ochrany predmetnej zóny si vyžaduje plánovanie s cieľom chrániť 
hodnoty v území tak, aby nebol brzdený investičný rozvoj mesta.   
Vypracovanie a schválenie záväzného dokumentu, týkajúceho sa manažmentu kultúrneho dedičstva je jednou 
z podmienok potvrdenia BŠ na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, a v tomto duchu aj jednou 
z priorít Ministerstva kultúry SR.  
Financovanie projektu na viaczdrojovej báze – čiastkové dokumenty financované z externých zdrojov (Nórsky 
finančný mechanizmus, Švajčiarsky fin. mechanizmus, Ministerstvo kultúry SR, rozpočet mesta BŠ). 
Predpokladaná výška nákladov projektu: 5 mil. Sk.  
 
Operačný program životné prostredie 
Na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia z 13.11.2006 bude skládka musieť 
k 31.12.2008 ukončiť svoju činnosť z dôvodu nesplnenia platných právnych predpisov (absencia tesniacej HDPE 
fólie) a bude musieť byť uzatvorená a rekultivovaná. Účelová finančná rezerva bola vytvorená k 31.1.2008 vo 
výške 3,758 mil. Sk  a nepostačuje na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. V prípade nezabezpečenia externého 
zdroja financovania projektu by bolo Mesto ako vlastník skládky nútené zabezpečiť financovanie z vlastných, 
prípadne úverových zdrojov.  

Viac ako rok trvala príprava projektu reformy odpadového hospodárstva. Uzavretie a rekultivácia skládky je 
dôležitým krokom k reforme odpadového hospodárstva mesta a regiónu Banskej Štiavnice, ktorá začala na 
sklonku roka 2007. Konzultačnou spoločnosťou EPIK, s.r.o., Bratislava bola vypracovaná „Analýza súčasného 
stavu odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica“. Jednotlivé kroky k rozvoju efektívneho 
a environmentálne prijateľného odpadového hospodárstva sú postupne realizované, pričom uzavretie 
a rekultivácia skládky TKO je jednou z týchto aktivít. Na základe uvedeného dokumentu mesto Banská 
Štiavnica vytvorilo s okolitými obcami „Regionálne združenie v odpadovom hospodárstve“ (ďalej len 
„združenie“), v rámci ktorého spoločne buduje moderný systém odpadového hospodárstva. 

Ku dňu 18.4.2008 bol podaný projekt „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 
nebezpečný, v Banskej Štiavnici“ v celkovej investičnej hodnote takmer 55 mil. Sk. Príprava ďalších etáp 
reformy odpadového hospodárstva pokračuje – týka sa najmä vybudovania zberového dvora na dotriedenie 
a spracovanie separovaných zložiek odpadov (areál bývalej baterkárne Akusit), nákup zvozovej techniky 
a technológií na spracovanie odpadov, vybudovanie stojísk na odpady na sídliskách, zberových miest pre odpady 
v okrajových častiach mesta a v okolitých obciach, vypracovanie systému logistiky odpadov a optimalizáciu 
nákladov.  

 
Recyklačný fond 
Dňa 30.1.2008 bol odovzdaný projekt s názvom „Zhodnocovanie odpadov v Banskoštiavnickom regióne“ 
s celkovou požadovanou sumou vo výške 3 445 000 Sk. Projekt je zameraný na zvýšenie kapacity Technických 
služieb, m. p., na separovanie a zhodnocovanie odpadov, vzdelávanie obyvateľstva, repasáciu vozidla určeného 
na zber  odpadov, triediacu linku, a nákup nádob na separovaný zber odpadov. Projekt bol schválený, výška 
dotácie bude spresnená po podpise zmluvy o NFP.  
 
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus  
Do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu pre 
žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií z Fondu počiatočného kapitálu bol podaný 
projekt „Vybudovanie efektívneho systému odpadového hospodárstva v Banskoštiavnickom regióne“, pričom 
požadovaný príspevok bol vo výške 51 800 EUR (cca 1 678 000 Sk), zameraný na vypracovanie systému 
odpadového hospodárstva a obstaranie potrebnej projektovej dokumentácie. Projekt nebol úspešný.  



 90 

Operačný program Informatizácia spoločnosti 
Geografická poloha Banskej Štiavnice a okolitých obcí je z pohľadu ekonomického rozvoja regiónu nevýhodná 
– nachádza sa mimo dopravných trás a je pomerne ťažko dostupná. Moderná komunikačná infraštruktúra 
a technológie dokážu prekonať aj geografické bariéry pri relatívne nízkych nákladoch, a v regiónoch, kde sú 
kvalitne vybudované, slúžia ako hlavný motor ekonomického rozvoja. Vybudovanie vysokorýchlostného 
internetového pripojenia vo vlastníctve mesta prinesie nielen rozvoj informačných technológií, investície 
a s nimi nové pracovné miesta, ale zabezpečí dostupnosť rýchleho a lacného internetu obyvateľstvu a verejným 
inštitúciám. Dostupný vysokorýchlostný internet prispeje k udržaniu verejných inštitúcií v meste a pomôže 
vzniku nových (plánované akademické pracovisko).  
Zároveň s takouto infraštruktúrou mesto prinesie občanom vymoženosti doby, akou je digitálna televízia, 
bezdrôtový mestský rozhlas, funkčný a efektívny kamerový dohľadový systém, bezplatné telefonovanie, 
centrálne ovládanie mestského osvetlenia. V neposlednom rade, informačné systémy prinesú zefektívnenie práce 
MÚ a možnosť vybavovať agendu elektronicky.  
Aktuálne prebiehajú prípravy a zabezpečenie technickej dokumentácie. Možnosť vedenia optického kábla NOŠ 
štôlňou bola potvrdená. MSÚ spustil prvú etapu zavádzania Mestského informačného systému (MIS), pričom 
financovanie jeho ďalšieho rozvoja je plánované z grantových zdrojov.  
Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy a podania projektovej žiadosti je tretí kvartál 2008, očakávaný 
investičný náklad cca 100 mil. Sk.  
 
 
Program Interreg IV B 
Historické mestá, akým je Banská Štiavnica, disponujú mimoriadnou devízou, ktorá by mala byť garantom ich 
dynamického rozvoja a posilnenia ich postavenia ako centier kultúry a kvalitných destinácií cestovného ruchu. 
Touto devízou je ich kultúrne a prírodné dedičstvo, ktoré tvorí ich jedinečnú atmosféru – ich genius loci.  
Bohužiaľ, historickým mestám často chýbajú skúsenosti ako rozumne obnovovať, využívať, adaptovať 
a manažovať tento jedinečný potenciál tak, aby na jednej strane zabezpečili konkurencieschopnosť týchto miest 
a dali ľuďom prácu, a na druhej strane, aby jedinečnosť kultúrneho a prírodného dedičstva zachovali, aby 
neublížili jeho identite. Výsledkom častokrát býva postupný úpadok kultúrneho a prírodného dedičstva a vzápätí 
aj miest samotných, a jedinečný potenciál ostáva využitý nedostatočne alebo sa postupne nenávratne stráca. 
V spolupráci s poradenskou spoločnosťou Baten&Partners Slovakia podalo projekt do programu Interreg IVB, 
ktorý podporí spoluprácu 15 historických miest Európy a odborných inštitúcií, zameraných na revitalizáciu 
historických centier miest pri zachovaní ich kultúrneho dedičstva. Požadovaná výška nenávratnej finančnej 
dotácie je 170 000 EUR (cca 5,5 mil. Sk).  
 
Vzdelávanie pracovníkov MSÚ a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 
Dňa 6. júna 2007 zorganizoval manažér pre rozvoj mesta a Školský úrad (p. Viera Ebert) seminár pre 
pracovníkov školských zariadení v pôsobnosti mesta. Seminár slúžil na organizovanie prípravy rozvojových 
projektov pre školské zariadenia, a budovanie kapacity školských zariadení. Rozvojový manažér prezentoval 
princípy úspešných projektov a overené postupy pri príprave projektov, ktoré zvyšujú šance na ich úspech.  
Jedným z výsledkov seminára bola dohoda, že každé zariadenie si určí svojich pracovníkov ktorí sa budú 
venovať príprave projektov a zvyšovať svoju kvalifikáciu, a manažér pre rozvoj bude jednotlivé projektové 
zámery kontrolovať a pomáhať zvyšovať ich kvalitu. Možnosti konzultácií využívali najma Materská škola na 
Ul. 1 mája, ZŠ Sládkoviča, a ZUŠ. Projekty, ktoré manažér pre rozvoj konzultoval, boli na vysokej úrovni.  
 
 


